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SAMMANFATTNING 

 

Smärta är den vanligaste anledningen till vårdsökande och den vanligaste orsaken till 

besvär från rörelseorganens sjukdomar. Det vanligaste symtomet på artros är smärta. 

Artros är ett utbrett tillstånd i världen och har förklarats som en internationell hälsobörda 

av Världshälsoorganisationen (WHO) Scientific Group. Höftartros är den vanligaste typen 

av artros och leder b.la. till smärta, värk, stelhet, minskad rörlighet, funktionsnedsättning, 

försämrad livskvalitet och ofta social och psykologisk påverkan. Behandling av höftartros 

kommer fortsätta ställa höga krav på hälso- och sjukvård. 

 

Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med och att hantera smärta vid höftartros, 

utifrån ett patientperspektiv.  

 

Litteraturöversikt valdes som metod för att sammanställa forskningsresultat från flera olika 

vetenskapliga artiklar för att klargöra kunskapsläget inom valt område. Resultatet består av 

16 originalartiklar publicerade mellan 2004-2014. 

 

Resultatet visade att smärta vid höftartros upplevdes utifrån både fysiologiska och 

emotionella dimensioner. Smärtan kunde kännas överväldigande och påverka individen på 

olika sätt. Smärtan upplevdes värre när artrosen försämrades och ledde till fysiologiska, 

sociala och psykologiska konsekvenser. Fysiologiska konsekvenser var b.la svårigheter 

med fysisk aktivitet och personlig vård, funktionsnedsättning och sömnsvårigheter. Trots 

smärta och fysiska begränsningar var flertal patienter motvilliga till medicinsk 

smärtlindring. Smärta och funktionsnedsättning b.la. ledde till sociala och psykologiska 

konsekvenser som exempelvis beroende av andra, isolering, förändrad självbild, 

nedstämdhet och depression. Psykologiska upplevelser och konsekvenser vid smärta vid 

höftartros var påtagande. Träning med smärta var svårt. Regelbunden träning under längre 

tid minskade smärta, förbättrade fysisk funktion och rörlighet i höftleden, och förbättrade 

även psykiskt status utifrån flera studier. Att hantera smärta och rörelsehinder verkade vara 

dominerande egenskaper hos patienter med framskridet stadium av artros.   

 

Slutsatsen av litteraturöversikten är att smärta vid höftartros upplevs utifrån både 

emotionella och fysiologiska dimensioner och förvärras när artrosen framskrider och får 

funktionella, sociala och psykologiska konsekvenser. Att hantera smärta och rörelsehinder 

verkar vara dominerande egenskaper hos patienter med framskridet stadium av artros. Rätt 

diagnos borde vara viktigt att ställa i ett tidigt förlopp av höftartros för att snabbt erbjuda, 

och informera patienten om, behandling, utifrån fynd i studien. Detta för att förebygga och/ 

eller minska lidandet för individen, minska smärta och sömnsvårigheter, bevara rörlighet 

och undvika följder som t.ex. funktionsnedsättning, beroende av andra, jobbförlust, 

isolering, nedstämdhet och depression 

 

  

 

Nyckelord: Höft, artros, höftartros, smärta, sjukgymnastikträning. 
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BAKGRUND 

 

Den vanligaste anledningen till vårdsökande är smärta (Jonasson & Österberg, 2010). Hos 

läkare i primärvården i är 20-40 procent av besöken förorsakade av smärttillstånd (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2006). Hos äldre människor har 40-56 procent någon 

form av smärta och vanligast är det hos kvinnor. Smärtan är oftast lokaliserad till muskler i 

extremiteter, nacke/hals och höft/bäcken (Elovsson & Boström, 2011). Utifrån Dziechciaz, 

Balicka-Adamik och Filip (2013) har 85 procent av äldre någon form av smärtlidande. Smärta 

är den vanligaste orsaken till besvär från rörelseorganens sjukdomar, den vanligaste 

indikationen för kirurgi, ett diagnostiskt verktyg för läkaren och en varningssignal för 

patienten (Lindgren & Svensson, 2014). Smärta är en intensivt mänsklig erfarenhet som 

påverkar alla dimensioner av livskvalitet (Ferell, Grant, Padilla, Vemuri & Rhiner, 1991) och 

generar ofta besök till flera olika yrkesgrupper inom vården. Det är vanligt med besök hos 

t.ex. läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, och/eller psykolog (Linton, 2013). Var femte svensk 

har någon form av långdragen smärta som kan medföra omfattande sjukhuskostnader 

(Jonasson & Österberg, 2010). Försämrad livskvalitet, orsakad av smärta, utgör den största 

vårdkostnaden. Dock ligger inte de stora kostnaderna i åtgärder för smärtproblemet utan den 

största ekonomiska bördan ligger i ersättning till de individer som inte kan jobba relaterat till 

smärta. Tidiga och förebyggande åtgärder utifrån ett psykologiskt perspektiv är en ansats för 

att på ett adekvat sätt angripa problemet på ett kostnadseffektivt sätt (Linton, 2013). 

 

Upplevelse av smärta kan inte mätas objektivt och det är förknippat med emotionella och 

psykologiska reaktioner (Linton, 2013). Smärta beskrivs, utifrån The international 

Association for Study of Pain (IASP), som en subjektiv, obehaglig, sensorisk och 

känslomässig upplevelse som är associerad med verklig eller möjlig vävnadsskada (IASP, 

1979). McCaffery (1979) definierar smärta som något som finns då individen uppger att den 

finns, och smärta är det som individen upplever att den är, vilket betonar att smärta är en 

subjektiv upplevelse. Smärta har alltid funnits med i den kända historien och det har 

utvecklats idéer kring hur smärta fungerar som fortsätter att ha inflytande på hur vi ser på 

smärta idag. Det finns t.ex. moraliska toner där smärta och straff jämställs och också 

Descartes modell, som det fortfarande finns spår av, där kropp och själ ses som åtskilda från 

varandra (Linton, 2013).  

 

Olika former av smärta 

Smärta karaktäriseras som antingen akut eller kronisk beroende på dess längd. Definitionen av 

akut smärta är smärta som har ett begränsat tidsförlopp och kopplas till en faktisk 

vävnadsskada (Hommel & Bååth, 2013) och varar mindre än tre månader (Dziechciaz, 

Balicka- Adamik & Filip, 2013). Kronisk smärta definieras som smärta som ofta beror på 

vävnadsskada och som kvarstår (Hommel & Bååth, 2013) efter tre månader (Dziechciaz et al., 

2013). Trots att det finns en bättre förståelse av patofysiologin vid smärta är det i vissa fall 

omöjligt att förstå långvarig smärta (Ferrata et al., 2011). Det kan verka biologiskt riktigt att 

tro att ju större skada desto större smärtupplevelse, och utifrån det vidta lämpliga åtgärder, 

men vävnadsskadans storlek är inte direkt kopplad till hur starkt smärtan upplevs (Linton, 

2013).  

 

Det finns tre olika huvudtyper av smärta: nociceptiv smärta, neuropatisk smärta och 

somatoforma smärttillstånd. Nociceptiv smärta är den vanligaste typen av smärta och orsaken 

är vävnadsskada. Neuropatisk smärta genereras från nervsystemet och är förenad med 
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sensoriska känselrubbningar så som överkänslighet i ett hudområde och parestesi, vilket 

innebär domning och brukar beskrivas som stickningar, domningar eller sockerdrickskänsla. 

Somatomform smärta är ovanligt och innebär att den psykosociala situationen omvandlas till 

fysisk smärtupplevelse (Lindgren & Svensson, 2014).  

 

Nociceptiv Smärta 

Nociceptiv smärta är smärta som utlöses när någon vävnad i kroppen skadats. Nociception 

innebär att en receptor, som kallas nociceptor, aktiveras, t.ex. när någon gör sig illa. Smärta 

kan utlösas av de flesta vävnadsskadande stimuli. Smärtkänsligheten varierar mellan olika 

vävnader. De finns rikligt med nerver på ytan av ben, men mindre inuti. Muskler har också 

sparsamt med nerver i sitt inre, men ofta stor mängd på utsidan och de är därför känsliga för 

utspänning och tryck. Muskler är också känsliga för bristande blodförsörjning vilket upplevs 

som smärta och beror på en ansamling av metaboliter. Nociceptorerna kan också sensitiseras 

vilket innebär att de blir mer känsliga. Varje rörelse kan då vara smärtande vid led-

inflammationer och artrit. För att skydda en individ från skador är ett ständigt inflöde av 

nervimpulser nödvändigt. Vid varje form av vävnadsskada framkallas smärta och detta göra 

att individen försöker skydda sig mot smärta både medvetet och reflexmässigt (Lindgren & 

Svensson, 2014).  

 

Psykologiskt perspektiv och biologiskt- psykologiskt samspel 

Smärtupplevelse involverar hela nervsystemet och hela kroppen. Enbart en mekanisk syn på 

smärta kan inte förklara en persons smärtupplevelse och sambandet mellan smärta och 

funktion. Tidigare uppfattningar är att enkel nervstimulering kan resultera i en specifik 

smärtupplevelse och att det är biologiska faktorer som orsakar upplevelsen av smärta. Smärta 

innebär nervstimulering, signalerna sänds till hjärnan via ryggmärgen, respons skickas sedan 

tillbaka till periferin och personen känner smärta. Forskning visar att nervsignaler kan 

moduleras om i varje steg av signalprocessen i nervsystemet. Smärta och emotioner är nära 

förbundna till de neurofysiologiska processerna i hjärnan, det biologiska och psykologiska 

samspelet är integrerade, förändringar i den ena delen påverkar den andra delen. Exempel är 

att en persons förväntningar och tillit t.ex. till vården kan påverka smärtupplevelsen eller att 

ett förändrat beteende t.ex. från att vara fysiskt inaktiv till fysiskt aktiv, en livsstilsförändring, 

kan påverka smärtupplevelsen (Linton, 2013). Woolf (2014) har också tagit upp frågan om 

psykologiska faktorer som kan modulera om smärtsignaler. Om vårdpersonal har förståelse 

för de psykologiska faktorerna som kan påverka smärtupplevelsen är det möjligt att utveckla 

metoder som kan minska smärtan (Linton, 2013).  

 

Artros 

 

Det vanligaste symtomet på artros är smärta (Creedon & O´Regan, 2010). Artros har 

förklarats som en internationell hälsobörda av Världshälsoorganisationen (WHO) Scientific 

Group (WHO Scientific Group, 2003). Det råder oenighet i världen om hur artros ska 

definieras och också runt vad artros egentligen är. Det är inte klarlagt i vilken vävnad artros 

börjar, om det är en inflammatorisk åkomma som startar med inflammation i ledkapseln eller 

om det är en blodkärlssjukdom som startar i skelettet under brosket. Helt klart är att det är 

förändringar från olika vävnader som påverkar varandra på cellnivå och individnivå som kan 

leda till onda cirklar, och att det inte enbart är en brosksjukdom (Hommel & Bååth, 2013). 

Utifrån Creedon och Weathers (2011) är artros en långsam progressiv, och icke-

inflammatorisk, sjukdom som kännetecknas av ledvärk, stelhet och begränsat rörelseomfång. 

Utifrån Reumatikerförbundet (2014) innebär artros en obalans mellan nedbrytning och 
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uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden. Artros är en kronisk 

ledsjukdom som kan drabba alla leder, och som ofta leder till muskelsvaghet, 

funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet (Bennel & Hinman, 2011). 

Artrosförändringar är vanligare hos äldre, även om det också förekommer i yngre åldrar, och 

båda könen drabbas av artros i lika hög utsträckning, utifrån Reumatikerförbundet (2014). 

Utifrån Lavernia, Alcerro, Contreras och Rossi (2011) är artrosrelaterade funktionshinder 

större bland kvinnor än män.  

 

Enligt Ångström och Lindström (2003) delas ofta artros in i en primär och en sekundär 

kategori. Vid primär artros anses åldrandet och arvet vara orsaken och vid den sekundära 

artrosen finns det en bakomliggande skada eller sjukdom som är orsaken. Det är dock svårt att 

dra gränser mellan primär och sekundär artros. Det finns ett samband mellan artros och 

mekaniska avvikelser, och artros ökar med stigande ålder, men att förklaringen till att artros 

beror på åldrande och mekaniskt slitage kan ses förenklat. Artros bör istället ses som en rad av 

samverkande faktorer som arv, yrke, idrott och sjukdomar som ger anatomiska förändringar i 

leden, funktionsnedsättningar och kliniska symtom. 

  

Höftartros 

Höftartros är den vanligaste formen av artros och har en ökad utbredning i den åldrande 

befolkningen (Wright, Abbot, Baxter & Cook, 2010) och är en vanlig orsak till 

muskoloskeletal smärta hos äldre. Höftartros är en av de vanligaste anledningarna till 

handikapp i världen, och resulterar i minskad rörlighet och livskvalitet. Höftartros har 

identifierats som en av de vanligaste orsakerna till invalidiserande smärta (Dagenais, 

Garbedian & Wai, 2009). Höftartros är kostsam och behandlas ofta med dyra metoder så som 

kirurgi (Wright et al., 2010). Antalet individer med primär höftartros i Sverige är tre till fyra 

procent och stiger tydligt vid ökande ålder (Ångström & Lindström, 2003). En senare 

systematisk översikt av engelska artiklar visade olikheter av prevalensen vid höftartros pga. 

skillnader i definition och diagnostisering av höftartros. Översikten gav dock ett medelvärde 

på att åtta procent hade höftartros och att höftartros förväntas öka de kommande åren 

(Dagenais et al., 2009).  

 

Utifrån Hommel och Bååth (2013) kan inte orsaken till höftartros fastställas. Det är sällan 

enbart bakomliggande faktorer som gör att en person får höftartros utan istället flera 

samverkande faktorer. Faktorer som kan bidra är höftledsförändringar hos nyfödda, och 

ärftlighet. Övervikt anses bara ha en liten inverkan på risken för höftartros, men ökar ändå 

risken för att bli opererad med total höftledsplastik, då inte bara mekaniska faktorer påverkar 

vid övervikt utan även ämnesomsättning och hormonbalans. Störning på fettmetabolismen 

kan vara en av de patofysiologiska mekanismer som leder till höftartros och kan förklara 

samband mellan övervikt och höftartros och även samband mellan viktnedgång och 

förbättrade symtom. Det är kanske därför inte bara viktnedgången i sig som är viktig utan 

minskningen av mängden fett och därmed biokemisk påverkan. En person med höftartros har 

sällan benskörhet.  

 

Personer med artros i höften är en primärvårdsangelägenhet. Diagnosen ställs där och ansvaret 

för de flesta behandlingsalternativen ligger där. Det är en minoritet av patientgruppen som är 

aktuella inom ortopedin. Det råder oenighet i världen runt diagnosställande av höftartros men 

diagnos har tidigare ofta ställts med hjälp av slätröntgen och i Sverige också med kriteriet 

sänkt ledspringa. I andra delar av världen ställs ibland diagnos också genom förekomst av 

bennabbar och osteofyter. Diagnos ska helst ställas så tidigt som möjligt då följder av höft och 

knäartros utgör riskfaktorer för förtidig död. Besvären vid höftartros kan vara asymtomatiska 
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eller mycket besvärande. Trots besvär kan det ta flera år utan att diagnos ställs, sambandet 

mellan röntgen och kliniska fynd som smärta är svagt. Detta innebär att en person kan ha 

besvär trots att det på röntgen enbart syns ringa förändringar och vice versa (Hommel & 

Bååth, 2013). Det har fastslagits, utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

rörelseorganens sjukdomar (Socialstyrelsen, 2012), att höftartros ska diagnostiseras genom en 

samlad bedömning av kända riskfaktorer i anamnesen som ålder, rökning, övervikt, 

överbelastning under arbete, fritid, ärftlighet, höftsmärta, stelhet efter inaktivitet och nedsatt 

böjning, nedsatt inåt-vridning och smärta vid inåtrotation.  

 

Behandling 

 

Höftartros är ett utbrett tillstånd vars behandling kommer fortsätta ställa höga krav på hälso- 

och sjukvård (Dagenais et al., 2009). Behandling vid höftartros går ut på att lindra smärta och 

förbättra muskelfunktion med hjälp av fysisk aktivitet då artrosutveckling i sig inte går att 

stoppa (Reumatikerförbundet, 2014). Behandling kan vara icke-farmakologisk, farmakologisk 

eller kirurgisk (Bennel & Hinman, 2011).  

 

Farmakologisk behandling 

Enligt Creedon och Weathers (2011) är paracetamol och Tylenol den vanligaste medicinen i 

världen för behandling av artros. Ofta är det den första medicinen vid artros och kan ge god 

lindring vid milda besvär. NSAID kan användas om paracetamol inte är tillräckligt och vid 

inflammation. Opioider eller narkotiska preparat kan behöva användas vid långt framskriden 

artros men då i vetskap om biverkningar och tillvänjningsrisk. Socialstyrelsen (2012) anser att 

Glukosamin och Hyaluronsyra inte ska rekommenderas då det inte finns tillräckligt med 

vetenskapliga underlag runt effekt.  

 

Icke-farmakologisk behandling 

Icke-farmakologisk behandling ska i första hand erbjudas patienter med höft och knäartros i 

linje med Socialstyrelsens rekommendationer (2012) som t.ex. information, utbildning, 

träning, viktnedgång och egenbehandling. Information och undervisning står som första steg i 

Socialstyrelsens behandlingspyramid av artros. Aerobic, stärkande träning, 

vattensjukgymnastik och thai-chi har visat sig bra för att minska smärta och förbättra den 

fysiska funktionen hos personer med knä och höftartros utifrån en rewievstudie av Bennel och 

Hinman (2011). Regelbunden motion kan minska psykisk nedstämdhet, förbättra 

muskelstyrkan, ledens rörelseomfång, kroppsuppfattning, balans och motion (Bennel & 

Hinman, 2011). Träning i kombination med viktminskning för patienter med höftartros (Paans 

et al., 2013 ) och höftskola (Klässbo, Larsson & Harms-Ringdahl, 2003) har också visat sig 

minska smärta (Klässbo et al., 2003; Paans et al., 2013), förbättra fysisk funktion (Paans et al., 

2013 ), minska aktivitetsbegränsningar och förbättra livskvalitet (Klässbo et al., 2003). 

Utifrån Iversen (2010) har begränsade studier fokuserat specifikt på träning för personer med 

höft artros men motion verkar ge smärtlindring för personer med höftartros.  

 

Träning i gruppform kan ha positiva effekter (Bennel & Hinman, 2011). Socialt stöd i form av 

telefonsamtal har också visat signifikanta förbättringar i funktionellt status vid ett samtal 

varannan vecka i sexmånadersperiod. Även sex månader efter samtal upphört kvarstod 

förbättringen (Weinberger, Tierney, Cowper, Katz & Boother, 1993). Andra åtgärder för 

hantering av artros hos patienter är t.ex. ortopedtekniska hjälpmedel, självhanteringsprogram, 

arbetsterapi, kyla eller värme (t.ex. ultraljud), akupunktur, kiropraktorbehandling, massage, 

yoga eller transcutan elektrical nerve stimulation (TENS) (Creedon & Weathers, 2011).  
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Recept på träning bör utfärdas till patienter med artros (Bennel, Dobson & Hinman, 2014). 

Den optimala träningsdosen är ännu inte fastställd och bedöms individuellt bl.a. utifrån 

patientens önskemål, andra sjukdomsdiagnoser och tillgänglighet. Stor följsamhet är viktigt 

för framgång med motionsbehandling (Bennel & Hinman, 2011), träningsspecialist som t.ex. 

sjukgymnast är lämpligt för att öka träningsövertygelsen hos patienten (Bennel et al., 2014).  

Individuella övertygelser och uppfattningar hos patienter är viktiga för att förstå faktorer som 

påverkar fysisk aktivitet. Hälso- utövare bör undersöka detta vid utveckling av 

förvaltningsplaner för att optimera fysisk aktivitet (Harding, Holland, Hinman & Delany, 

2015). 

 

En del individer med artros kan tro att rörelsesmärtan orsakar ytterligare skador i lederna 

vilket kan leda till undvikande av aktivitet som i sin tur kan leda till funktionsnedsättningar. 

Det finns ett samband mellan rörelserädsla och aktivitetsbegränsningar. Tilltron till den egna 

förmågan att påverka symtom, att våga vara fysiskt aktiv trots smärta, och att ha kunskap om 

vilken träning som är lämplig är viktig och avgörande för vårt beteende. Individer med 

höftartros kan behöva mera kunskap hur han eller hon med enkla medel kan förebygga och 

minska funktionsnedsättningar. Fysisk aktivitet trots smärta vid höftartros är ett budskap som 

behöver integreras hos all hälso- och sjukvårdspersonal. Att informera om att smärtan inte är 

farlig eller ska undvikas, utan tvärtom är en funktions-bevarande åtgärd är viktigt.  Det 

förebygger att individen tappar sträckförmåga i höftleden och börjar gå med krokig höft och 

istället använder andra muskler som kan ge besvär. Det är dock viktigt att individen anpassar 

sig till sina gränser för fysisk aktivitet, att genom träning successivt bygga upp sina vävnaders 

tålighet, och att undvika aktiviteter som ger smärta dagen efter (Hommel & Bååth, 2013). 

Hantering av artros fokuserar på smärtlindring och att maximera funktion och självständighet 

(Iversen, 2010).   

 

Få studier har utvärderat effekten av träning när det gäller sjukdomsutvecklingen vid artros., 

det finns inga bevis att motion kan ändra på sjukdomen. Motion har dock en viktig roll i 

hantering av symtom vid höftartros. Motionsbehandling betraktas som en hörnsten i 

konservativ behandling vid artros av alla svårighetsgrader. Att uppmuntra till motion och 

förstärka sunda levnadsvanor, uppmuntra positiv livsstilsförändring och öka den totala fysiska 

aktivitetsnivån kommer optimera behandlingen (Bennel & Hinman, 2011).  Enligt 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) ska 

vårdpersonal försöka motivera patienter till bra kost, rökstopp, fysisk aktivitet och måttlig 

alkoholkonsumtion. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 

(2012) bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av träningsrekommendationer innebär 

ökade kostnader för hälso- och sjukvården men att hälso- och sjukvården bör ge övervakad 

träning under lång tid till personer med artros i höftled. Träning har i undersökningar visat sig 

minska smärta lika mycket som smärtlindrande läkemedel (Socialstyrelsen). Dessutom är det 

förknippat med betydligt färre biverkningar än läkemedelsbehandling (Bennel et al., 2014). 

Även då personer står på väntelista för operation kan sjukgymnastkontakt vara av värde för att 

ge träningsråd som kan vara viktiga för att inte tappa funktion eller för att till och med 

förbättra funktionen (Hommel & Bååth, 2013).  

  

Kirurgisk behandling 

Kirurgisk behandling kan krävas när sjukdomen är allvarlig och långdragen och inte känslig 

för verksam behandling (Dagenais et al., 2009). Cirka tio år efter att diagnosen höftartros 

ställts blir en minoritet på cirka tio procent opererade med höftplastik (Hommel & Bååth, 

2013).  Vid operationen avlägsnas ledytan och ersätts med både ledhuvud och ledpanna. 

Målet att uppnå smärtfrihet, god rörlighet och stabilitet (Lindgren & Svensson, 2014). Total 
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höftplastik är en av de mest kliniskt framgångsrika och kostnadseffektiva insatserna inom 

hälso- och sjukvården, och har indikerats som det kirurgiska ingrepp som har störst 

förbättring i smärta, fysisk funktion och förhöjd livskvalitet, med långsiktiga resultat (Ferrata 

et al., 2011). Den som är 60 år eller yngre bör dock göra allt vad som står till buds för att 

skjuta på operationsdatumet då det finns risk för reoperation (Hommel & Bååth, 2013). 

 

Trots lyckad kirurgi har vissa patienter smärta även efter operation. Att hitta anledningen till 

smärtan vid höftartros kräver ett systematiskt tillvägagångssätt av kirurgen eller läkaren med 

tanke på differentialdiagnoser. Det finns flera faktorer som kan påverka behandlingsresultatet 

vid operation. Om patienten preoperativt har depression, nedsatt mentalt status och nedsatt 

fysisk funktion, finns det större risk för smärta postoperativt (Ferrata et al., 2011). För 

människor med svåra ledsjukdomar, som exempelvis reumatoid artrit, är ledproteskirurgi 

avgörande för livskvaliteten. Det bör opereras med förtur då sjukdomen annars kan 

progrediera och leda till svåra handikapp.  Det är bättre att hindra en patient från att t.ex. bli 

rullstolsburen och att istället så snart som möjligt utföra en totalplastik istället för att 

rehabilitera en rullstolsburen patient efter en totalplastik (Lindgren & Svensson, 2014).  

 

Smärta vid höftartros  

 

Smärtor från leder spelar en viktig klinisk roll inom ortopedin (Lindgren & Svensson, 2014). 

Smärtor vid höftartros sitter djupt inne i ljumsken. Smärtan kan komma ända från ländryggen, 

ljumskarna, utsidorna av låren, runt knäna och ner på utsidan/ framsidan av vaden och ned på 

fotryggen. Denna symtombild kan göra att höftartros underdiagnostiseras. Smärtans 

lokalisation skiljer sig inte från symtom på spinal stenos även om det är mera vanligt med 

smärta i ljumske och skinka, vid höftartros (Hommel & Bååth, 2013). Smärta tillsammans 

med inskränkt rörlighet kan påverka vardagliga aktiviteter som att ta på sig strumpor eller att 

sitta med korsade ben. I tidigt stadium av artros kommer oftast smärtan enbart vid belastning 

och rörelse, i senare förlopp även i vila (Reumatikerförbundet, 2014). 

 

Smärta och lidande 

Smärta är något de flesta människor har någon gång i livet. Smärta är något individuellt och 

många gånger svår att förstå både för individen som drabbats och för vårdpersonal. Kronisk 

smärta kan vara överväldigande för patienten och påverka individen på olika sätt, och kan 

leda till funktionsproblem och lidande (Linton, 2013).  Smärta kan vara svår att sätta ord på 

och det kan finnas tvivel om smärtan även från vårdpersonal (Ferell, 2005). Lidande och 

smärta är inte begrepp med samma innebörd, och de går inte alltid hand i hand (Lindgren & 

Svensson, 2014). Lidande kan beskrivas som ett hot och som en känsla av att tappa kontrollen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Lidande vid kronisk smärta kan beskrivas som en 

förlust av ”jaget”, självbilden vittrar söndrar. Individer med kronisk smärta som lider, 

begränsas i livet (Charmaz, 1983), kan uppleva social isolering(Charmaz, 1983; Creedon & 

Weathers, 2011) och kan känna sig som en börda för andra (Charmaz, 1983). Lidande består 

av två tillstånd där det ena är varaktigt och bestående, känslor undertrycks och ger uttryck för 

en känslolös stat, och det andra är psykiskt lidande som är ett öppet tillstånd där känslorna 

släpps fram (Morse, 2001).  

 

Omvårdnad vid smärta vid höftartros 
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Det har visat sig att det finns svårigheter med optimal smärtlindring till patienter med kronisk 

smärta. Otillgänglighet till vård, brister i självrapporterade smärtmetodsbedömningar, 

kommunikationsproblem mellan patient och vårdpersonal och otillräcklig specialiserad 

utbildning gällande bedömning och hantering av smärta är en del av anledningarna 

(Kaasalainen et al., 2007). Brist i smärtbehandling kan göra att patienter utvecklar långvariga 

smärttillstånd (Jonasson & Österberg, 2010). Framgångsrik behandling av patienter med 

artrossmärta kräver noggrann bedömning för att klargöra tänkbara bakomliggande orsaker och 

hur smärtan påverkar patientens liv (Creedon & Weathers, 2011). Det kan vara lämpligt att 

penetrera frågor som exempelvis när smärtan debuterade, förlopp, lokalisation, smärtkaraktär, 

utlösande faktorer, sömn, intag och effekt av analgetika, fysisk aktivitetsnivå och hur dagliga 

livets aktiviteter påverkas (Lindgren & Svensson, 2014). Smärtbehandling bör också ha sin 

grund från kunskaper inom omvårdnad och medicin i enlighet med kompetensbeskrivningen 

för sjuksköterskor och ICN:s etiska koder, att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa och att lindra lidande.Sjuksköterskans arbetet ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Den kliniska verkligheten är att alla som lider av smärta blir sårbara (Ferell, 2005). Problem 

såsom minskad rörlighet eller orörlighet, och oförmågan att utföra vardagliga sysslor, 

tillsammans med kronisk smärta kan leda till depression till följd av hur artros påverkar 

individen. Stor betydelse vid rörelsesmärta har patientens tillit till sin förmåga och om 

tillståndet upplevs som hotande, skrämmande, ångestfyllt eller individualiserande. 

Vårdpersonal har en viktig roll i att motverka oro och att motverka att patienten intar en 

sjukroll och istället försöka återställa patientens tro på sig själv (Lindgren & Svensson, 2014). 

För sjuksköterskan är det viktigt att försöka förstå patientens olika upplevelser av smärta 

utifrån det just den individen upplever, kopplingen mellan sensorisk smärta och känslomässig 

upplevelse bör beaktas av sjuksköterskan (Creedon & Weathers, 2011). Sjuksköterskan har en 

möjlighet att ge röst åt smärtan och lidandet och har därför en viktig roll i vården av en patient 

och kanske familj med smärta. Personcentrerad vård, utifrån Svensk sjuksköterskeförening 

(2014), innebär en vård som strävar efter att se hela personen och prioriterar tillgodoseende av 

andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i samma utsträckning som de fysiska 

behoven. En förståelse för individens berättelse och livserfarenhet är central vid 

personcentrerad vård.  Patientens integritet, värdighet, sårbarhet och självbestämmande ska 

respekteras, likaså patientens upplevelse av hälsa eller ohälsa och rätten till delaktighet i sin 

egen vård. Vården ska utformas individuellt och patientens och/ eller närståendes 

erfarenheter, behov och kunskaper i samband med sjukdom ska tas i biaktande. Allt lidande 

går inte att lindra men det är viktigt att vården inte åsamkar patienten ytterligare lidande.  

  

Sjuksköterskor i en studie var observanta på de psykiska behoven hos patienter och den roll 

ångest och depression har i ett förändrat beteende vid smärta. Färdighetsträning i att hantera 

smärta utövades av sjuksköterskor hos patienter med höft och knäartros. Det visade sig ge 

goda förbättringar hos patienterna gällande smärtintensitet, fysisk funktion, psykisk 

påfrestning, användning av copingstrategier, self-efficacy, minskad trötthet, tillfredställelse 

med hälsa och minskad användning av smärtstillande. Färdighetsträning i att hantera smärta 

möjliggör egenvård av smärta för patienter (Broderick et al., 2014). Det har visat sig i att äldre 

personer som använder copingstrategier ibland kan acceptera sin sjukdom och inta en mer 

accepterande inställning till artros. I kombination med acceptans av smärtan kan det påverka 

patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter och därmed också det psykiska 

välbefinnandet (Creedon & Weathers, 2011). Psykologiska metoder kan också förstärka 

effekten av medicinska metoder och kan vara till hjälp för personen b.la. för att hantera hela 

smärtsituationen. En del metoder kan kräva t.ex. psykologiutbildning medan en del metoder 
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lämpar sig bättre av sjuksköterskor (Linton, 2013). Patientinformation är en annan nyckel till 

hantering av smärta (Kee & Epps, 2001) och fokus bör ligga på att ge patienten utbildning 

genom information utifrån empowerment (Read, McEachern & Mitchell, 2001). Det finns 

stora behov av kommunikation mellan sjuksköterska och patient avseende 

behandlingsalternativ och att förbereda patienten på realistiska utfall av behandlingen 

(Creedon & Weathers, 2011). Det är också viktigt att vårdpersonal tar sig tid att förklara runt 

smärta och lämplig behandling (Kee & Epps, 2001) och att främja patientens fria val av 

behandling. Smärta beskrivs ändå ofta som en moralisk kris särskilt med tanke på den stora 

klyftan när det gäller förmågan att lindra smärta i praktiken. Närvaron hos sjuksköterskan när 

hen lindrar med smärtstillande är det viktigt att vara medveten om, det finns en maktobalans i 

att en patient har ont och ber om smärtlindrande, och sjuksköterskans lindrande. Det kan vara 

krav och stress utifrån som ibland kan påverka sjuksköterskans närvaro negativt (Ferell, 

2005).  

  

 

Problemformulering 

 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma samt möta patientens upplevelse av sjukdom och lidande, 

samt lindra, dock visar bakgrunden att det kan vara en stor utmaning att bedöma och vårda smärta. 

För att sjuksköterskor ska kunna ge god omvårdnad och adekvata råd till personer med smärta vid 

höftartros är det betydelsefullt att öka kunskapen om denna patientgrupps upplevelser, vilket bl.a. 

kan bidra till en ökad förståelse för dessa individers besvär och ett annat förhållningssätt hos 

sjuksköterskan. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med och att hantera smärta vid höftartros, utifrån 

ett patientperspektiv.  

 

Frågeställningar: 

 

- Hur upplever patienter smärta, vid höftartros?  

- Hur påverkas patienter med smärta vid höftartros i livet?  

- Hur upplevs träning av patienter med smärta vid höftartros? 

METOD 

Litteraturöversikt  

 

Litteraturöversikt har valts som metod för att utifrån Forsberg och Wengström (2013) få en 

översikt och klargöra kunskapsläget inom valt ämnesområde, i relation till syftet.  

Det finns flera steg som ska genomföras under en allmän litteraturöversikt. Motivera varför 

studien görs d.v.s. en problemformulering, formulera frågor som går att besvara, göra en plan 

för litteraturöversikten, bestämma sökord och strategier. Processen fortsätter genom att 

identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter, 

kvalitetsbedöma, kritiskt värdera/granska och välja den litteratur som ska ingå, analysera och 

diskutera resultat och sammanställa och dra slutsatser för att få fram ny data. Data som 
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redovisas bygger på de material som hämtas från vetenskapliga artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

Forskningsprocessen startar med en allmän litteraturgenomgång. En förutsättning för att göra 

en allmän litteraturöversikt är att det finns tillräckligt många studier med god kvalitet som kan 

vara underlag för bedömningar och slutsatser. Genomgången av litteratur görs genom att söka 

vetenskaplig litteratur för att belysa vad som gjorts tidigare inom ett visst forskningsområde. 

Litteraturgenomgång betyder att genom en systematisk ansats hitta publicerad information 

som ska ingå i studien/ undersökningen. Det vanligaste sättet att söka litteratur är genom att 

använda speciella ämnesord och nyckelord i olika databaser. Genomgången av litteraturen 

kan ses som en kritisk och viktig del av forskningsstudien. Den aktuella forskning som finns 

är informationskällan (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Urval 

 

Sökningar med ordkombinationer har genomförts i PubMed och CINAHL databaser som 

enligt Forsberg och Wengström (2013) är breda databaser som täcker omvårdnad och 

medicin. De sökord som använts är: hip, osteoarthritis, coxarthrosis, hip osteoarthritis, pain, 

pain perception, pain perspective, training, physiotherapy, osteorthritisschool, health care och 

qualitative research. Inklusionskriterier har varit peer reviewed, orginalartiklar på engelska 

och svenska, publicerade inom 10 senaste åren, artiklar i fulltext och artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ design. Exlusionskriterier var artiklar som inte svarade på syftet. 

Genomförande 

Till att börja med gjordes breda sökningar i databasen PubMed i november-december 2014. 

Det gav många träffar. Sökningarna begränsades mera för ett få en översikt över hur mycket 

peer review artiklar det fanns som underlag för syftet. Sökkombinationer gjordes enligt 

nedanstående tabell (se tabell 1.), i CINAHL och PubMed.  Ett nytt sökord 

osteoarthritisschool lades till då de artiklar som först hittades i CINAHL inte svarade på syftet 

och då författaren ville hitta artiklar runt det. För att få överblick i sökträffarna lästes först 

titlarna i artiklarna. Abstractet lästes på de artiklarna som hade relevant titel för föreliggande 

studie. Artiklar lästes i sin helhet om abstrakt var relevant för syftet. Artiklar till resultat 

söktes först på patienter som ännu inte var inplanerade för kirurgi, eller höftplastikopererade, 

men då det eventuellt skulle bli för få artiklar utan dessa beslutades det att ta med några av 

dessa. En första gallring gjordes vid halvtid i sökningar. En artikel som eventuellt kunde 

svarat på syftet var på franska och exkluderades. En artikel gick inte att hitta, eventuellt hade 

den dragits tillbaka. Artiklar som inte svarade på syftet exkluderades.  

Nya sökningar gjordes och sökorden utökades också med health care. Det var fortfarande 

svårt att hitta rätt.  Sökorden utökades till qualitative research för att få fler träffar utifrån syfte 

och frågeställningar, även på kvalitativa artiklar, och för att få ett mindre antal att välja ifrån. 

Flera aktuella artiklar hittades som svarade på syftet och frågeställningar som valdes ut till 

resultat. Efter detta gjordes ytterligare gallring bland alla utvalda artiklarna. Under sökningens 

gång fattades beslut om att inkludera artiklar som handlade om patienter som var inplanerade 

för kirurgi, någon artikel också där patienterna var opererade, för att få med även dessa 

patienters upplevelse av smärta vid höftartros. Tyvärr gjordes inte sökning i PubMed med 

sökordet osteoarthritisschool. Artiklarna numrerades 1-17. En artikel som var tänkt för 

resultat fick tas bort då resultatet i studien inte var helt klar, 16 artiklar kvarstod till resultat. 

Databassökningar redovisas i tabell 1.  

 

 

Tabell 1. Sökningar i PubMed och CINAHL 
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Databas/datum Sökord Begränsningar Träffar  Valda artiklar  

PubMed 29/12 -

2014 

Pain AND training 

AND hip osteoarthritis 

 243 1 st (nr 10)  

PubMed 19/1-2015 Hip Osteoarthritis 10 years. Eng, 

svenska. 

Fulltext. 

6318 0 

PubMed 19/1-2015 Hip osteoarthritis AND 

pain AND patient 

perspective 

10 years. Eng, 

svenska. 

Fulltext. 

24 0  

PubMed 19/1-2015 Hip osteoarthritis AND 

pain perception 

10 years. Eng, 

svenska. 

Fulltext. 

23 1 st (nr 7)  

CINAHL 19/1-

2015 

Pain AND hip AND 

osteoarthritis  

Fr 2004. Peer 

Review. Fulltext.  

160 0 

CINAHL 19/1-

2015 

 

 

Pain AND hip AND 

osteoarthritis school  

0 5 0 st   

CINAHL 20/1-

2015 

Hip AND osteoarthritis 

AND pain perception 

0 10 0 

CINAHL 20/1-

2015 

Hip AND osteoarthritis 

AND pain perception 

Fr 2004. 

Fulltext. 

 

7 

 

3 st (nr 11,14,16)  

PubMed 20/1-2015 Hip osteoarthritis AND 

pain perception 

10 years. Eng, 

svenska. 

Fulltext. 

23 0  

PubMed 23/1-2015 Coxarthrosis AND 

physiotherapy 

0 692 0 

PubMed 23/1-2015 Coxarthrosis AND 

physiotherapy 

10 years. Eng, 

svenska. 

379 0 

PubMed 23/1-2015 Coxarthrosis AND 

physiotherapy AND 

pain 

10 years. Eng, 

svenska. Fulltext. 

216 1 st (nr 2)  

PubMed 23/1-2015 

 

 

Coxarthrosis AND 

physiotherapy AND 

pain AND health care 

 

10 years. Eng, 

svenska. 

Fulltext. 

78 0 

PubMed 23/1-2015 Coxarthrosis  AND 

pain perception AND 

health care 

10 years. Eng, 

svenska. 

Fulltext. 

9  0 

PubMed 23/1-2015 Coxarthrosis  AND 

pain AND patient 

perception  

10 years. Eng, 

svenska. 

27 0 

PubMed 23/1-2015 Coxarthrosis  AND 

pain AND patient 

perception AND 

qualitative research  

10 years. Eng, 

svenska. 

Fulltext.  

1 1 st. (nr 5)   

PubMed 23/1-2015 

 

 

Osteoarthritis AND 

pain AND patient 

perception AND 

qualitative research  

10 years. 

Eng,svenska. 

Fulltext. 

8 1 st.  (nr 1)  

PubMed 23/1-2015 

 

 Hip AND 

Osteoarthritis AND 

pain AND qualitative 

research 

10 years. Eng, 

svenska. 

Fulltext. 

24 8 st. (nr 3,4,6,8,9,12,13,15 ) 

Total 

  

  8247 16 
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Databearbetning 

 

Utifrån Henricson (2012) börjar analysarbetet för litteraturöversikter genom att samtliga 

artiklar skall läsas igenom i sin helhet. Matris (bilaga I) användes, enligt ett modifierat 

bedömningsunderlag (bilaga2) utifrån Berg, Dencker, Skärsäter (1999), och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006), för att sortera, granska och kvalitetsbedöma artiklarna. 

Kvalitetsgranskning och analysen utfördes av författaren utifrån Henricson (2012). 

Artiklarnas kvalitetsgranskades genom att b.la. söka efter syfte, beskriven metod, om 

undersökningspersonerna var beskrivna, bortfall, hur data hade analyserats, om det fanns 

återkoppling till det praktiska vårdarbetet och utifrån hur författarna tolkat resultat. Artiklarna 

lästes flera gånger och lästes med tanke på syftet och frågeställningar. En noggrann 

genomgång av artiklarnas resultat gjordes och skrevs ned på dator, framförallt utifrån syftet. 

Delar som svarade på syftet markerades med överstrykningspenna och även svar på 

frågeställningar markerades. Efter detta markerades olika meningar i olika färger som kunde 

tillhöra samma kategori och meningar med samma färger sammanfogades under respektive 

kategori. Huvudkategorier och underkategorier har gjorts om flera gånger och meningar har 

flyttats om flera gånger, också i diskussion med handledaren.   

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Vetenskaps rådets Forskningsetiska principer (2011) är forskning viktigt och 

nödvändigt. Det finns ett forskningskrav och det kan vara nära oetiskt att avstå forskning, 

exempelvis genom att forskning kan leda till att förbättra människors levnadsvillkor och 

hälsa, få bort fördomar eller att stärka individers medvetenhet om hur de på vidare sätt kan 

utnyttja sina egna resurser. Forskningsetiska principer finns dock för att ge normer åt 

förhållandet mellan forskare och deltagare eller uppgiftslämnare, god avvägning ska finnas 

mellan forskningskravet och individskyddskravet. Etiska frågor som anonymitet, frivillighet 

att delta i studien och konfidentiellt bevarad data bör beaktas. Ohederlighet som fabricering 

av data eller förvrängning av forskningsprocessen får inte förekomma (Vetenskapsrådet, 

2011). Etiska överväganden bör finnas med innan en litteraturöversikt inleds, både när det 

gäller urval och presentation av resultat. Alla resultat bör redovisas, att enbart presentera 

artiklar som stödjer forskarens åsikter anses som ett oetiskt agerande (Forsberg & Wengström, 

2013).  

 

Vid en litteraturstudie bör endast studier som har tillstånd från en etisk kommitté, eller har 

annan noggrann etisk granskning väljas (Forsberg & Wengström, 2013). Av 16 valda artiklar 

har 13 granskats och godkänts av etisk kommitté eller nämnd. Två av artiklarna har 

informerat samtycke. En av artiklarna har inget etiskt ställningstagande (Smythe, Larmer & 

McNair, 2012) då det ansågs onödigt eftersom den enda deltagaren var fullt delaktig i att 

bestämma sin egen delaktighet i hela datainsamlingen. I en artikel (Sale, Gignac & Hawker,  

2006) hittades inget etiskt ställningstagande men då deltagarna tillfrågades och informerades 

och då studien gjordes i överenskommelse med kvalitativ forskning så inkluderades även 

denna artikel. Författaren strävade under hela arbetets gång efter att vara objektiv och neutral i 

analysarbetet, genom att inte lägga in egna värderingar eller ta ställning till materialet. Både 

positiva och negativa fynd har redovisats. Författaren har inte hittat på data eller gjort om 

data. Hänvisning till respektive forskare har gjorts. 
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån en kvalitativ design i löpande text. Författaren har utgått från 

Henricson (2012) i presentation av resultat. Resultatet presenteras i fem kategorier (tabell 2). 

Den första huvudkategorin är Smärtupplevelser med underkategori; upplevelse av fysisk 

smärta, emotionella och psykologiska smärtupplevelser samt svårighet att beskriva smärta och 

misstro. Den andra huvudkategorin är Att leva med smärta vid höftartros- fysiologiska 

faktorer med underkategorier: funktionella begränsningar, påverkan på ADL- personlig vård 

och livskvalitet, och sömn och utmattning. Den tredje huvudkategorin är Att leva med smärta 

vid höftartros- sociala faktorer med underkategorier: arbetsrelaterade aktiviteter, och 

neddragning av aktiviteter och social tillbakadragenhet. Den fjärde huvudkategorin är Att leva 

med smärta vid höftartros- psykologiska faktorer med underkategorier: strategier för att 

minska och klara smärta- anpassning, förändringar av roller, skuldkänslor och skam, känsla av 

osäkerhet, oro och rädsla, självbild och beroende av andra, påverkan humör, och uppgivenhet, 

sårbarhet, nedstämdhet, depression och psykiskt lidande. Den femte huvudkategorin är 

Träning vid smärta vid höftartros med underkategorier; upplevelse av smärta vid träning och 

upplevelser av regelbunden träning  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier.  

Huvudkategori  Underkategorier 

Smärtupplevelser Upplevelse av fysisk smärta  

Emotionella och psykologiska smärtupplevelser 

Svårighet att beskriva smärta och misstro 

Att leva med smärta vid höftartros- 

fysiologiska faktorer. 

Funktionella begränsningar, påverkan på ADL- 

personlig vård och livskvalitet 

Sömn och utmattning 

Att leva med smärta vid höftartros- 

sociala faktorer  

Arbetsrelaterade aktiviteter 

Neddragning av aktiviteter och social  

tillbakadragenhet 

Att leva med smärta vid höftartros- 

psykologiska faktorer  

Strategier för att minska och klara smärta- 

anpassning 

Förändringar av roller, skuldkänslor och skam 

Känsla av osäkerhet,oro och rädsla 

Självbild och beroende av andra 

Påverkan humör  

Uppgivenhet, sårbarhet, nedstämdhet, depression och 

psykiskt lidande 

Träning vid smärta vid höftartros  Upplevelse av smärta vid träning 

Upplevelser av regelbunden träning  
 

 

Smärtupplevelser 

 

Upplevelse av fysisk smärta  

Smärtan beskrevs vid tidig artros som en slags bakgrundssmärta som var ganska dold och 

började lågt (Cedraschi et al., 2013; Hawker et al., 2008; Smythe et al., 2012). Smärt-

intensiteten beskrevs som ett molande (Cedraschi et al., 2013; Hawker et al., 2008), eller som 

svag, mild, gnagande, ömmande, värkande eller bultande smärta (Hawker et al., 2008). 

Smärtan lättade något vid vila till en början (Smythe et al., 2012). Vid avancerad artros 



                       

13 

 

upplevdes konstant molande och värkande smärta som avbröts av allt mer kortare men 

intensivare episoder av smärta (Hawker et al., 2008). Intervallet för smärtattackerna blev 

kortare och det tog längre tid att återhämta sig från attackerna (Fujita, Makimoto & 

Hotokebuchi, 2006). Patienterna beskrev en intensiv, brutal och hård smärta (Cedraschi et al., 

2013). Smärtan upplevdes som en elektrisk stöt, brännande, förlamande (Hawker et al., 2008; 

Cedraschi et al., 2013), eller som myrkrypningar och domningar (Hawker et al., 2008). 

Smärtan beskrev som skarp, stickande, knivliknande, nålliknande, extrem, som värsta 

smärtan, som tryck eller som utstrålande smärta (Hawker et al., 2008) och som akut 

(Cedraschi et al., 2013; Hawker et al., 2008). Smärtan jämfördes också med nervvärk som hos 

tandläkaren, liksom konstant dunkande tandvärk (Hawker et al., 2008). Andra symtom som 

beskrevs var svaghet, stelhet, låsning av leden, instabilitetet, känsla av att ben nöter mot ben 

och kramper (Hawker et al., 2008).  Nattetid upplevdes smärtan mer intensiv och kom oftare 

(Johnson, Horwood & Gooberman-Hill, 2014a) ibland som en skarp smärta på natten 

(Hawker et al., 2008).  

 

Smärtorna upplevdes olika beroende på vilken tid på dygnet det var och upplevdes värre på 

slutet av dagen (Cedraschi et al., 2013;  Hawker et al., 2008). Smärtan beskrevs som 

startsmärtor, smärtor eller stelhet efter inaktivitet (Cedraschi et al., 2013; Hawker et al., 

2008), t.ex. att resa sig från en stol, och beskrevs som en mekanisk känsla, som att starta upp 

en rostig maskin (Cedraschi et al., 2013).  En stelhet upplevdes på natten efter aktivitet på 

dagen (Hawker et al., 2008). Smärtan upplevdes värre vid visst väder och vissa patienter 

upplevde ökad intensitet av värk (Cedraschi et al., 2013; Smythe et al., 2012). I synnerhet 

upplevdes kalla och våta väder som smärtutlösande, varmt och torrt väder var en lättnad 

(Cedraschi et al., 2013).  

 

Emotionella och psykologiska smärtupplevelser 

Flertal patienter ignorerade smärtan i tidigt skede av artros då det var som en misstanke om 

smärtan i början, mera än en verklig smärta, och beskrevs som lågt under nivån för 

medvetandet (Cedraschi et al., 2013). Smärtan upplevdes som en känsla av att något var fel 

och som att den fångade in personen (Smythe et al., 2012). Vid försämring av artros beskrevs 

smärtan som att den tog över kroppen, oroande, naggande, djupt inne, som en alien i kroppen 

och som en tärande smärta. Artros smärtan kändes i hela kroppen och beskrevs också som en 

känsla att inte lita på kroppen (Cedraschi et al., 2013). 

  

Ju längre artrosen framskred desto mer upplevdes smärtan outhärdlig (Hawker el.al., 2008; 

Fujita et al., 2006) och olidlig (Hawker et al., 2008). Vid avancerad artros upplevdes smärtan 

också ofta som oförutsägbar (Cedraschi et al., 2013; Hawker et al., 2008; Smythe et al., 2012) 

vilket innebar att smärtan upplevdes plötslig, smärtan kom från ingenstans, hände när som 

helst, osäkerhet runt när smärtan skulle komma, oregelbunden och osäkerhet på hur lång 

smärtepisod det var (Hawker et al., 2008). Smärtan beskrevs också som oförutsägbar 

exempelvis vid en viss rörelse (Cedraschi et al., 2013), som kriser i smärta vid viss rörelse 

(Cedraschi et al., 2013; Hawker et al., 2008). Smärtan upplevdes som alltid närvarande 

(Cedraschi et al., 2013; Hawker et al., 2008; Smythe et al., 2012), inget gav lindring mer än 

ett stödjande viloläge, men enbart några minuters lindring, smärtan gjorde sig påmind och 

upplevdes ohanterlig till slut (Smythe et al., 2012).  

 

Smärta kunde också upplevas som ångest. Ångest kunde provoceras av smärtintensitet som 

t.ex. av rivande eller skarp smärta vilket kunde leda till hot om kroppslig integritet (Cedraschi 

et al., 2013). Dock kunde ångest också upplevas oberoende av smärtintensitet, som relaterat 

till känslan av främmande saker inuti, den djupa smärtan som ligger nära benet (Cedraschi et 
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al., 2013).  Patienterna beskrev smärtan som trötthet och värk (Demierre, Castelao & Piot-

Ziegler, 2011), som en extrem långvarig trötthet, ansträngande (Cedraschi et al., 2013), 

försvagande (Cedraschi et al., 2013;  Hawker et al., 2008), och en känsla av att att det inte 

gick att ha det så här längre, en känsla av att vara mentalt nere (Demierre et al., 2011). Flera 

beskrev en känslomässigt dränerande smärta (Hawker et al., 2008).  

Smärtan beskrevs som isolerande (Smythe el.al., 2012), irriterande, stressande och 

deprimerande (Hawker et al., 2008). Smärtan upplevdes också som rädsla, störst rädsla var det 

att inte kunna fly eller kunna ta hand om sig själva i en nödsituation (Dosanjh, Matta & 

Bhandari, 2009). Smärta beskrevs också som att den kunde varna om när den fysiska gränsen 

var nådd ((Demierre et al., 2011). En patient beskrev att upplevelsen och förståelsen runt 

smärtan förändrades när beslutet för operation var taget (Smythe et al., 2012).  

 

Svårighet att beskriva smärta och misstro  

Det fanns en svårighet för patienterna att beskriva sin artrossmärta då det fanns uppfattning 

och känslor om att ingen ville höra om den, omöjligheteten att jämföra personliga upplevelser, 

nödvändighet att bevara sig själv och social image, och perception av artros som komplex, 

föränderlig, ologisk sjukdom förknippad med åldrande, första tecknet på att bli gammal och 

möjligen isolerad. Omöjligheten att jämföra personliga upplevelser av smärta var relaterat till 

den subjektiva känslan av smärta. En annan anledning att inte prata om artrossmärta var att 

det sågs naturligt med artros och det fanns en uppfattning om att vårdpersonal inte kan göra 

något åt smärtan (Cedraschi et al., 2013). De pratade om att gömma sina symtom för 

vårdpersonal (McHugh, Silman & Luker, 2007). Misstro från vården tenderade att göra 

smärtan värre, t.ex. att det inte var synligt på röntgen. Äldre patienter betonade också att de 

hade fler sjukdomar och kunde inte riktigt veta vad som var vad i smärtan. Det flesta 

tillfrågade kände en förlust över hur de skulle kunna uttrycka eller beskriva hur det kände runt 

smärtan (Cedraschi et al., 2013).  

 

Att leva med smärta vid höftartros- fysiologiska faktorer  

 

Funktionella begränsningar, påverkan på ADL- personlig vård och livskvalitet  

Smärtan ledde till funktionella begränsningar i vissa rörelser och påverkade dagliga aktiviteter 

i livet (Cedraschi et al., 2013; Demierre et al., 2011; Dosanjh et al., 2009; Fujita et al., 2006; 

Hawker et al., 2008; Holla et al., 2010; Johnson et al., 2014a; Johnson et al., 2014. b;  

McHugh et al., 2007; Sale et al., 2006; Schoo et al., 2005; Smythe et al., 2012). Patienterna 

upplevde svårigheter exempelvis vid promenader (Demierre et al., 2011; Hawker et al., 2008; 

Johnson et al., 2014a; Schoo et al., 2005) och gå i trappor (Demierre et al., 2011; Dosanjh et 

al., 2009; Hawker et al., 2008; McHugh et al., 2007; Schoo et al., 2005). Personlig vård som 

kräver böjning var svår p.ga smärta och/ eller begränsad rörelse i höften (Dosanjh et al., 

2009), som exempelvis att använda toalett (Dosanjh et al., 2009; Fujita et al., 2006), att resa 

sig från sittande (Cedraschi et al., 2013; Dosanjh et al., 2009; Hawker et al., 2008; McHugh et 

al., 2007; Schoo et al., 2005), ta på sig skor (Dosanjh et al., 2009; Sale et al., 2006;  Smythe et 

al, 2012) och  gå i och ur badkar (McHugh et al., 2007; Sale et al., 2006). Svårigheter med 

dagliga aktiviteter och förvärrad smärta var starten till funktionshinder (Fujita et al., 2006). 

Smärta och fysiska begränsningar hade viktiga konsekvenser för livskvaliteten (Demierre et 

al., 2011; Dosanjh et al., 2009; Hawker et al., 2008). Den största påverkan på livskvaliteten 

upplevdes av oförmågan att göra de aktiviteter de ville eller behövde (Hawker el.al., 2008). 

Smärtan i höften vid artros ledde också till intimitetsproblem till viss del p.ga begränsad 

rörlighet (Dosanjh et al., 2009). Intima relationer försämrades vid funktionella och fysiska 

begränsningar (Demierre et al., 2011).  
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Sömn och utmattning 

Flertal patienter beskrev sömnstörningar på grund av smärtan vid höftartros (Cedraschi et al., 

2013; Dosanjh et al., 2009; Fujita et al., 2006; Hawker et al., 2008;  Johnson at.al., 2014a; 

Sale et al., 2006), och de vaknade ofta p.g.a. smärta (Johnson et al., 2014a). När patienterna 

började uppleva svår smärta även i vila och fann det svårt att få tillräckligt med sömn och 

smärtan blev outhärdlig började de fundera på höftplastikoperation som alternativ (Fujita et 

al., 2006). Flera beskrev utmattning till följd av avancerad artros (Cedraschi et al., 2013; 

Hawker et al., 2008; Johnson et al., 2014a). Patienterna var vakna mera tid av dygnet, en 

deltagare hade inte sovit i sängen på flera veckor till operationen, han vilade i en fåtölj för att 

få komfort. De berättade om en trötthet, och en känsla av att tiden dag och natt flöt samman, 

som delvis kopplades till medicinsk smärtlindring (Johnson et al., 2014a). 

 

Att leva med smärta vid höftartros- Sociala faktorer  

 

Smärta vid höftartros hade psykologiska, sociala och yrkesmässiga konsekvenserna vilket 

kunde kännas överväldigande (Demierre et al., 2011). Den intermittenta, intensiva och 

oförutsägbara smärtan ledde till betydande undvikande av aktiviteter, inklusive sociala 

aktiviteter och fritidsaktiviteter (Hawker et al., 2008).  

 

Arbetsrelaterade aktiviteter 

Smärta och begränsningar påverkade yrkeslivet (Demierre et al., 2011; Dosanjh et al., 2009; 

Fujita et al., 2006). De flesta av de som arbetade fann att deras ohälsa lett till minskad 

arbetstid (Johnson et al., 2014a) eller att de inte alls gick att arbeta längre (Demierre et al., 

2011; Dosanjh et al., 2009; Johnson et al., 2014a) på grund av smärta och begränsningar i 

deras rörelser. Sittande eller stående länge kunde vara svårt (Dosanjh et al., 2009) och det 

kunde vara svårt att ta sig till arbetet (Dosanjh et al., 2009; Johnson et al., 2014a)  

 

Neddragning av aktiviteter och social tillbakadragenhet 

I flera studier framkom det att patienterna inte längre kunde utöva vissa fritidsaktiviteter som 

de en gång haft relaterat till smärta och funktionsnedsättning (Demierre et al., 2011; Dosanjh 

et al., 2009; Johnson et al., 2014a;  Smythe et al., 2012) , eller sociala aktiviteter så som att 

bära barn, köra bil eller resa (Dosanjh et al., 2009). Ibland var det svårt att till och med gå ut 

(Demierre et al., 2011). Känslor som att isolera sig från andra beskrevs som ett allmänt 

ointresse i någon social aktivitet p.ga smärta, och att undvika sociala situationer (Dosanjh et 

al., 2009).  Patienter beskrev att de upplevde att de befann sig i en avskild tillvaro, 

livsutrymmet begränsas ibland till lägenheten, alla sportaktiviteter eller övrigt kunde kännas 

som det var över (Demierre et al., 2011). Tillfällen och motiv för att lämna sina hem krympte, 

det kunde exempelvis vara svårt med aktiviteter sittande, och uttrycktes som en del av det 

sociala livet utplånades. Flera beskrev också känslor av isolering relaterat till otillräcklig 

sömn (Johnson et al., 2014a). Det fanns tecken på social tillbakadragenhet hos flera, som 

resultat av svår smärta och funktionsnedsättningar, när de var oförmögna att fortsätta som de 

brukade (Fujita et al., 2006).  

 

Att leva med smärta vid höftartros- Psykologiska faktorer 

 

Strategier för att minska och klara smärta- anpassning  

Flertal patienter hade försökt alternativa terapier för att minska smärta som exempelvis 

viktnedgång (Fujita et al., 2006; McHugh et al., 2007), användning av krycka el käpp för att 
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minska belastning på höftleden (Fujita et al., 2006), kudde mellan knäna för att förhindra 

smärta under sömnen (Hawker et al., 2008 ), sjuk-gymnastik (Dosanjh et al., 2009; Fujita et 

al., 2006), akupunktur och bad i varma källor (Fujita et al., 2006). En del behövde fortfarande 

ta smärtstillande så försöken till att minska smärta upplevdes förgäves och kostsamt (Fujita et 

al., 2006). Flera hade provat farmaka (Dosanjh et al., 2009; Fujita et al., 2006; Hawker et al., 

2008), för att minska inflammationen (Fujita et al., 2006) och för att få viss lättnad fysiskt och 

känslomässigt (Dosanjh et al., 2009).  

  

Patienterna försökte tämja smärtan genom att ändra på vissa rörelser, eller det de ansåg kunde 

väcka smärtan och göra den akut (Cedraschi et al., 2013). I vissa studier framkom det att 

aktiviteter som framkallade smärta undveks (Hawker et al., 2008; Smythe et al., 2012) och 

patienterna ändrade aktiviteter till andra aktiviteter för att inte utlösa smärtan (Sale et al., 

2006; Smythe et al., 2012). Som exempel att simma och cykla istället (Smythe et al., 2012) då 

det inte gick att springa (Dosanjh et al., 2009; Smythe et al., 2012). En patient kunde inte gå 

pga. smärta, hon ändrade flera av hennes vardagliga aktiviter för att klara sig utan 

smärtstillande, lämnade sällan hemmet, utförde dagliga sysslor i långsammare takt och satt i 

en bekväm fåtölj hela dagen (Sale et al., 2006). Någon annan sa att hon ändrat på allt, det som 

gjorde ont gjorde hon inte längre (Hawker et al., 2008). En deltagare uppgav att hon satt för 

att hantera smärta då inte smärtstillande hjälpte (McHugh et al., 2007). Patienterna beskrev 

också andra justeringar som gjorts i livet som ett sätt att hantera sin smärta såsom bilkörning 

istället för att gå (Dosanjh et al., 2009). Att hantera smärta och begränsningar beskrevs som 

viktigt (Smythe et al., 2012).  

 

Strategier som användes för att kunna klara den emotionella stressen till följd av smärta vid 

höftartros var positivt självprat som också involverade att minimera nivån av smärta (Dosanjh 

et al., 2009). Någon deltagare tyckte det kändes skönt att få prata med andra om smärtan 

(Cedraschi et al., 2013). Några beskrev att väga upp acceptansen att leva med smärta och 

tillhörande begränsningar och restriktioner, kopplat till acceptans av att använda 

smärtstillande (Johnson et al., 2014b).  

 

Trots beskrivningar och upplevelser av smärta förringade flertal patienter sin smärta (Dosanjh 

et al., 2009;  Sale et al., 2006). Patienterna försökte minska smärta genom att förneka den 

(Cedraschi et al., 2013;  Dosanjh et al., 2009), inte tänka på den eller dölja den (Cedraschi et 

al., 2013), för att kunna övervinna smärtan och få den att försvinna (Dosanjh et al., 2009). 

Bekämpandet av smärta praktiserades av flera, uppfattningen var att genom att inte titta på 

smärtan så skulle den försvinna. En patient beskrev att hon ibland inte kommit upp ur sängen 

på morgonen p.ga smärta, hennes knep var att göra en kopp te (Sale el.al., 2006).  

Patienterna förnekade inte artros utan förnekade snarare smärta i samband med artros. Det 

fanns en inställning om att vara tolerant (Sale el.al., 2006) och som en slags bild av att 

artrossmärta är något som ska klaras av relaterat till uppväxt och morföräldrars 

artrossjukdomar som de hade klarat av (Cedraschi el.al., 2013). Vissa hävdade att det hade 

hög smärttröskel och att det var acceptabelt med smärtan, och att det var skäl till att inte ta full 

dos av medicinsk smärtlindring (Sale et al., 2006). 

 

Deltagarna pratade om att regelbundet ta korta perioder av sömn och vila under dagen vilket 

kändes nödvändigt för att söka lindring från smärta (Johnson et al., 2014a). En patient 

uttryckte att hon försökte undvika smärtstillande för när det gör ont, och hon inte tog något 

smärtstillande, så sa hon till sig själv att hon måste vila, sakta ned sig (Demierre et al., 2011). 

Svårighet att delta i aktiviteter ledde också till en känsla av att sakta ner sig (Hawker et al., 

2008).  
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Förändringar av roller, skuldkänslor och skam 

Rollerna i familjen förändrades (Cedraschi et al., 2013; Demierre et al., 2011; McHugh et al., 

2007; Smythe et al., 2012) till följd av sociala svårigheter även i deras familjer (Dosanjh et 

al., 2009; Smythe et al., 2012). Familjemedlemmar involverades i att hjälpa deltagarna 

hantera sina symtom (McHugh et al., 2007; Smythe et al., 2012). Att lasta andra runt sig för 

mycket kunde kännas svårt (Demierre et al., 2011) och det fanns en rädsla för att lasta dem de 

älskar (Cedraschi et al., 2013). Flera hade skuldkänslor (Cedraschi et al., 2013; Demierre et 

al., 2011; Dosanjh et al., 2009). De la skulden på sig själva för att inte kunna göra det alla 

andra kan (Dosanjh et al., 2009), att inte kunna gå runt, att inte kunna arbeta eller att inte 

kunna göra det vanliga vardagliga livsaktiviteterna (Demierre et al., 2011). Det fanns också 

skuldkänslor hos några av de överviktiga deltagarna, en känsla av att det själva var skyldiga 

till smärtor och att de förtjänade smärta (Cedraschi et al., 2013). Vissa tyckte de var för unga 

för sjukdomen och fann deras tillstånd pinsamt och det fanns också känslor av skam över 

tillståndet vid artros. Flera kände sig generade över situationen vid intimitet (Dosanjh et al., 

2009).  

 

Känsla av osäkerhet, oro, och rädsla 

Att inte kunna arbeta eller dra ned på arbetstid, eller att ha svårigheter att klara arbetsuppgifter 

ledde till en osäker situation. Känslan av att vara handikappad och stigmatiserad beskrevs 

(Demierre et al., 2011). Det fanns en oro för att inte kunna fortsätta arbeta och oro över att 

inte kunna få in pengar för att exempelvis försörja familjen (McHugh et al., 2007). En del av 

patienterna beskrev känslor som rädsla (Dosanjh et al., 2009;  Hawker et al., 2008), över att 

tillståndet skulle förvärras och också rädsla över att andra kroppsdelar kunde skadas som ett 

resultat av kompensation, när det sattes press på andra kroppsdelar för att avlasta 

höftproblemet (Dosanjh et al., 2009). Rädsla över att förlora förmåga att göra saker i 

framtiden eller att veta om det är obotligt beskrevs också (Hawker et al., 2008). Flertal 

patienter var motvilliga till medicinsk smärtlindring (Demierre et al., 2011;  Johnson et al., 

2014b;  McHugh et al., 2007; Sale et al., 2006; Smythe et al., 2012), de fruktade biverkningar 

(Demierre et al., 2011; Johnson et al., 2014b;  McHugh et al., 2007; Sale et al., 2006) och 

beroende i samband med medicinsk smärtlindring (Johnson et al., 2014b; McHugh et al., 

2007; Sale et al., 2006). En patient uttryckte en ovilja att passera kontrollen av hälsa till 

vårdpersonal, i samband med tvivel till medicinering, han ville behålla kontrollen själv 

(Johnson el.al., 2014b).  

 

Självbild och beroende av andra 

Att bli beroende av andra kunde kännas svårt (Demierre et al., 2011). Känslor och upplevelser 

ledde några av deltagarna till att utveckla negativa självbilder genom att se sig själva som allt 

mer beroende av nära och kära. Flera tog upp känslor runt att inte längre kunna sköta sitt eget 

”jag” (Dosanjh et al., 2009). Att inte längre kunna behålla sitt oberoende i egen-

vårdsfunktioner upplevdes som att det finns gränser för uthållighet (Smythe et al., 2012). Det 

fanns också funderingar på självbilden runt att gå upp i vikt p.g.a. utmaningen med att röra på 

sig (Dosanjh et al., 2009). En upplevelse och känsla av att förlora ”jaget” fanns när bilden av 

sig själv som exempelvis maratonlöpare förändrades (Smythe et al., 2012). Flertal patienter 

hade omfattade mindesvärdekomplex relaterat till grava funktionshinder före 

höftplastikoperation och upplevde känslor som underlägsenhet, exempelvis över att inte 

kunna gå ut (Fujita et al., 2006).  

 

Påverkan humör  

Smärtan påverkade humöret (Hawker et al., 2008; Smythe et al., 2012) b.la. relaterat till 

sömnbesvär p.ga. smärta. Flera beskrev att smärtan ledde till ilska (Hawker et al., 2008) och 
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sammanbrott, och förtvivlan (Demierre et al., 2011). Beteende som gråta, skrika, svettas eller 

svimma av akuta smärtor fanns (Cedraschi et al., 2013).  Flertal patienter beskrev frustration 

till följd av smärta och begränsningar (Dosanjh et al., 2009; Johnson et al., 2014a; Smythe et 

al., 2012), och över de antal gånger de hade fått fel diagnos (Dosanjh et al., 2009). Det 

uppstod också en frustration över de gränser som sattes i livet (Smythe et al., 2012). 

Patienternas beskrivningar av sina erfarenheter runt oförmåga att sova på natten väckte också 

känslor som upprördhet (Johnson et al., 2014a).  

 

Uppgivenhet, sårbarhet, nedstämdhet, depression och psykiskt lidande 

En del patienter pratade om att ge upp behandling när de stod på väntelista för operation, 

vilket kan tyda på en känsla av uppgivenhet, då de själva varit tvungna att hantera symtom att 

ta ansvar för sin hälsa, förändra och anpassa sin livsstil för att klara smärta. Det fanns en 

besvikelse över vården (McHugh et al., 2007). Smärtan före höftplastikoperationen blev en 

värld att vara i, med begränsade möjligheter livet. Det uppstod en sårbarhet (Smythe et al., 

2012). Det beskrevs också känslor som förtvivlan över oförmågan eller oviljan att umgås med 

andra (Johnson et al., 2014a). Någon berättade att det kändes hemskt att vanligtvis gilla att 

vara aktiv och att inte kunna vara det längre (Hawker et al., 2008).  Det fanns känslor runt att 

äventyrad självbild och isoleringingen från andra ledde till känslor av nedstämdhet, en av de 

känslomässiga konsekvenserna att leva med höftartros, vilket ledde till olika grader av 

psykisk påfrestning (Dosanjh et al., 2009), så som depression (Dosanjh et al., 2009; Hawker et 

al., 2008). De emotionella konsekvenserna att leva med smärta vid höftartros i väntan på 

kirurgi var påtagande, alla patienter beskrev det. Psykiskt lidande beskriver vilka personliga 

känslor patienterna hade före beslut om höftprotesoperation (Dosanjh et al., 2009), och flera 

beskrev känslor av nöd (Johnson et al., 2014a). Patienter upplevde också förlorad tid i 

månader när de blivit feldiagnostiserade för sina symtom och ibland fått vänta på remiss till 

sekundär vård (Johnson et al., 2014a). En del beskrev att det blev en fråga om uthållighet att 

klara smärta och begränsningar (Fujita et al., 2006; Smythe et al., 2012). Beslut om operation 

togs när symtom som smärta, funktionsnedsättning och minskad livkvalitet funnits länge och 

de uttömt andra resurser inklusive misslyckade behandlingar (Dosanjh et al., 2009), när 

smärtan var outhärdlig, och de funktionella, sociala och psykologiska konsekvenserna var för 

stora och när medicinering inte gav effekt (Demierre et al., 2011). 

Träning vid smärta vid höftartros 

 

Upplevelse av smärta vid träning 

Försämring av smärta och funktionsnedsättning i den inledande fasen av artros utlöstes av 

träning eller att bära tungt (Fujita et al., 2006). Patienternas smärta präglades vid tidig artros 

av smärta som oftast väckts av någon trigger, vanligtvis en aktivititet som sport (Hawker et 

al., 2008; Smythe et al., 2012 ). Smärtan utlöstes också av promenader, trappgång och vid 

böjning av höftleden (Hawker el.al., 2008).  En förändring upplevdes vid fysisk aktivitet, där 

smärtan gjorde sig påmind vid löpning, och den rytmiska rörelsen vid löpning påverkades av 

smärtan (Smythe et al., 2012). Smärta verkade ha en betydande inverkan på fysisk funktion då 

ökad smärta drog ned gånghastigheten i gångtest (Van den Akker-Scheek et al., 2008). 

Frekvensen och intensiteteten av smärta mättes under viktiga dagliga aktiviteter, såsom 

förflyttande från stol, promenader och trappor. Smärta under dessa aktiviteter kan ha påverkat 

negativ prestanda av sjukgymnastinstruerade övningar (Schoo et al., 2005).  

 

Upplevelser av regelbunden träning  

Patienter med höftartros som fått sjukgymnastik regelbundet under 12 veckor upp till ett år 

vid höftartros upplevde minskad smärta och förbättrad fysisk funktion, utifrån signifikans 

(Czyzewska et al., 2014; Kraub et al., 2014).  Daglig funktion, vitalitet, psykisk hälsa, socialt 
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liv och inåtrotation av höftleden förbättrades avsevärt vid regelbunden sjukgymnastik, vilket 

bekräftar att preoperativ sjukgymnastik kan ha positiv inverkan muskoloskeletalt och förbättra 

livskvaliteten (Czyzewska et al., 2014). I studien av Kraub et al. (2014) fann man däremot 

ingen signifikant förbättring i livskvalitet vid regelbunden sjukgymnastik. Patienterna var 

positiva till sjukgymnastik men oavsett sjukgymnastik eller inte upplevde patienterna att 

hälsotillståndet försämrades året före operation (Czyzewska et al., 2014). Patienterna 

upplevde förbättring av fysisk funktion och minskad smärta då de deltagit i 12-månaders 

vattenträningsprogram två gånger i veckan en timme per gång med specialutbildad 

simningsinstruktör. Dessutom såg man i studien signifikant förbättring av fysiska aktiviteter i 

dagliga livet. Patienterna med höftartros hade förbättrad rörlighet och böjning i höftleden, 

upplevde förbättring vid trappgång och att kunna resa sig från en stol. Socialisering och 

belöningsfaktorer som exempelvis fika i samband med träning, och att patienterna ville delta i 

träningen, kunde också vara orsaker som bidrog till förbättring. Patienterna som kvartalsvis 

fick samtal och hälsoutbildningsmaterial hemskickat uppvisade en förbättring i att resa sig 

från stol och en signifikant minskning av spänning i höftleden (Lin et al., 2004).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Metoddiskussionen har utgått från Henricson (2012) med syftet att påvisa hur kvaliteten 

säkerställts i examensarbetet. Litteraturöversikt valdes som metod då syftet var att belysa att 

leva med smärta vid höftartros, vilket verkar ha varit en relevant metod. Fördelen med en 

litteraturöversikt är att det bidrar till att sammanställa forskningsresultat från flera olika 

vetenskapliga artiklar för att klargöra kunskapsläget inom valt område. Strategin som 

användes för att göra ett noggrant urval av artiklarna var att ta ut rikligt antal tänkbara artiklar 

från början och sedan granska dem flera gånger till innan de valdes ut.  

 

Sexton artiklar inkluderades varav tio stycken var kvalitativa och sex stycken var kvantitativa. 

Att tio artiklar var kvalitativa ses som en styrka i arbetet då syftet var att belysa att leva med 

smärta vid höftartros ur ett patientperspektiv. De sex kvantitativa artiklarna gav ett ytterligare 

perspektiv men det hade kunnat vara bättre med kvalitativa artiklar då syftet var att belysa 

patienternas upplevelse. Syfte, frågeställningar, kategorier och underkategorier 

omformulerades till viss del i slutet av arbetet för att passa resultatet bättre. En av de 

kvantitativa artiklarna som tagits med (Van den Akker- Scheek et al., 2008) om gångtest 

svarade bristfälligt på frågeställningar och handlade framförallt om patienter runt kirurgi och 

postoperativ vård. Artikeln (Holla et al.,  2010 ) undersökte prognostiska faktorer vid artros 

och visade ett samband mellan aktivitetsbegränsningar och smärta. Resultatet visade att 

aktivitetsbegränsningar kan förutspås vid artros och kan vara underlag för val av patient för 

behandling. Då detta inte i så stor del svarade på syftet för litteraturststudien togs den artikel 

upp begränsat i resultat. Resultatet från Kraub et al. (2014) kan vara missvisande då enbart 

personer med normal vitalitet ingick men konkret rekomendation för motionsbehandling vid 

höftartros kan ändå ges på grunder utifrån denna studie.  

 

För att kunna hitta passande artiklar lades ytterligare sökord till, b.la. qualitative research, vid 

sökning av artiklar, och detta ledde till mer lämpliga artiklar. Författaren anser att sökorden 

passade bra in för att få svar på syftet och frågeställningar trots flertal felträffar. Det var ett 

stort antal träffar, även att sökning gjordes på höftartros dök även många artiklar upp om 

enbart knäartros, och även andra åkommor, gjorde det att många artiklar behövdes läsas. Det 
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finns färre artiklar om träning vid höftartros än om knäartros. Höftartros uttrycks också på 

engelska på olika sätt.  

Av de tio kvalitativa artiklarna handlade fyra om enbart höftartros, resterande handlade om 

höft och knäartros med undantag av en som också handlade om handartros. Av de kvantitativa 

artiklarna handlade tre av artiklarna om enbart höftartros, de övriga tre var blandat med knä 

och höftartros. Detta kan ses som en svaghet i arbetet.  Det som gjordes för att höja kvaliteten 

i examensarbetets resultat var att inte inkludera uttalanden från patienter som hade knäartros, 

och inkludera uttalanden från patienter med höftartros men ibland kanske uttalanden ha slagits 

ihop. 

 

Ingen kulturell, könsmässig eller åldersmässig indelning har tagits hänsyn till i resultatet även 

om en artikel från Japan utmärkte sig något från de andra, det kan ha varit en kulturell 

skillnad b.la. runt uthållighet och grava funktionshinder samt mindervärdeskomplex. Äldre 

patienter fanns med i några av artiklarna men då genomsnittsåldern i majoriteten av de andra 

artiklarna var 60 år, även att författarna försökt få mångfald av åldrar i flertalet av artikarna, 

gjordes ingen skillnad beträffande ålder i resultatet. Ingen artikel var från Sverige vilket kan 

vara en nackdel men kan också ses som en fördel att det var en bredd av länder, och kan vara 

överförbart till Svensk kontext. Författaren såg ingen avsevärd skillnad på patienternas 

upplevelser och påverkan av smärta vid höftartros från olika länder, vilket ändå kan indikera 

att det finns många likheter med svensk kontext. Studier som inkluderas i detta arbete var 

genomförda i följande länder: Australien, Holland, Japan, Kanada, Polen, Schweiz, 

Storbritannien, Tyskland, Nya Zeeland och USA. 

 

Datainsamling, granskning och analys kan ha påverkats av att det var första gången 

författaren gjorde detta och även att alla utvalda artiklar var på engelska. En brist i engelska 

språket kan ha påverkat datainsamling, granskning och analys. Bristen i engelska gjorde att 

artiklarna fick granskas flera gånger för att inte missuppfatta tolkningar. Detta ses som en 

svaghet i arbetet, men kan också ses som en styrka att det blev ytterligare granskning. Texter 

översattes med hjälp av engelsk svenska ordlexikon för att få så rätt tolkning som möjligt. 

Den begränsade tiden att söka rätt på och finna lämplig litteratur var en annan faktor. För att 

begränsa antal tänkbara artiklar till resultat och för att få med så ny forskning som möjligt 

inkluderades enbart artiklar som inte var äldre än tio år. Sökningar gjordes på svenska och 

engelska artiklar, peer rewiev artiklar, ingen begränsning av länder som skulle inkluderas, och 

på personer över 18 år, för att få en bredd.  

 

Resultatdiskussion 

 

Författaren till litteraturöversikten har gjort en sammanfattning av resultatet och kommer 

sedan diskutera resultatet i huvudkategoriernas följd men valt att diskutera huvudkategori två, 

tre och fyra under samma kategori i diskussion. Författararen har utgått från Henricson (2012) 

som grund i resultatdiskussionen.  Upplevelserna och påverkan i livet vid smärta vid 

höftartros var omfattande och innefattade både fysiologiska, sociala och psykologiska 

dimensioner. Smärtan kändes i hela kroppen och upplevdes värre när artrosen försämrades 

och ledde b.la. till funktionella begränsningar, svårigheter med personlig vård, 

sömnstörningar och utmattning, beroende av andra, neddragning av fritidsaktiviteter, social 

tillbakadragenhet och isolering, påverkan på humör, nedstämdhet och depression. I resultatet 

visade det sig att det var svårt med träning p.ga. smärta men att patienterna mådde bättre 

fysiskt och psykiskt vid långvarig regelbunden träning. 
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Smärtupplevelser 

Resultatet från litteraturöversikten visade att smärta vid höftartros upplevdes utifrån både 

fysiologiska och emotionella dimensioner (Cedraschi et al., 2013; Hawker et al., 2008; 

Smythe et al., 2012) och smärtan upplevdes värre ju längre artrosen framskred (Cedraschi et 

al., 2013; Demierre et al., 2011; Fujita et al., 2006; Hawker et al., 2008; Smythe et al., 2012). 

Smärtan upplevdes b.la som känslomässigt dränerande (Hawker et al., 2008), isolerande 

(Smythe et al., 2012) och deprimerande (Hawker et al., 2008). Flera av patienternas 

smärtbeskrivningar förknippas vanligtvis med neuropatisk smärta (Cedraschi et al., 2013; 

Hawker et al., 2008), vilket skulle kunna identifiera patienter som eventuellt kan ha nytta av 

neuropatisk medicin (Hawker et al., 2008).  Patienternas beskrivningar av smärta betonade 

också tydligt att smärta inte var begränsat till fysiskt lidande utan också till specifika känslor 

och belyser behovet av den känslomässiga dimensionen av smärta (Cedraschi et al., 2013). 

Resultatet från litteraturöversikten kan stärkas av Linton (2013), att smärta förknippas med 

emotionella och psykologiska reaktioner. Detta kan också utvecklas vidare till att smärta är 

det vanligaste symtomet vid artros och att smärta ofta är svår att hantera för patienterna 

(Creedon & O´Regan, 2010).  

 

Det framkom i litteraturöversiktens resultat vissa svårigheter i att beskriva artrossmärta då det 

fanns uppfattning och känslor om att ingen ville höra om den, omöjligheteten att jämföra 

personliga upplevelser, nödvändighet att bevara sig själv och social image, komplexitet av 

smärtupplevelse, föränderlig och en ologisk sjukdom förknippad med åldrande, första tecknet 

på att bli gammal och möjligen isolerad (Cedraschi et al., 2013). Detta kan utvecklas vidare 

mot Dziechciaz et al. (2013) att smärta inte är ett attribut av åldrande, vilket är viktigt att veta 

både för den äldre, deras familjer och vårdare, så att korrekt diagnos kan ställas och 

anledningen till smärtan kan behandlas . Smärta beskrivs som en komplex och subjektiv 

känsla. Smärta döljer depression (Dziechciaz et al., 2013).  Ångström och Lindström (2003) 

har i och för sig påtalat att artros ökar med stigande ålder, och det är en vanlig orsak till 

muskoloskeletal smärta hos äldre utifrån Dagenais et al. (2009), men att artros enbart har att 

göra med åldrande kan dock ses förenklat då det är flera faktorer som påverkar (Ångström och 

Lindström, 2003). Omöjligheten att jämföra personliga upplevelser av smärta, i 

litteraturöversiktens resultat, var b.la. relaterat till den subjektiva känslan av smärta. Resultatet 

från litteraturöversikten kan stärkas av McCaffery (1979) som i sin definition av smärta 

understryker den subjektiva känslan av smärta. Också utifrån The International Association 

for Study of Pain (IASP) beskrivs smärta som en subjektiv, obehaglig, sensorisk och 

känslomässig upplevelse (IASP, 1979).  Ferell (2005) beskriver smärta som en intensiv 

mänsklig erfarenhet som ofta är svår att sätta ord på.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom också känslor som tvivel om smärtan, även från 

vårdpersonal. Misstro från vården tenderade att göra smärtan värre. Det fanns en uppfattning 

om att vårdpersonal inte kunde göra något åt smärtan (Cedraschi et al., 2013). Resultatet i 

litteraturöversikten kan utvecklas vidare till Linton (2013), att en persons förväntningar och 

tillit, t.ex. till vården, kan påverka smärtupplevelsen. Därför är det viktigt för sjuksköterskan 

att försöka förstå patienternas olika upplevelser av smärta utifrån det individen upplever och 

att kommunicera och informera runt smärta då de kan vara till hjälp för patienten att hantera 

smärta (Creedon & Weathers, 2011). Utifrån Hommel och Bååth (2013) är upplevelsen och 

tolkningen av smärta avgörande för i vilken utsträckning patienten utvecklar 

funktionsnedsättning, slutar göra vissa aktiviteter eller ändrar på aktiviteter, vilket författaren 

också tänker kan visa värdet av att lyssna på patienten och försöka förstå patienten med 

smärta för att b.la. skapa tillit, vilket kan påverka hur smärta upplevs. 
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Äldre patienter från en av litteraturöversiktens resultat betonade också att de hade fler 

sjukdomar och kunde inte riktigt veta vad som vad i smärtan (Cedraschi et al., 2013) vilket 

kan jämföras med en annan studie där patientern med höftartros beskrivit liknande svårigheter 

(Gooberman-Hill et al., 2007). Det kan ha stort inflytande på patientens bedömning av sin 

smärta att det är svårt att separera smärtan från andra delar av kroppen. Patienternas 

berättelser av smärta speglar aspekter av smärtupplevelse som kanske går utöver dem som kan 

fångas upp av enkäter eller åtgärder. Nya åtgärder för att inkludera patientens berättelser i 

forskning och kliniska miljöer har lyfts fram då betydelsen av patienters berättelser 

tillhandahåller diagnos och planering för behandling. Detta innebär inte att objektiva mått är 

irrelevanta men visar värdet av patientberättelser, som en del av den kliniska bedömningen, 

och den roll som läkaren har att lyssna på dessa erfarenheter (Gooberman-Hill et al., 2007). 

Att leva med smärta vid höftartros- fysiologiska, sociala och psykologiska faktorer 

Resultatet i litteraturöversikten visade att smärta vid artros ledde till fysiska begränsningar i 

livet och svårighet med personlig vård (Cedraschi et al., 2013; Demierre et al., 2011; Dosanjh 

et al., 2009; Fujita et al., 2006; Hawker et al., 2008; Holla et al., 2010; Johnson et al., 2014a; 

Johnson et al., 2014. b;  McHugh et al., 2007; Sale et al., 2006; Schoo et al., 2005; Smythe et 

al., 2012). Svårigheter med dagliga aktiviteter och förvärrad smärta var starten till 

funktionshinder (Fujita et al., 2006). Flera patienter berättade också om sömnstörningar på 

grund av smärtan vid höftartros (Cedraschi et al., 2013; Dosanjh et al., 2009; Fujita et al., 

2006; Hawker et al., 2008;  Johnson et al., 2014a; Sale et al., 2006). Resultatet från 

litteraturöversikten kan stärkas utifrån Reumatikerförbundet (2014) att smärta tillsammans 

med inskränkt rörlighet kan påverka vardagliga aktiviteter och att smärta oftast vid tidigt 

stadium av artros enbart kommer vid belastning och rörelse, i senare förlopp även i vila. 

Resultatet i litteraturöversikten kan också stärkas av, och utvecklas vidare mot, analyserna i 

en studie med patienter med kronisk smärta, som avslöjade unika relationer mellan 

smärtintensitet, sömnstörningar och depression. Trötthet visade på relationen mellan både 

smärtintensitet, depression, sömnstörningar, fysisk funktion och smärtrelaterade störningar. 

Trötthet är alltså en komplex konstruktion med relationer till både fysiologiska och 

psykologiska faktorer som har betydande konsekvenser för fysisk funktion vid smärta. Det 

aktuella resultatet i studien identifierar potentiella mål för framtida behandling av trötthet och 

kronisk smärta och kan ge anvisning för framtida klinisk och teoretisk forskning inom 

området kronisk smärta (Sturgeon, Darnhall, Kao & Mackey, 2015). I en annan studie har det 

visat sig att kortsiktiga förbättringar i sömnen förutspår långsiktiga förbättringar för sömn, 

kronisk smärta och trötthet.  Resultaten i studien överensstämmer med fördelarna av en 

förbättrad sömn för kronisk smärta och trötthet hos äldre personer med artros smärta och 

sömnlöshet, om rejäla förbättringar i sömnen uppnås och upprätthålls (Vitello et al., 2014).  

Trots svår smärta och begränsningar i livet visade resultatet i litteraturöversikten att flertal 

patienter var ovilliga till medicinsk smärtlindring (Demierre et al., 2011;  Johnson et al., 

2014b;  McHugh et al., 2007; Sale et al., 2006; Smythe et al., 2012). Attityder och 

uppfattningar visade sig spela stor roll för patienternas följsamhet till smärtbehandling, men 

följsamhet var också var också kopplat till rädsla och missbruk vilket kan vara viktigt att 

beakta (Sale el.al., 2006). Patienternas berättelser styrker den nyckelroll vårdpersonal har runt 

användningen av smärtstillande. Kommunikation och interaktion mellan patienter med artros, 

och professionella inom vården, kan påverka den upplevda acceptansen och nödvändigheten 

av smärtstillande för att lindra smärta. Förändring av acceptans av smärtstillande runt 

operation, vilket en av studierna från litteraturöversiktens resultat visade, är relaterad till 

synpunkter om orsaken till smärtan och interaktioner med vårdpersonal (Johnson et al., 

2014b). Resultatet i litteraturöversikten kan stärkas av Kaasalainen et al. (2007), att det har 
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visat sig att det finns svårigheter med optimal smärtlindring till patienter med kronisk smärta, 

b.la. relaterat till kommunikationsproblem mellan patient och vårdpersonal. 

 

Författarens egen reflektion är också att det kan vara viktigt med smärtstillande medicin vid 

ett tidigt skede av artros så patienterna kan sova och träna för att bibehålla funktion och 

oberoende, och därmed kanske undvika följder som t.ex. isolering, nedstämdhet och 

depression som resultatet visat. Eventuellt kanske smärtstillande sedan skulle kunna minskas 

ned om förbättrad sömn och träning börjar ge effekt på smärtan? Detta kan också betraktas 

utifrån Hommel och Bååth (2013), sambandet mellan rörelserädsla och 

aktivitetsbegränsningar, och att smärtstillande, information och kunskapsöverföringen mellan 

professionella och patient kan vara viktiga faktorer. Författaren tänker också, utifrån 

litteraturöversiktens resultat, att det kan vara svårt att erkänna behovet av smärtstillande om  

patienterna inte ser smärta vid höftartros som en integrerad del av sjukdomen, vilket Sale et 

al. (2005) tagit upp i sin studie, vilket också till viss del kan handla om acceptans av 

smärtan.Tilliten till vårdpersonal kan också ses ha betydelse (Johnson et al., 2014b). 

 

Det framkom i litteraturöversiktens resultatet att patienterna använde olika typer av strategier 

och andra försök för att försöka minska och hantera smärta (Cedraschi et al., 2013; Demierre 

et al., 2011; Dosanjh et al.,, 2009; Fujita et al., 2006; Johnson et al., 2014b; McHugh et al., 

2007; Sale et al., 2006; Smythe et al., 2012). Att hantera smärta och rörelsehinder verkade 

vara dominerande egenskaper hos patienter med framskridet stadium av artros (Fujita et al., 

2006). Det upplevdes dock svårt att hantera symtom och själv ta ansvar för sin hälsa, förändra 

och anpassa sin livsstil för att klara smärta (McHugh et al., 2007) och upplevdes också ibland 

också som förgäves med olika försök för att minska smärta (Fujita et al., 2006). Resultatet i 

litteraturöversikten kan utvecklas vidare till att färdighetsträning i att hantera smärta hos 

patienter med höft och knäartros har visat sig ge goda förbättringar hos patienterna gällande 

smärtintensitet, fysisk funktion, psykisk påfrestning, användning av copingstrategier, self-

efficacy, liksom minskad trötthet, tillfredställelse med hälsa och minskad användning av 

smärtstillande (Broderick et al., 2014). Författaren till litteraturöversikten tänker att detta 

kanske skulle kunna vara ett komplement till medicinsk smärtlindring, eller ett alternativ, för 

att lindra smärta men att patienterna kanske kan behöva lite hjälp från sjukvård med det. I en 

annan studie har användning av copingstrategier hos äldre visat sig kunna leda till större 

acceptans av artros. I kombination med acceptans av smärtan kan det påverka patientens 

förmåga att utföra dagliga aktiviteter och därmed också det psykiska välbefinnandet (Creedon 

& Weathers, 2011). Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som arbetar med 

acceptans och mindfullness, utgår från ett grundantagande som vilar på att vi människor inte 

enbart undviker det som är farligt eller obehagligt utan också känslor, tankar och minnen som 

är förknippade med det farliga eller obehagliga (Hayes, Levin, Plumb-Vilardaga, Villatte & 

Pistorello, 2013). Utifrån Stewart och Cox- Davenport (2014) har signifikanta minskningar av 

smärta utifrån VAS-skalan (Visual Analogue Scale) minskad oro och kortare postoperativ 

vård uppvisats vid icke-farmakologisk behandling för att hantera smärta. Den icke-

farmakologiska smärtlindringen inkluderade b.la. kognitiva terapier, guidade bildspel, 

distraktion samt fysiska åtgärder som massage och akupunktur. Behandlingen har flera 

fördelar för patienten, den är ofta lättillgänglig och har inte biverkningar eller skapar 

beroende. Sjuksköterskan kan utbilda och informera patienten i tillvägagångssätt. Den kan 

användas för sig själv eller i kombination med traditionell farmakologisk behandling för att 

lindra smärta. Det finns ibland brist på kunskap och också evidens vilket gör att behandling 

inte alltid används av sjuksköterskor.  

Utifrån Rini et al. (2015) är träning i förmåga till coping vid smärta en evidensbaserad 

inriktning för artrossmärta och funktionsnedsättning. Resultatet visade signifikant minskad 
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smärta och ökning i upplevd self-efficacy och iakttagelser styrker värdet av att fortsätta 

utveckla automatiserad internetbaserad strategi för att sprida detta ingripande av empiriskt 

stöd.  

 

Flertal patienter i resultatet i litteraturöversikten upplevde också frustration över de antal 

gånger de hade fått fel diagnos (Dosanjh et al., 2009). De upplevde också förlorad tid när de 

blivit feldiagnostiserade för sina symtom och ibland fått vänta på remiss till sekundär vård 

(Johnson et al., 2014a). Resultatet kan stärkas av, och utvecklas vidare mot MacDonald, 

Sanmartin, Langlois och Marshall (2014) studie om personer med artros att patienter kan 

uppleva symtom under flera år innan de får en diagnos av läkare, vilket Hommel och Bååth 

(2013) också tagit upp. Bland dem som hade symptom före diagnos var den genomsnittliga 

tiden mellan symtomdebut och diagnos nära åtta år. Det är en viktig period mellan 

symtomdebut och diagnos då patienterna har möjlighet att göra kost och livsstilsval som kan 

minska smärta, förbättra funktion och fördröja funktionshinder, och i slutänden minska 

resursanvändandet (MacDonald et al., 2014).  

  

Att inte kunna behålla oberoendet vid egenvård kändes svårt för flera (Demierre et al., 2011; 

Smythe et al., 2012) vilket ledde  till  att flera utvecklade negativa självbilder (Dosanjh et al., 

2009; Smythe et al., 2012) vilket också ledde till depression (Hawker el.al., 2008; Dosanjh et 

al., 2009). Detta var också till delvis en följd av den isolering som uppstod p.ga. smärta och 

begränsningar (Demierre et al., 2011; Dosanjh et al., 2009; Fujita et al., 2006; Johnson et al., 

2014a). Resultatet från litteraturöversikten kan utvecklas vidare till att depression intensifierar 

känslan av smärta (Dziechciaz et al., 2013). Utifrån Ferrata et al. (2011) så har de också 

beskrivits att det finns större risk för smärta postoperativt om patienten preoperativt har 

depression, nedsatt mentalt status och nedsatt fysisk funktion. 

 

Träning vid smärta vid höftartros 

Utifrån litteraturöversiktens resultat framkom att aktiviteter eller träning kan ha, eller 

påverkades, av smärta vid höftartros (Schoo et al., 2005; Smythe et al., 2012; Van den Akker-

Scheek et al., 2008). Resultatet kan stärkas av en annan studie som visade att när patient eller 

läkare rapporterar att patienten ”är bättre” rapporterar patienten sannorlikt mindre 

smärtintensitet och deltar i mer fysisk aktivitet och mår bättre känslomässigt (Jensen, Wang, 

Potts & Gould, 2013). Det har i en annan studie visat sig att äldre patienter med höftartros 

påverkades avsevärt av smärta, höft flexibilitet och aktivitetsnivå, och därför bör 

muskuloskeletal träning erbjudas äldre (Bello, Ababio, Antwi-Baffoe, Seidu & Adjei, 2014). 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom också att patienter som fått sjukgymnastikträning 

regelbundet under 12 veckor – 12 månader, inklusive vattenträningsprogram med 

specialutbildad siminstruktör i en av studierna, upplevde b.la. minskad smärta och förbättring 

i fysisk funktion (Czyzewska et al., 2014;  Kraub et al., 2014; Lin et al., 2004). Dessutom 

hade patienterna bättre rörlighet i höftleden (Czyzewska et al., 2014; Lin et al., 2004). Bäst 

förbättring sågs hos dem som regelbundet deltog i övningarna (Lin et al., 2004). Patienterna 

som deltog i studien upplevde också förbättring av psykisk hälsa, vitalitet och socialt liv vilket 

bekräftar att preoperativ sjukgymnastik kan ha positiv inverkan muskoloskeletalt och förbättra 

livskvalitetet (Czyzewska et al., 2014). Lin et al. (2004) tog också upp i sin studie att 

socialisering och belöningsfaktorer som exempelvis fika i samband med träning, och att 

patienterna ville delta i träningen, också kunde vara orsaker som bidrog till förbättring. 

Resultaten i litteraturöversikten kan stärkas av resultat från Bennel och Hinman (2011) och 

Klässbo et al. (2003) höftskola, där träning visat minskad smärta. Träning förbättrade också 

fysisk funktion hos personer med höftartros (Bennel & Hinman, 2011) och livskvalitet, och 
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minskade aktivitetsbegränsningar (Klässbo et al, 2003). Regelbunden motion kan minska 

psykisk nedstämdhet, förbättra muskelstyrkan, ledens rörelseomfång, kroppsuppfattning, 

balans och motion (Bennel & Hinman, 2011).  I en norsk studie från primärvården visar det 

sig att det kan finnas utrymme för förbättringar av vården runt patienter med knä och höft 

artros. Det verkade dock vara lika mycket icke-farmakologiska behandlingsalternativ som 

farmakologiska erbjudna till patienterna. Remiss för viktminskning var låg, medan 

information om vikten av träning och fysisk aktivitet var hög (Gronhaug, Osterås & Hagen, 

2014).  

Författarens reflektion över resultatet är att träning är svårt med smärta, men att smärta 

minskar vid regelbunden träning under längre tid.  

 

Resultaten i litteraturöversikten kan utvecklas vidare till Hommel och Bååth (2013) och runt 

vikten av att informera om att smärta vid höftartros i samband med träning inte är farlig eller 

ska undvikas, utom tvärtom är en funktionsbevarande åtgärd. Likaså tilltro till förmåga att 

påverka symtom som smärta är viktigt och att ha kunskap om enkla medel som kan förebygga 

och minska funktionsnedsättningar (Hommel & Bååth, 2013). Här tänker författaren till 

litteraturstudien att vårdpersonal har en viktig roll i information och kunskapsöverföring t.ex. 

att träning kan göra att böjningen i höftleden förbättras vilket kan bidra till att upprätthålla 

oberoendet, det blir lättare att klara vardagliga aktiviteter i livet på egen hand.  Resulatet från 

litteraturöversikten kan också utvecklas vidare till att motion har en viktig roll i hantering av 

symtom vid höftartrosartros och att träning ska utformas och bedömmas individuellt bl.a. 

utifrån patientens önskemål, andra sjukdomsdiagnoser och tillgänglighet. Följsamhet är 

viktiga faktorer för framgång med motionsbehandling (Bennel & Hinman, 2011) och 

individuella övertygelser och uppfattningar är viktiga för att förstå faktorer som påverkar 

fysisk aktivitet (Harding et al., 2015). Utifrån Lee et al. (2015) är högt BMI (Body Mass 

Index), brist på aktivitet och ogynnsamma subjektiva hälsotillstånd betydande faktorer som 

bidrar till aktuell artros smärta och mer uppmärksamhet måste ägnas åt psykiska effekter av 

smärta vid artros och ledrelaterad smärta. Patienter med hög aktivering preoperativt i en 

studie var associerat med bättre smärtlindring, minskade symtom, förbättrad psykisk hälsa, 

och större tillfredsställelse efter höftledsplastikoperation (Andrawis et al., 2015).  

 

Författarens reflektion utifrån litteraturstudien är att smärta vid höftartros orsakar individer 

lidande och vårdpersonal har en viktig roll i hur stödet till patienterna ser ut. Utifrån Fujita et 

al. (2006) finns det flera behandlingsalternativ som det visat sig att patienter provar under 

längre tid för att minska smärta innan beslut fattas att genomgå höftplastikoperation. 

Sjukvårdspersonal behöver därför anpassa det strategier för smärthantering som patienten 

önskar, och visa en vilja att diskutera fördelar och nackdelar med alterantiva terapier i syfte 

att minska smärta. Detta kan göra att personen mår bättre fysiskt och psykiskt och kanske 

också skulle kunna minska lidandet för patienten.  

Slutsats 

Smärta vid höftartros upplevs utifrån både emotionella och fysiologiska dimensioner och 

förvärras när artrosen framskrider och får funktionella, sociala och psykologiska 

konsekvenser. Att hantera smärta och rörelsehinder verkar vara dominerande egenskaper hos 

patienter med framskridet stadium av artros. Rätt diagnos borde vara viktigt att ställa i ett 

tidigt förlopp av höftartros för att snabbt erbjuda, och informera patienten om, behandling, 

utifrån fynd i studien. Detta för att förebygga och/ eller minska lidandet för individen, minska 

smärta och sömnsvårigheter, bevara rörlighet och undvika följder som t.ex. 

funktionsnedsättning, beroende av andra, jobbförlust, isolering, nedstämdhet och/ eller 

depression 
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Klinisk tillämpbarhet  

 

Författaren anser att det är viktigt att utveckla kunskaper runt hur patienter med smärta vid 

höftartros upplever och påverkas av att leva med smärta vid höftartros, för att minska denna 

patientgrupps lidande. Det är också viktigt med kunskap runt det svårigheter patienterna har 

runt exempelvis behandling eller icke-behandling, och en kunskap om relevanta råd och 

hänvisningar. Genom att öka förståelsen och kunskapen runt denna patientgrupps upplevelse 

och påverkan av att leva med smärta vid höftartros kan bättre stöd och råd ges till patienten, 

utifrån en evidensbaserad individanpassad vård, vilket också kan leda till att patienten får en 

ökad kunskap som kan vara viktig hjälp för patienten. 

 

Förslag till fortsatta studier 

 

Fler kvalitativa studier med enbart patienter med höftartros kan eventuellt behövas där 

patienternas berättelser runt b.la. smärta kommer fram, också vid träning. I en av artiklarna 

från resultatet (Czyzewska et al., 2014) kom det fram att det fanns ett intresse för 

internetbaserad träning vilket författaren tänker skulle vara intressant att se mer forskning om 

också b.la. utifrån patientens rätt till tillgång av lämpliga tjänster som är inriktade på 

patientens behov, oberoende och självbestämmande. Internetbaserad träning vore också 

intressant att se utifrån kostnadseffektivitet hälso- och sjukvård. Czyzewska et al. (2014) tog 

också upp att det inte fanns några standardiserade träningsprogram hos sjukgymnaster vid 

höftartros, träning såg olika ut. Detta skulle vara intressant att se fler studier om också.  

Artrosskola kan det kanske forskas i mera också. Johnson et al. (2014a) har utifrån resultatet 

tagit upp patientens känsla av förlorad tid b.la. när de blivit feldiagnostiserade eller fått vänta 

på remiss till sekundär vård och att detta visar ett behov av vårdpersonal att erkänna skillnader 

i vårdens tid, mål och mätningar, och patientens tidsfrågor, uppfattningar, tolkningar och 

upplevelser fram till operation (Johnson et al., 2014a). Detta skulle kunna vara ett ämne att 

forska mer i också. Ett annat förslag är också hämtat utifrån en av resultatartiklarna. 

Författarna i denna studie rekommenderar ytterligare arbete för att undersöka hur berättande 

uppgifter skulle kunna införlivas i kliniska bedömningar och vara ett utfallsinstrument som 

används för kronisk smärta (Gooberman-Hill et al., 2007).  
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Matris          Bilaga 1. 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Cedraschi, C.,  

Delezay, S., 

Marty, M., 

Berenbaum, F., 

Bouhassira, D., 

Henrotin, Y., 

Laroche, F., & 

Perrot, S.  

2013. 

Schweiz. 

1.”Let´s talk about 

OA pain”: a 

qualitative analysis of 

the perceptions of 

people suffering from 

OA. Towards the 

development of a 

specific pain OA-

Related questionnaire, 

in the Osteoarthritis 

Symptom Inventory 

Scale (OASIS) 

Syftet var att förbättra 

förståelsen för smärta vid 

artros. Målet var att 

utveckla en ram för en 

patientcentrerad 

utvärdering av artros 

smärta genom en 

ingående beskrivning av 

smärta. Hur människor 

som lider av artros 

uppfattar och beskriver 

smärta.  

Kvalitativ studie som 

genomfördes med 

representativa typer av 

patienter som lider av knä, höft 

och handartros. Kvalitativa 

metoder, intervjuer, användes 

för att undersöka deltagarnas 

uppfattningar, upplevelser och 

beskrivningar av deras 

artrossmärta i gruppform. Två 

fokusgrupper genomfördes 

med ett urval av 14 deltagare. 

Alla intervjuer bandades och 

transkriberades ordagrant. 

Datanalys: närläsning av 

avskrifter, tematisk 

innehållsanalys för 

identifiering av kategorier och 

teman. Focus groups were 

semi-structured and used open-

ended questions addressing 

personal experiences to explore 

the experiences of patients 

with OA pain and the 

meanings they attributed to 

these pains. 

N=14 

(0) 

 In osteoarthritis, pain 

analysis should not be 

restricted to intensity.Vid 

artros bör smärtanalys inte 

begränsas till intensitet. 

Our qualitative study 

identified pain descriptors 

and defined seven 

dimensions of 

osteoarthritis pain. 

Författarna i studien 

identifierade 

smärtbeskrivningar och 

definierade sju 

dimensioner av artros 

smärta: sensorisk 

beskrivning av 

smärta(egenskaper), 

variationer i smärta(t.ex. 

under dagen), utlösande 

faktorer, smärta och fysisk 

aktivitet, artrosrelaterade 

symtom (t.ex. stelhet och 

svullnad), humör och 

image, allmänna symtom( 

”höften utmattar mig” ”jag 

kan inte sova p.g.a. 

smärta) Based on these 

dimensions, we aim to 

develop a specific 

questionnaire on 

osteoarthritis pain quality 

for osteoarthritis pain 
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phenotyping: the 

OsteoArthritis Symptom 

Inventory Scale (OASIS)..  

Czyzewska, A., 

Glinkowski, 

V.M., 

Walesiak, K., 

Krawczak, K., 

Cabaj, D., & 

Gorecki, A. 

2014. 

Polen. 

2. Effects of 

preoperative 

physiotherapy in hip 

osteoarthritis patients 

awaiting total hip 

replacement 

Syftet med denna studie 

var att bedöma 

livskvalitet och 

muskuloskeletalt 

hälsostatus hos patienter 

som fick preoperativ 

sjukgymnastik innan total 

höftledsplastik (THR) 

operation inom ett år före 

planerad THR och de som 

inte fick det. 

Kvantitativ studie. Patienterna 

delas in i grupper baserat på 

deras deltagande i preoperativ 

sjukgymnastik (27 st.), och inte 

(18 st.), inom ett år före 

operation. De som fick 

sjukgymnastik delades 

ytterligare in i grupper.  

Bedömningen bestod av en 

detaljerad intervju med hjälp 

av olika frågeformulär: Harris 

Hip Score (HHS), Western 

Ontario och McMaster 

Universitet Artros Index 

(WOMAC), den 36-Post Short 

Form Health Survey (SF-36), 

och Hip funktionshinder och 

Artros Utfall Score (HOOS), 

liksom fysisk undersökning. 

Datanalys:Patients were 

assigned to groups based on 

their attendance of 

preoperative physiotherapy 

within a year prior to surgery. 

Statistisk analys. 

N=45 

(0) 

Bland patienter som fick 

preoperativ sjukgymnastik 

hittades en signifikant 

förbättring för smärta, 

dagliga funktion, vitalitet, 

psykisk hälsa, socialt liv, 

och (aktiv och passiv) 

inåtrotation vilket 

bekräftar att preoperativ 

sjukgymnastik kan ha 

positiv inverkan 

muskoloskeletalt och 

förbättra livskvalitetet.  

CCT 

 

I 

Demierre, M., 

Castelao, E., & 

Piot-Ziegler, C. 

2011. 

Schweiz. 

3. The long and 

painful path towards 

arthroplasty: a 

qualitative study. 

Denna forskning 

undersökte 

sjukdomsperioden fram 

till operation då höft eller 

knä plastik beslutas efter 

en lång tid av smärta och 

minskning i livskvalitet. 

Kvalitativ studie. Tjugofyra 

semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes en månad innan 

operationen och intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. En kvalitativ 

tematisk analys utfördes enl. 

procedur beskriven av Braun 

och Clarke (2006) . 

N=24 

(0) 

Smärta hade viktiga 

konsekvenser för 

livskvaliteten för alla 

deltagare. De genererade 

många begränsningar ur 

funktionella, psykologiska 

och sociala dimensioner. 
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Dosanjh, S., 

Matta, J.M., & 

Bhandari, M. 

2009. 

USA. 

4. The final straw: a 

qualitative study to 

explore patient 

decisions to undergo 

total hip arthroplasty 

The purpose of this study 

was twofold: (1) to 

further explore patients 

experiences and their 

decision-making 

processes to undergo total 

hip arthroplasty and (2) to 

examine the factors that 

influenced patients 

decisions about the type 

of surgical procedure 

(approach, implants). 

Syftet med denna studie 

var att ytterligare utforska 

patienters upplevelser och 

deras beslutsprocesser när 

det gäller att genomgå 

totalprotes och att 

undersöka de faktorer 

som påverkade 

patienternas beslut om 

vilken typ av kirurgiskt 

ingrepp (tillvägagångssätt 

och implantat) 

Kvalitativ studie. 18 patienter 

som antingen planeras för en 

kommande höftprotesoperation 

eller hade genomgått 

höftprotesoperation, deltog i 

semi-strukturerade intervjuer 

(N = 9) eller en fokusgrupp (N 

= 9) om deras beslut att 

genomgå höftplastik (enskilda 

intervjuer på klinik). The 

canons and procedures of the 

grounded theory approach to 

qualitative research guided the 

coding and content analysis of 

the data derived from the focus 

group and semi-structured 

interviews. Data analys: data 

från de enskilda intervjuerna 

och fokusgruppen kodades och 

innehållet analyserades enligt 

principer från grounded theory 

metod för kvalitativ forskning.  

18 

(0) 

 

Tre huvudkategorier/ 

centrala begrepp framkom: 

begränsningar, psykisk 

ohälsa, uppfattningar om 

höft/ artroplastik. Under 

dessa huvud kategorier 

tillkom underkategorier 

som t.ex. arbetsförlust, 

egenvård, rädsla, 

viktuppgång, ignorering av 

smärta, isolering. Future 

research should aim to 

resolve optimal 

approaches to arthroplasty 

in light of patients 

preferences for muscle-

sparing and "minimally 

invasive" approaches. 

K 

I 

Fujita, K., 

Makimoto, K., 

& 

Hotokebuchi, 

T. 

2006. 

Japan. 

5. Qualitative study of 

osteoarthritis patient´s 

experience before and 

after total hip 

arthroplasty in Japan 

Syftet med studien var att 

undersöka, beskriva och 

analysera patienternas 

erfarenheter före och efter 

THA genom att använda 

en kvalitativ 

forskningsmetod.Twenty 

patients with OA who had 

undergone primary THA 

were recruited for this 

study. 

Kvalitativ studie. Tjugo 

patienter med höftartros som 

genomgått primär THA 

rekryterades för denna studie. 

Semistrukturerade intervjuer i 

enrum. Intervjuer bandades om 

deltagarna tillät, eller om inte 

så gjordes detaljerade 

anteckningar. De kvalitativa 

data som erhållits 

transkriberades och 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. Kodningar 

diskuterades med andra 

N=20 

(0) 

 

Deltagarna rapporterade 

dramatiska förbättringar 

av smärta och 

funktionsnedsättning 

postoperativt. However, 

detailed interviews 

disclosed problems that 

the participants faced 

during the preoperative 

period, such as an 

inferiority complex related 

to abnormal posture. Men 

det avslöjades vid 

detaljerade intervjuer 

K 
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forskare för att öka 

tillförlitligheten 

 

 The qualitative data obtained 

were analyzed using content 

analysis. 

problem som deltagarna 

mött under den 

preoperativa perioden, till 

exempel ett 

mindervärdeskomplex 

relaterade till onormal 

kroppshållning. During the 

postoperative period, some 

participants suffered from 

distress over body image 

related to the artificial 

joint.Flera patienter 

uttryckte svårigheter i livet 

relaterat till smärta 

preoperativt.  

Hawker, G.A., 

Stewart, L., 

French, M.R., 

Cibere, J., 

Jordan, J.M., 

March, L., 

Suarez-

Almazor, M., 

& Gooberman-

Hill, R. 

2008. 

Kanada.  

6. Understanding the 

pain experience in hip 

and knee 

osteoarthritis—an 

OARSI/OMERACT 

initiative. 

Syftet var att undersöka 

smärterfarenheten hos 

personer med höft- eller 

knäartros (OA), särskilt 

titta på förändringar över 

tiden och de mest 

plågsamma funktionerna. 

Studien syftade till att 

skapa en grund för 

utveckling av en ny 

smärtåtgärd för artros och 

användning i klinisk 

verksamhet 

Kvalitativ studie. 

Fokusgrupper, individer i 

åldern 40 + år med smärtsam 

höft eller knä OA intervjuades 

enskilt och fyllde i 

frågeformulär. A modified 

Patient Generated Index (PGI) 

was used to assess the features 

of OA pain that participants 

found most distressing.En 

modifierad Patient Generated 

Index (SGB) användes för att 

bedöma funktioner i smärta vid 

OA och hitta det som 

deltagarna tyckte var mest 

beklämmande. Content 

analysis was performed to 

examine response patterns; 

Innehålls analys utfördes för 

att undersöka svarsmönster; 

descriptive statistics were used 

to summarize PGI responses. 

beskrivande statistik användes 

N=143 

(0) 

Två distinkta smärttyper 

identifierades. Intermittent 

intense pain, particularly 

when unpredictable, had 

the greatest impact on 

quality of life. En 

molande, värkande smärta 

som blev mer konstant 

över tid och en smärta som 

avbröts av en alltmer 

intensiv smärta i korta 

perioder, ofta oförutsägbar 

och känslomässigt 

dränerande smärta. Den 

senare smärtan hade störst 

inverkan på livskvaliteten 

och resulterade b.la. i 

undvikande av sociala 

aktiviteter. 
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för att sammanfatta SGB svar. 

Bandade intervjuer 

transkriberades. 

Innehålls analys användes på 

alla kodade avskrifter.  

Holla, J.F., 

Steultjens, 

M.P., Roorda, 

L.D., Heymans, 

M.W., Ten 

Wolde, S, & 

Dekker, J. 

2010. 

Holland 

7. Prognostic factors 

for the two-year 

course of activity 

limitations in early 

osteoarthritis of the 

hip and/or knee 

Att förutsäga 

aktivitetsbegränsningar 

hos personer med tidig 

höft och knäartros under 2 

års tid 

Kvantitativ studie. CHECK 

cohort, som innefattade 1002 

deltagare med tidig artros och 

besvär från knä och höft, 

följdes under 2 år. Deltagarna 

avslutade enkäter och 

genomgick fysiska, 

laboratorium och röntgen 

undersökningar. 

Aktivitetsbegränsningar mättes 

med Western Ontario och 

McMaster Universitet Artros 

Index (WOMAC). Analys 

utfördes separat för höft och 

knä artrospatienter.  

Datanalys: statistisk analys. 

1002 

(926) 

832 (knä) 

588 (höft) 

 

Delatagare med 

höftsymtom uppvisade 

resultat på b.la. 

morgonstelhet, dålig 

uppfattning om 

allmäntillståndet, 

svårigheter med böjning 

och smärthantering var 

associerad med 

aktivitetsbegränsningar.  

Sambandet mellan 

aktivitetsbegränsningar 

och smärta vid artros är 

påvisat i denna studie. 

 

 

P 

I 

Johnson, E.C., 

Horwood, J., & 

Gooberman- 

Hill, R. 

2014a. 

Storbritannien 

8. Conceptualizing 

time before surgery: 

the experience of 

patients waiting for 

hip replacement 

Undersöka hur 24 

patienter med höftartros 

upplevde tiden fram till 

höftledsplastik. We draw 

on data collected during 

longitudinal in-depth 

interviews with patients a 

median of 9.5 days before 

surgery and at two to four 

weeks post-operatively. 

Kvalitativ studie. 

Longitudinella djupintervjuer 

med patienter en median på 9,5 

dagar före operation och vid 

två till fyra veckor efter 

operationen. Intervjuer 

genomfördes på olika plaster. 

Transcripts of audio-recorded 

interviews were imported into 

Atlas.ti(®) and inductive 

thematic analysis undertaken. 

Utskrifter av ljudinspelade 

intervjuer importerades till 

ATLAS.ti (®) och induktiv 

tematisk analys genomfördes 

av avskrifter. Increasing pain 

and deterioration in function 

N=29  

(5) 

Ökande smärta och 

försämrad funktion 

förändrade upplevelsen av 

tiden under resan mot 

höftledsplastik. Patients 

made essential changes to 

how they filled their days. 

Patienterna gjorde 

väsentliga förändringar 

hur de fyllde sina dagar 

relaterat till artrossmärta. 

They experienced lost and 

wasted time and faced 

disruption to the temporal 

order of their lives.  
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altered the experience of time 

during the journey towards hip 

replacement. 

Johnson, E.C., 

Horwood, J., & 

Gooberman- 

Hill, R. 

2014b. 

Storbrittanien. 

9. Patients´ journeys 

through total joint 

replacement: patterns 

of medication use 

Att förklara användning 

av smärtstillande runt 

tiden för 

ledplastikoperation 

Kvalitativ studie. Fördjupad 

personliga kvalitativa 

intervjuer (i möte med 

patienten)genomfördes med 24 

patienter två till fyra veckor 

efter att de hade genomgått 

ledplastikoperation för höft- 

eller knäledsartros. Participants 

were asked to reflect on their 

use of pain medication pre-

surgery, while in hospital and 

while recovering from their 

operation at home. Deltagarna 

ombads att reflektera över sin 

användning av smärtstillande 

innan operation. Utskrifter av 

ljudinspelade intervjuer 

importerades till Atlas.ti® och 

tematisk analys användes. 

25 

(1) 

Delatagarna beskrev att de 

känt mycket artrossmärta 

och det fanns svårigheter 

runt vardagliga aktiviteter 

som t.ex. att komma upp 

ur sängen p.ga smärta. 

Acceptans av smärtan och 

ett slags erkännande för 

smärtan blev mer tydligt ju 

närmare operationen de 

kommit.   

K 

I 

Kraub, I, 

Steinhilber, B, 

Haupt, G, 

Miller, R, 

Martus, P & 

Janben, P. 

2014. 

Tyskland 

 

10. Exercise therapy 

in hip osteoarthritis—

a randomized 

controlled trial. 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av 12 

veckors 

motionsbehandling hos 

patienter med höftartros i 

jämförelse med två andra 

grupper  

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontrollerad 

studie som studerade effekten 

av tolv veckors 

motionsbehandling hos 

patienter med höftartros  

jämfört med ingen behandling 

(kontrollgrupp) och 

placeboultraljudsbehandling av 

höften (placebo ultraljud 

gruppen). SF36 och WOMAC 

användes. 

Dataanalys: statistisk analys 

med ANCOVA. 

225 

(16)  

 

Interventionsgrupp(71) 

kontrollgrupp (68) 

placebogrupp (70)  

 

Tolv veckors 

motionsbehandling för 

patienter med höftartros 

och med normal vitalitet 

gav minskad smärta och 

förbättrad fysisk funktion. 

No significant 

improvement was found in 

these patients' general 

health-related quality of 

life. Ingen signifikant 

förbättring visade sig inom 

dessa patienters allmänna 

hälsorelaterade 

livskvalitet. 

RCT 
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Lin, S.Y., 

Davey, R.C., & 

Cochrane, T. 

2004. 

Storbrittanien. 

11. Community 

rehabilitation for older 

adults with 

osteoarthritis of the 

lower limb: a 

controlled clinical trial 

Undersöka effekten av en 

12-månaders kommunalt 

vatten träningsprogram 

genom att titta på 

självrapporterad hälsa och 

fysisk funktion hos 

personer äldre än 60 år 

med knä-höft artros (OA). 

Kvantitativ studie. En kvasi-

experimentell design som 

bestod av en övningsgrupp och 

en åldersmatchad 

kontrollgrupp.  

Etthundra sex stillasittande 

äldre i samhället, med 

bekräftad knä-höft artros, 

skrevs in i denna 

experimentella kontrollerade 

studien under 12 månader. 

Sixty-six subjects in the 

exercise group were offered a 

water-exercise programme. 

Sextiosex individer i 

träningsgruppen erbjöds ett 

vatten träningsprogram. Forty 

age-matched, nonexercising, 

'control' subjects received 

monthly education material 

and quarterly telephone calls. 

Fyrtio åldersmatchade ”icke-

träning” (kontrollgruppen) fick 

utbildningsmaterial varje 

månad och telefonsamtal 

kvartalsvis. 

WOMAC användes. 

Dataanalys: Statistisk analys. 

106.  

42 (24) T.  

38 (2) K. 

 

Äldre människor med 

knä/höft artros fick 

förbättringar i åtgärder av 

fysisk funktion, smärta, 

allmän rörlighet och 

flexibilitet efter att ha 

deltagit 12 månader  i 

kommunal vatten träning. 

Men det var en blygsam 

förbättring i jämförelse 

med kontrollgruppen 

enligt resultatet/författarna 

RCT 

I 

McHugh, G.A., 

Silman, A.J., & 

Luker, K.A. 

2007. 

Storbritannien 

12. Quality of care for 

people with 

osteoarthritis: a 

qualitative study 

Det övergripande syftet 

med denna studie var att 

inom primärvården 

undersöka erfarenheter, 

hantering och vård av 

personer med grav artros 

på nedre extremiteter som 

är på väntelistan för 

ledplastikoperation 

Kvalitativ studie. Data 

samlades in genom 

semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med 21 personer 

med artros som väntade på en 

höft- eller knäledsoperation. 

Interviews were analysed using 

framework analysis. 

Intervjuerna analyserades med 

hjälp av innehållsanalys. 

N=21 

(0) 

However, participants 

spoke of 'hiding' their 

symptoms from health 

professionals and were 

trying to 'self-manage' 

their symptoms.Deltagarna 

talade om "gömma" sina 

symtom från vårdpersonal 

och själva försöka hantera 

sina symtom. Families 

K 
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became more involved in 

helping individuals with 

osteoarthritis to manage 

with everyday life. 

Familjer blev mer 

engagerade i att hjälpa 

individer med artros att 

hantera vardagen. 

Sale, J.E., 

Gignac, M., & 

Hawker, G. 

2006. 

Kanada 

13. How ”bad” does 

the pain have to be? A 

qualitative study 

examining adherence 

to pain medication in 

older adults with 

osteoarthritis 

Att utforska upplevelsen 

av följsamhet till 

smärtmedicinering hos 

äldre vuxna med artros 

(OA). 

Kvalitativ studie. Individer 

rekryterades från en befintlig 

kohort (n = 1300) för personer 

med handikappande höft och 

knä artros. Twenty-seven 

individuals who reported 

previous physician visits for 

their arthritis, spoke English, 

were Toronto residents, and 

were receptive to in-depth 

interviews were approached by 

the cohort telephone 

interviewer to discuss their 

experiences with prescribed 

painkillers for OA. Tjugosju 

personer som rapporterade 

tidigare läkarbesök för deras 

artrit, som talade engelska, var 

Toronto invånare, och var 

mottaglig för djupintervjuer 

blev kontaktade av kohortens 

telefonintervjuare. Anledning 

var att diskutera sina 

erfarenheter med föreskrivna 

smärtstillande medel vid artros. 

Semistructured face-to-face 

interviews were conducted by 

a qualitative researcher in 

participants' homes. 

Semistrukturerade ansikte mot 

19  

(8) 

 

Findings indicated that 

adherence to pain 

medication differed from 

that of other prescribed 

medications.Deltagarna 

var ovilliga att ta 

smärtstillande medel, och 

när de gjorde, tog de i 

allmänhet en lägre dos 

eller frekvens än 

ordinerats.  Trots 

uppenbara begränsningar 

förringade deltagarna sin 

smärta och påstod sig ha 

hög smärttolerans.  This 

behavior did not reflect 

their recommendations for 

others, who they expected 

to be treated appropriately 

for pain and to adhere to 

pain 

medication.Uppfattningar 

och attityder till smärta 

spelar roll. 

K 
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ansikte intervjuer genomfördes 

med en kvalitativ forskare i 

deltagarnas hem. Intervjuerna 

bandades och transkriberades 

ordagrant till ett program i 

word. Verifiering av utskrifter, 

mot band och hämtade i 

NVivo- ,ett program som 

organiserar, kodar och hämtar 

data. 

Schoo, A.M.M, 

Morris, M.E., 

& Bui, Q.M. 

2005. 

Australien 

14. Predictors of 

Home Exercise 

Adherence in Older 

People with 

Osteoarthritis. 

Att identifiera faktorer 

som är förknippade med 

att ansluta sig till 

föreskrivna övningar hos 

äldre människor med knä 

och /eller höft artros i 

samhället.   

Kvantitativ studie. Logistisk 

regression användes för att 

undersöka associationer mellan 

variabler i början av ett 

träningsprogram i hemmet, 

efter fyra veckors utförda 

övningar, och i slutet av åtta 

veckors program .Outcome 

measures were self-reported 

home exercise adherence at 

tests 2 and 3, and the predictors 

were exercise adherence 

behaviour in the clinic, 

concurrent physical activity, 

perception of being physically 

inactive, and correctness of 

exercise performance.  

Effektmåtten var 

självrapporterade följsamhet 

vid hemmotion och prediktorer 

var träningsföljsamhet och 

beteende i kliniken, samtidig 

fysisk aktivitet, upplevelse av 

att vara fysiskt inaktiv, och 

korrekt motion prestanda. 

Datanalys: statistisk analys. 

N=90 

(25) 

Frekvens och intensitet av 

smärta mättes under 

viktiga dagliga aktiviteter i 

denna studie, såsom 

förflyttande från stol, 

promenader och 

trappgång. Smärta under 

dessa aktiviteter kan ha 

påverkat negativ prestanda 

av de föreskrivna 

övningarna. 

CCT 

I 

Smythe, E., 

Larmer, P.J., & 

15. Insight from a 

physiotherapist´s lived 

Syftet med denna 

enmansstudie var att öka 

Kvalitativ studie. Metod: 

hermeneutiska fenomenologi 

N=1 

(0) 

Smärtan före operationen 

blev en värld att vara i 

K 
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McNair, P.J. 

2012. 

New Zealand. 

experience of 

osteoarthritis. 

förståelsen av ett fenomen 

genom erfarenhet av ett 

visst ärende i en 

inneboendes sätt, varvid 

forskarna var nära 

inblandade. 

Syftet var också att 

undersöka de insikter som 

uppstår , när artros hos en 

sjukgymnast har blivit en 

vardaglig erfarenhet, och 

vad det rör upp när det 

plötsligt beslutas om 

operation. 

med en ontologisk strategi som 

syftade till att utforska 

upplevelsen . Tre Intervjuer 

genomfördes med en person, 

Peter, som är sjukgymnast.  

Tre personer ingick i studien, 

varav  Peter var den ene, den 

andre var fenomenologisk 

forskare med bakgrund  i 

omvårdnad.  Intervjuerna 

utfördes på olika ställen och 

spelades in. Dataanalys: 

Intervjuerna transkriberades 

och utformades i meningsfulla 

berättelser och utifrån 

metodvalet.  

med begränsade 

möjligheter och ändrade 

sin känsla för vem han var. 

Det är alltid en människa 

med sin höft, sitt liv, sina 

värderingar, sina 

upplevelser av smärta och 

påverkan i livet. Inte 

enbart en höftplastik till.  

Van den 

Akker-Scheek, 

I., Zijlstra, W., 

Groothoff, 

J.W., Bulstra, 

S.K., & 

Stevens, M. 

2008. 

Holland. 

 

16. Physical 

functioning before and 

after total hip 

arthroplasty: 

perception and and 

performance 

 

 

Syftet med denna studie 

var att bestämma 

förhållandet mellan 

självrapport och 

prestationsbaserade mått 

på fysisk funktion före 

och efter totalprotes och 

att bedöma inverkan av 

smärta på relationen, och 

att avgöra om förhållandet 

förändras över tiden. 

Kvantitativ studie. 

WOMAC och gånganalys 

användes.  

Dataanalys: statistisk analys 

75 

(12) 

Pain appeared to have a 

considerable influence on 

self-reported physical 

functioning.Smärta har en 

betydande inverkan på 

självrapporterad fysisk 

funktion. Smärta och 

gånghastighet hade 

samband, ökad smärta gav 

långsammare 

gånghastighet 

P 
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          Bilaga 2.  

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas 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 (2011). 

 

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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