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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Artros är den vanligaste reumatiska sjukdomen som uppskattningsvis 800 000 

personer i Sverige lider av. Den primära behandlingen är anpassad fysisk aktivitet vilket ofta 

innebär en hälsorelaterad beteendeförändring. För att förse patienter med adekvat 

information om fysisk aktivitet vid artros genomförs artrosskola enligt BOA-konceptet. 

Syfte: Syftet är att utvärdera följsamheten till den övervakade fysiska träningen som erbjuds 

enligt BOA-konceptet. Vidare är syftet att undersöka faktorer av betydelse för följsamhet till- 

och vidmakthållande av fysisk träning, smärtintensitet, self-efficacy för fysisk träning, 

uppfyllande av träningsmål, nöjdhet med träningsgenomförande och eventuell 

träningsrädsla. 

Metod: En experimentell single-case studie genomfördes där ett ändamålsenligt urval av 

fem patienter följdes i fyra faser uppdelat i A1-B-C-A2 under 12 veckor. Data analyserades 

med visuell avläsning av diagram. 

Resultat: Följsamheten till träning minskade för fyra deltagare. Samtliga deltagare skattade 

self-efficacy högt från början och endast i ett fall fanns variation i skattningarna. Tre 

deltagare rapporterade ökad och två deltagare minskad smärtintensitet. En deltagare 

rapporterade träningsrädsla och tre deltagare rapporterade variation i skattning av 

måluppfyllelse 1 och 2.  

Slutsats: Studien visar motstridiga resultat gällande följsamhet till träning och 

skattningarna för faktorer av eventuell betydelse. Kvalitativ data som komplement hade varit 

av intresse för ökad förståelse för ovidkommande variabler. 

Nyckelord: Artros, fysioterapi, träning, artrosskola, beteendemedicin.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Background: Osteoarthritis is the most common type of rheumatic disease that 

approximately 800 000 people in Sweden suffer from. The primary treatment is customized 

physical activity which implies a health related behavior change for many patients. To 

provide patients with adequate information about physical activity in osteoarthritis the 

osteoarthritis education according to the BOA-concept is offered. 

Aim: The aim is to evaluate adherence for the supervised physical training that is offered 

according to the BOA-concept. Furthermore the aim is to examines factors of importance for 

adherence to- and maintaining physical training, pain intensity, self-efficacy for training, 

achievement of training-goal, satisfaction with performance in training and potential fear of 

training.  

 
Method: The study is of experimental single-case design and a purposive sampling of five 

participants. The study was divides into four phases A1-B-C-A2 over 12 weeks. Data was 

analyzed with visual reading of diagrams.   

 
Result: Adherence to training decreased in four cases. All participants reported high self-

efficacy in the beginning and in one case the ratings showed variety. Three participants 

reported increased and two participants reported decreased pain-intensity. One participant 

reported fear of training and three participants reported variety in goal-achievement 1 and 2.  

 
Conclusion: The study shows contradictory results in terms of adherence to training and 

eventual factors of importance. Qualitative data as complement would have been interesting 

to collect with the purpose of acquire increase understanding for confounding factors.  

Keywords: Osteoarthritis, physioteraphy, exercise, education, behavioral medicine. 
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1 BAKGRUND 

Artros är en ledsjukdom som ger fysiska symptom i form av smärta och inskränkt 

ledrörlighet (Thorstensen et al. 2018). Vidare kan artros leda till exempelvis rörelserädsla 

samt oro och beskrivs därför som den vanligaste anledningen till funktionsnedsättning hos 

äldre människor. Fysioterapeutiska åtgärder går ut på att främja fysisk aktivitet samtidigt 

som psykiska faktorer beaktas (Thorstensson, 2004). Det är angeläget att det finns en 

följsamhet till rehabiliteringen för att uppnå effekt. Därför är det av intresse att undersöka 

faktorer av betydelse för följsamhet till och vidmakthållande av fysisk träning vid knäartros. 

1.1 Artros och fysisk aktivitet 

Patienter med artros-besvär är en vanligt förekommande patientgrupp i fysioterapi och 

artros beskrivs enligt Thorstensen et al. (2018) som den vanligaste typen av reumatisk 

sjukdom. Artros drabbar främst knä- och höftled vilket vanligtvis leder till smärta samt 

nedsatt funktion. Enligt Reumatikerförbundet (2017) har uppskattningsvis 800 000 

personer i Sverige artros. I en studie av March & Bachmeier (1997) uppskattades att i 

industriella länder, däribland Sverige, går 1–2,5% av ländernas bruttonationalprodukt åt till 

kostnader relaterade till artros.  

I Sverige har begreppet förslitning ofta använts som synonym till artros. Detta har lett till 

patienter undvikit fysisk aktivitet vilket genererar en missgynnsam effekt (Thorstensson, 

2004). Rörelserädsla och träningsrädsla innebär en uppfattning om att fysisk aktivitet/fysisk 

träning förvärrar den befintliga skadan (Doury-Panchout, Metivier & Fouquet, 2015). 

Artrospatienter upplever ofta smärta i samband med fysisk aktivitet/träning vilket ofta 

resulterar i en uppfattning om att rörelse leder till försämrat tillstånd. Bristande information 

från vårdgivare tenderar därför att leda till att patienter undviker fysisk träning och därmed 

upplever träningsrädsla (Hurley et.al, 2018) 

Artros beskrivs ofta som en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosk där en 

tydlig minskning av ledbrosk är karaktäristiskt. Vidare vid artros kan man urskilja en 

svullnad i exempelvis ledkapsel och ledband samt en hypertrofi av lednära ben.  Då artros är 

ett kroniskt tillstånd som kan innebära långvarig smärta antar man att även nervsystemet 

påverkas genom en central och/eller perifer sensitisering.  (Torstensen et al. 2018).  

Fysisk aktivitet definieras som en aktivitet där muskelkraften och syret som förbrukas är 

större än vid vila. Begreppet fysisk aktivitet innefattar all aktivitet såsom hälsofrämjande 

fysisk aktivitet och fysisk träning. Hälsofrämjande fysisk aktivitet beskrivs som aktiviteter 
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med syfte att underhålla individens hälsa under en längre tid. Fysisk träning innebär en 

strukturerad fysisk aktivitet med fokus att förbättra exempelvis muskelstyrka och 

ledrörlighet (Opava, 2014). För patienter med artros är det viktigt med belastande fysisk 

träning vilket främjar balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosk. Vid 

immobilisering tillbakabildas ledbrosket och därmed förlorar sin funktion. Det är även viktigt 

med träning som upprätthåller ledrörligheten vilket nödvändigtvis inte behöver vara 

belastande. Doseringen av den fysiska träningen vid artros utgår från individuella faktorer 

som exempelvis ålder och förmåga. Detta beror på att det ännu inte finns någon optimal 

träning som passar alla (Thorstensson, 2004).  

1.2 Artrosskola och behandling 

Målet med patientutbildningar är att patienter ska få en ökad förståelse för sin sjukdom. 

Detta gör att patienter tenderar att få en ökad möjlighet att hantera sin sjukdom i vardagen 

på ett fördelaktigt sätt. Utbildningarna sker ofta i grupp samt är utformade på ett sätt som 

gör deltagarna aktiva i diskussioner vilket underlättar att deltagarna kan ta lärdom av 

varandras erfarenheter (Stenberg, Haaland-Øverby, Fredriksen, Westermann & Kvisvik, 

2016). 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska hälso- och sjukvården erbjuda patientutbildning samt 

handledd fysisk träning för patienter med artros. Detta innebär att det finns olika 

patientutbildningar, så kallade artrosskolor, i syfte att erbjuda behandling enligt aktuella 

riktlinjer (Socialstyrelsen, 2012). Första interventionen ska vara information om sjukdomen, 

fysisk aktivitet och viktkontroll. Om första interventionen inte visar sig ha tillräcklig effekt är 

nästa steg i behandlingen smärtlindrande läkemedel. Om tidigare interventioner visat sig 

otillräckliga blir det tredje och sista steget kirurgiskt ingrepp (Socialstyrelsen, 2012). 

Forskning visar att fysisk aktivitet och smärtlindrande läkemedel har likvärdig effekt på 

smärtan vid artros, dock är en kombination av dessa två behandlingsmetoder vanligt 

förekommande (Fitzcharles, Lussier & Shir, 2010). Den fysiska träning som rekommenderas 

är antingen 150 minuter medelhög intensitet eller 75 minuter högintensiv träning varje vecka 

(Ernstgård, PirouziFard & Thorstensson (2017). 

I Sverige startades initiativet artrosskola utifrån organisationen Bättre Omhändertagande av 

Artrospatienter (BOA) år 2008 (BOA-registercentrum, u.å.). Detta då att endast ett fåtal av 

patienterna hade besökt fysioterapeut innan operation. Artrosskola enligt BOA arrangeras av 

fysioterapeut eller arbetsterapeut. Fysioterapeutens roll i artrosskolan är att patienterna ska 

erhålla aktuell information om riktlinjer för fysisk aktivitet vid artros, vilket också är syftet 

med interventionen (BOA-registercentrum, u.å.). Enligt Jönsson et.al (2018) har deltagande i 

artrosskola enligt BOA-konceptet visat på minskad smärta och ökad livskvalitet.  

Efter att patienten bedömts lämplig för deltagande i artrosskola enligt BOA-konceptet av 

fysioterapeut eller arbetsterapeut börjar den efterföljande artrosskolan med en obligatorisk 

teoridel och efterföljande frivillig träning. Teoridelen består av två eller tre tillfällen där det 

första momentet erbjuder information om vad artros är och behandling. Vid det andra 

tillfället informeras patienterna om träning och egenvårdtips. Vid det eventuella tredje 
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tillfället informerar en tidigare artrosskoledeltagare om sina upplevelser av artros. Efter 

avslutad teoridel får patienterna återigen träffa fysioterapeut eller arbetsterapeut för att 

utforma ett individuellt träningsprogram för att under sex till åtta veckor antingen träna 

övervakat med handledning eller individuellt utefter träningsprogrammet (BOA-

registercentrum, u.å.).  

För att den fysiska träningen ska uppnå önskad effekt på lång sikt krävs en fortsatt 

följsamhet även efter avslutad artrosskola (Thorstensson, 2004). Följsamhet definieras som 

den utsträckning individer efterföljer rekommendationerna som föreligger från vårdgivare 

(Midence & Myers, 1998). Grunden för att uppnå eller upprätthålla en god följsamhet till 

träning vid artros är att patienten har tydliga mål och motivation till den hälsofrämjande 

beteendeförändringen. Vid artros och den eventuella beteendeförändringen som krävs har 

patienten själv ett stort ansvar i genomförandet. Dock kan stöd från omgivningen i form av 

närstående eller vårdgivare underlätta följsamheten till behandlingen (Thorstensson, 2004).  

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter utbildas enligt BOA gällande patientutbildning och 

individanpassad handledd fysisk träning. BOA har även ett nationellt kvalitetsregister där 

patienter med knä- och höftartros inkluderas. Registret omfattar exempelvis upplevd smärta 

och mängd fysisk aktivitet (BOA-registercentrum, u.å.).  

1.3 Ett beteendemedicinskt synsätt på fysioterapi vid artros  

Utgångspunkten i de flesta fysioterapeutiska åtgärderna innebär en hälsorelaterad 

beteendeförändring. Om patienter inte genomför beteendeförändringen spelar det ingen roll 

hur evidensbaserad en åtgärd är. Således är det viktigt att initialt identifiera ett eller flera 

målbeteenden och beakta olika förväntningar, föreställningar och farhågor relaterat till 

målbeteendet. Utöver detta bör omgivnings- och situationsfaktorer kartläggas (Denison & 

Åsenlöf, 2012).  

Beteendemedicin är ett tvärvetenskapligt område där sociokulturella, psykosociala, 

beteendemässiga och biomedicinska faktorer integreras. En fysioterapeut som arbetar med 

beteendemedicinsk inriktning uppmuntrar till en hälsofrämjande beteendeförändring med 

ökad aktivitetsförmåga snarare än användning av manuella metoder för exempelvis 

smärtlindring (Denison & Åsenlöf, 2016). De beteenden som är i fokus gällande behandling 

av artros är huvudsakligen olika former av fysisk aktivitet och/eller fysisk träning (Roos, 

Lund & Juhl, 2016).  

Inom den social-kognitiva teorin (Social cognitive theory, SCT) förklaras den ömsesidiga 

interaktionen mellan beteenden, individ- och omgivningsfaktorer. Det är inte givet att 

komponenterna har ett jämlikt inflytande på individen.  I vilken omfattning som individ- och 

omgivningsfaktorer påverkar individens beteenden varierar mellan vilka aktiviteter som 

utförs samt utifrån den fysiska och sociala omgivningen. I SCT förklaras också hur beteenden 

styrs av vilka konsekvenser som individen förväntar av en handling. Detta resulterar i att self-

efficacy och utfallsförväntningar är centrala begrepp när beteenden studeras. Self-efficacy 

definieras som den tilltro individer har till sin egen förmåga att prestera och nå önskvärt 
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resultat i en specifik uppgift i en given situation. Utfallsförväntningar handlar om att 

människor föreställer sig ett utfall innan en aktivitet genomförs (Bandura, 1997). Vid 

muskuloskeletal smärta beskrivs en hög self-efficacy och positiva utfallsförväntningar som 

goda förutsättningar för ökad fysisk träning. Vid motsatta förutsättningar gällande self-

efficacy och utfallsförväntningar riskerar således följsamheten till den fysiska träningen att 

minska (Fiala, Rhodes, Blanchard & Anderson, 2013).  

För att klara av att göra en beteendeförändring är det viktigt med långsiktiga mål som är 

relevanta utifrån individens situation och som är möjligt att uppnå. Det långsiktiga målet 

individen strävar efter bör uppnås stegvis genom flera delmål. Delmålen tenderar att 

bibehålla motivationen för beteendeförändringen då personen oftare får känslan av att 

resultat har uppnåtts. Detta resulterar i sin tur i en positiv drivkraft att anstränga sig för att 

nå önskvärt resultat (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Inom SCT är begreppet självreglering 

centralt vilket innebär individers förmåga att kontrollera sitt beteende (Bandura, 1997). Att 

genomföra en hälsofrämjande beteendeförändring vid artros menar Thorstensson (2004) 

kräver tydligt utformade långsiktiga mål där både patienten och vårdgivaren varit delaktiga. 

Hopman-Rock & Westhoff (2000) beskriver vidare att en god självreglering vid artros är 

mycket fördelaktigt vid hantering av egenvård som exempelvis träningsprogram utformat av 

fysioterapeut. 

Forskning visar att interventioner inriktade mot biopsykosociala faktorer är mer 

framgångsrika än behandling som endast fokuserar biologiska/fysiska faktorer. Därmed är 

det viktigt att inkludera sociala och psykologiska faktorer i behandlingen (Torstensen et al. 

2018). 

Rekommendationerna vid behandling av artros kan innebära ett behov av 

beteendeförändring. Det är viktigt att patienten har en hög tilltro till sin egen förmåga att 

utföra förändringen för att hantera de med- och motgångar som kan uppstå. Om patienten 

upplever motgångar är det viktigt att få stöd av fysioterapeut med inspiration och vägledning 

för att hantera motgångarna och inte återgå till tidigare fysiskt inaktiva beteenden. 

Fysioterapeuten bör således finna metoder som stärker patientens tilltro till sin förmåga att 

utföra den hälsofrämjande fysiska aktiviteten (Thorstensson, 2004). Detta kan kopplas till 

SCT där träningsbeteendet som är i fokus påverkas av exempelvis individfaktorer som tilltro 

till sin egen förmåga och omgivningsfaktorer i form av socialt stöd (Bandura, 1997). Det finns 

en kunskapslucka gällande hur träningen påverkar patienternas self-efficacy för träning, 

smärtintensitet, träningsrädsla, måluppfyllelse samt följsamhet och vidmakthållande till 

träning.   

1.4 Problemformulering 

I Sverige är artros den vanligaste förekommande reumatiska ledsjukdomen där det råder en 

obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket. Artros medför flera symptom där 

smärta och nedsatt ledrörlighet är vanligast. Det finns inget botemedel mot artros utan 

behandlingen fokuserar på att lindra symptomen genom huvudsakligen fysisk träning, 

viktkontroll och information om sjukdomen. För att vägleda patienter i sjukdomsförloppet 
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erbjuds artrosskola där deltagarna får ökad kännedom om sin sjukdom. Efter avslutad 

artrosskola erbjuds alla deltagare att träna i grupp under handledning av 

fysioterapeut/arbetsterapeut. Således har fysioterapeuter en central roll vid behandling av 

artros och behöver besitta kunskap om träningsbeteende och hur den övervakade träningen 

påverkar patienten. I fysioterapi saknas kunskap om hur biopsykosociala faktorer av 

betydelse för träningsbeteende interagerar före, under och efter en övervakad träningsperiod. 

Fysisk träning vid artros påverkas av fler faktorer än de fysiska förutsättningarna och 

begrepp inom SCT som självreglering, self-efficacy och utfallsförväntningar bör 

uppmärksammas.  

2 SYFTE 

Syftet med studien är att i fem single-case-studier utvärdera följsamhet till den efterföljande 

övervakade fysiska träningen som erbjuds enligt BOA-konceptet. Vidare är syftet att 

undersöka faktorer av betydelse för följsamhet till och vidmakthållande av fysisk träning; 

smärtintensitet, self-efficacy för fysisk träning, uppfyllande av träningsmål, nöjdhet med 

träningsgenomförande och eventuell träningsrädsla. 

2.1 Frågeställningar 

1. Vid hur många tillfällen genomförde deltagarna övervakad träning? 

2. Vid hur många tillfällen tränade deltagarna på egen hand? 

3. Hur skattade deltagarna sin smärtintensitet före och under artrosskola samt under en 

6-veckors träningsperiod? 

4. Hur skattade deltagarna sin self-efficacy för träning under samtliga faser? 

5. Hur skattade deltagarna upplevda hinder för fysisk träning efter genomförd 

artrosskola och träningsfas? 

6. Hur nöjda var deltagarna med sin förmåga att uppnå träningsmålet? 

7. Hur skattade deltagarna sin eventuella träningsrädsla före, under och efter 

genomförd artrosskola och träningsfas? 
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3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

En experimentell single-case studie användes där fem patienter följdes i fyra faser uppdelade 

i A1-B-C-A2. Fas A1 och A2 var baslinjefaser och fas B och fas C var interventionsfaser. 

Experimentell single-case-studie valdes för att på individnivå undersöka faktorer av 

betydelse för fysisk träning vid artros (Kazdin, 2011).  

  

3.2 Urval 

Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval gjordes av fem patienter från en 

fysioterapimottagning genom de fysioterapeuter som var ansvariga för artrosskolan vid 

mottagningen. I studien var det tre män och två kvinnor mellan 65–76 år och alla deltagare 

var pensionerade. Samtliga deltagare har diagnostiserats med artros i antingen knäled eller 

höftled. Deltagarna har haft besvär relaterat till artros mellan 4 månader och 22 år. 

 

3.2.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: artros i knä- eller höftled. Deltagaren ska vara yngre än 80 år, detta för 

att patienten ska klara av att fullfölja hela träningsperioden. Deltagaren ska förstå det 

svenska språket i tal och skrift.  

Exklusionskriterier: andra sjukdomar som utgör en kontraindikation för fysisk träning. 

Andra ledsjukdomar eller systemsjukdomar som ger mer dominerande symptom än artros. 

Kognitiv nedsättning som påverkar förmågan att ta till sig och förstå artrosskolans 

information.   

3.3 Datainsamling 

I studien fick deltagarna en dagbok med syfte att fylla i självskattningar gällande 

måluppfyllelse, smärtintensitet, self-efficacy för träning, eventuell träningsrädsla samt 

följsamhet och vidmakthållande till träning, se bilaga A. Dagboken och instruktioner för 

ifyllande gavs av ansvarig fysioterapeut vid mottagningen. Ansvariga fysioterapeuter hade 

inte tillgång till eller läste deltagarnas dagböcker då varje enskild deltagare ansvarade för sin 

dagbok. 
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För att undersöka deltagarnas smärtintensitet användes numerisk skattningsskala (eng. 

numerical rating scale, NRS). Skalan är 11-gradig där 0 är ingen smärta och 10 är högsta 

tänkbara smärta, deltagarna skattade smärtintensitet 4 gånger/vecka, se bilaga B. NRS 

används då den är reliabel och valid för skattning av smärtintensitet (Williamsson & Hoggart, 

2005). Även self-efficacy för träning undersöktes med NRS där 0 är lägsta tilltro till sin 

förmåga och 10 är högsta tilltro till sin förmåga att träna, self-efficacy skattades 1gång/vecka 

av deltagarna, se bilaga B.  

 

Deltagarnas träningsmål formulerades tillsammans med fysioterapeut i samband med första 

övervakade träningstillfället enligt Patient goal priority questionnaire (PGPQ) (Åsenlöf & 

Siljebäck, 2009). Utifrån det träningsmål som formulerades i PGPQ skattades förmåga att 

genomföra fysisk träning, måluppfyllelse 1, samt tillfredställelse av genomförande, 

måluppfyllelse 2, se bilaga C. Efter att träningsmålet formulerades skattades måluppfyllelse 1 

och 2 en gång/vecka, skattat på en 11-gradig NRS. PGPQ har god validitet och måttlig 

reliabilitet för beteendeförändring vid muskuloskeletal smärta (Åsenlöf & Siljebäck, 2009). 

Följsamhet till och vidmakthållande av fysisk träning undersöktes genom att deltagarna 

noterade i dagbok efter varje genomfört träningstillfälle.  

Träningsrädsla undersöktes med 11-gradig NRS genom studiespecifik fråga tagen från 

screeninginstrumentet Tankar kring Smärta och Aktivitet (eng. Pain Belief Screening 

Instrument, PBSI). På skalan är 0 instämmer inte alls och 10 instämmer helt, se bilaga B 

(Sandborgh, Lindberg & Denison, 2008).  

3.4 Tillvägagångssätt  

I studien samlade de fysioterapeuter som var ansvariga för artrosskolan vid en 

fysioterapimottagning in data. Kontakt mellan författarna och fysioterapeuterna skedde 

främst via e-mail. Vidare genomfördes fyra fysiska möten sinsemellan, två tillfällen innan och 

två tillfällen efter datainsamlingsperioden.    

Innan studien påbörjades och fysioterapeuterna startade rekryteringsprocessen av deltagare 

erhölls ett skriftligt medgivande från klinikens enhetschef, se bilaga D. Vid bedömning efter 

inklusions- och exklusionskriterier utförd av fysioterapeut informerades och tillfrågades 

patienterna preliminärt om deltagande i studien, se bilaga E. Vid inskrivning till artrosskolan 

tillfrågades patienterna återigen och lämnade ett skriftigt medgivande om deltagande, se 

bilaga F. Utöver godkännande om medverkan svarade deltagarna på bakgrundsfrågor 

gällande artrosbesvären och demografiska, se bilaga G. Därefter erhöll varje deltagare en 

dagbok, innehållande skattningsskalor, som de fyllde i under studiens gång. Träningsmål 

formulerades vid första träningstillfället. Den övervakade träningen i grupp som deltagarna 

hade möjlighet att utföra bestod av ett individuellt utformat träningsprogram. Programmen 

hade olika fokus beroende på deltagarnas individuella förmåga och kunde exempelvis vara 

övningar för ökad muskelstyrka, ledrörlighet eller cirkulation. Vid varje träningstillfälle i 

grupp var alltid minst en fysioterapeut närvarande för stöttning och vägledning.  
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Under de 12 veckor som egenkartläggningen genomfördes delades studien upp i fyra faser. 

Faserna är uppdelade baserat på de interventioner som BOA-upplägget tillämpar. De fyra 

faserna benämns A1-B-C-A2 och är utformade enligt följande:  

Tabell 1. Innehåll i respektive fas i kronologisk ordning. 

 

• A1.  

Deltagarna skrevs in för artrosskola. Deltagarna började fylla i dagboken under 

veckan där de skattade smärtintensitet 4 gånger/vecka och self-efficacy/rädsla för 

träning 1 gång/vecka. Egenträning noterades i dagboken.   

• B 

Deltagarna deltog i artrosskola och efterföljande introduktion till övervakad träning 

i grupp, denna fas var tre veckor lång och inträffade efter fas A1. Smärtintensitet 

skattades 4 gånger/vecka och self-efficacy/rädsla för träning 1 gång/vecka. 

Egenträning noterades i dagboken. 

• C 

Övervakad träning i grupp skedde två gånger/vecka i sex veckor efter fas A1 och fas 

B. Deltagarna skattade smärtintensitet 4 gånger/vecka, self-efficacy/rädsla för 

träning och måluppfyllelse 1 gång/vecka. Egenträning noterades i dagboken.  

• A2 

Deltagarna avslutade den övervakade träningen och ingen ytterligare intervention 

 Benämning fas 

1. Baslinjefas under en vecka: Patienterna började fylla i dagbok en 

vecka innan påbörjad artrosskola. Ingen intervention.  

 

A1 

2. Interventionsfas: Artrosskola och introduktion till övervakad 

träning i grupp för samtliga deltagare under tre veckor.  

B 

3. Interventionsfas: Övervakad träning i grupp i sex veckor för 

samtliga deltagare.  

C 

4. Baslinjefas: Ingen intervention i två veckor  A2 
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förelåg efter fas A1, fas B och fas C, dock hade deltagarna möjlighet till övervakad 

träning i grupp en gång/vecka. Smärtintensitet skattades 4 gånger/vecka, self-

efficacy/rädsla för träning och måluppfyllelse 1 gång/vecka. Egenträning noterades 

i dagboken.  

3.5 Dataanalys  

Data redovisas i grafer och stapeldiagram. Följsamhet till träning i form av genomförd 

övervakad- och egen träning redovisas genom stapeldiagram. Samtliga skattningsvärden 

redovisas genom grafer individuellt. Detta möjliggör att skillnader inom varje period 

förtydligas samt att eventuella trender noteras över tid. Skattningarna i dagböckerna 

sammanställdes i Excel till grund för utformning av linjediagram. X-värdet är de dagar som 

dagboken fylldes i och Y-värdet är de skattningar av smärtintensitet, self-efficacy till träning, 

träningsrädsla och måluppfyllelse som utfördes. En celerationslinje utformades i excel så att 

en streckad linje drogs genom varje enskild fas medianvärde och visualiserades i de fall då de 

ansågs vara tillförande. Visuell analys gjordes av celerationslinjen med avseende på trend, 

nivåskillnad och hur eventuella förändringar i undersökta variabler sammanföll tidsmässigt 

(Kazdin, 2011). 

3.6 Etiskt övervägande 

Examensarbeten på högskolenivå på grund- och avancerad nivå lyder inte under lagen om 

etikprövning som avser människa (SFS, 2003:460). Studien följde etiska principer enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013). Innan studien startade krävdes ett skriftligt godkännande 

av enhetschef på den verksamheten där studien genomfördes. Deltagarna informerades 

skriftligt och muntligt om frivilligt deltagande samt att de fick avbryta när som helst under 

studien utan specifik anledning. Vidare informerades deltagaren om att eventuellt avhopp 

inte skulle påverka bemötande eller behandling av fysioterapeut, se Bilaga H. 

Personuppgifter hanterades inte av studenter utan endast av personal på arbetsplatsen vilket 

innebar att deltagarna förblev anonyma för författarna. Detta resulterade i att information 

inte går att härleda till någon enskild individ. Insamlade data förvaras oåtkomligt för 

obehöriga och kommer att raderas när examensarbetet är godkänt.  

4 RESULTAT 

Resultatet presenteras för varje deltagare separat. Måluppfyllelse 1 handlade om hur väl 

deltagarna klarat av träningen. Måluppfyllelse 2 skattades på en 11-gradig numerisk skala och 

handlade om hur nöjda deltagarna var med sin förmåga att utföra träningen.  
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4.1 Deltagare 1 

Deltagaren är en person med ensidig knäledsartros. Målet som formulerades var att 

genomföra träningsprogram i hemmet fem gånger/vecka. Deltagaren angav promenader och 

anpassade muskelstyrkeövningar som egen träning. Deltagaren skattade måluppfyllelse 1 

mellan 5–9 under studiens gång där celerationslinjen för måluppfyllelse 1 visade en negativ 

trend med 2 skalsteg under samtliga faser. Ingen skillnad sågs mellan faserna. Måluppfyllelse 

2 skattades i ett intervall mellan 7–10. Celerationslinjen för måluppfyllelse 2 visade ingen 

trend under någon av faserna. Skattningarna visade på mer variation i fas C än i övriga faser, 

se figur 1.  

  

Figur 1: Linjediagram deltagarens självrapporterade måluppfyllelse 1 och måluppfyllelse 2 gällande 

träning under datainsamlingsperiodens tre sista faser på nio veckor skattat på en 11-gradig numerisk 

skala. 

Under fas A1 och fas B låg den totala mängden träning högt. I fas C var den totala mängden 

träning stabil men något mindre frekvens i förhållande till fas A1 och B och minskade 

ytterligare i fas A2. Celerationslinjen för den totala mängden träning veckovis under 12 

veckor visade en negativ trend och minskade med 2 skalsteg under samtliga faser. 

Egenträningen utfördes med högre frekvens under faserna A1 och B jämfört med faserna C 

och A2, celerationslinjen visade en negativ trend med 3,5 skalsteg under samtliga faser. 

Samtidigt som egenträningen minskade i frekvens efter vecka 4 inleddes den övervakade 

träningen vilken genomfördes 1–2 gånger/vecka fram till vecka 11, se figur 2.  
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Figur 2: Stapeldiagram av genomförd övervakad träning och egen träning samt totalt antal 

träningstillfällen under datainsamlingsperiod på 12 veckor för deltagare 1. 

 

Under samtliga faser skattade deltagaren 10 i self-efficacy för träning. Skattningarna gällande 

smärtintensitet skattades mellan 2–5 på en 11-gradig skala och celerationslinjen visade en 

negativ trend med 2 skalsteg under samtliga faser. Ingen skillnad sågs mellan faserna, se 

figur 3. I text beskrev deltagaren att hen tagit naproxen vissa veckor men att konsumtionen 

av smärtstillande medel minskade i jämförelse med innan deltagandet i artrosskola. 

Träningsrädsla skattades som 0 under samtliga faser. 
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Figur 3: Linjediagram med skattningar av smärtintensitet och self-efficacy för träning under 

datainsamlingsperiod på 12 veckor för deltagare 1, skattat på en 11-gradig numerisk skala. 

4.2 Deltagare 2 

Deltagaren är en person med ensidig knäartros och dubbelsidig handartros. Målet som 

formulerades var att träna 3–4 gånger/vecka i 30 minuter. Träningen kunde exempelvis 

bestå av gymnastik eller promenader. På grund av privata anledningar påverkades 

deltagarens följsamhet till träning i fas C. Måluppfyllelse 1 och 2 skattades inte vid något 

tillfälle under datainsamlingsperioden. Dock fyllde deltagaren i följsamhet till träning, 

smärtintensitet och self-efficacy regelbundet. Vid inskrivning till artrosskolan skattade 

deltagaren 1 på träningsrädsla, fortsättningsvis skattade deltagaren inte träningsrädsla vid 

något tillfälle.  

Under fas A1 och fas B var frekvensen av deltagarens totala mängd träning och egen träning 

högre i jämförelse med fas C och fas A2. Celerationslinjen av den totala mängden träning 

visade en negativ trend och minskade med 2 skalsteg under samtliga faser. Även för 

egenträningen var trenden negativ och minskade med 3,5 skalsteg under samtliga faser. Den 

övervakade träningen hade en positiv trend och ökade med 2 skalsteg under samtliga faser, 

se figur 4.   

 

Figur 4: Stapeldiagram av genomförd övervakad träning och egen träning samt totalt antal 

träningstillfällen under datainsamlingsperiod på 12 veckor för deltagare 2. 
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Under samtliga faser skattade deltagaren 10 i self-efficacy för träning. Deltagaren skattade 

smärta en gång i veckan under hela datainsamlingsperioden. Skattningarna av 

smärtintensitet skattades mellan 2–4 på en 11-gradig skala och celerationslinjen visade en 

negativ trend med 1 skalsteg under samtliga faser. En liten minskning i smärtintensitet 

kunde avläsas mellan fas B och fas C, se figur 5.  

 

Figur 5: Linjediagram med skattningar av smärtintensitet och self-efficacy för träning under 

datainsamlingsperiod på 12 veckor för deltagare 2, skattat på en 11-gradig numerisk skala. 

4.3 Deltagare 3 

Deltagaren är en person med ensidig höftartros samt med ryggsmärta sedan flera år. Målet 

som formulerades var att träna rörlighet två gånger/vecka på gym. Deltagaren noterade inte 

vilken form av egen träning som utfördes. Under vecka 10 fick deltagaren diskbråck.  

Måluppfyllelse 1 skattades som 0 i fas B och fram till sista skattningstillfället i fas C och 

skattades då som 10. Fortsättningsvis skattades måluppfyllelse 1 högre i fas A2 i förhållande 

till fas B och stora delar av fas C. Måluppfyllelse 2 skattades 10 i fas B och fram till sista 

skattningstillfället i fas C och skattades då som 0. Under fas A2 kunde en ökning utläsas i 

jämförelse med slutet på fas C, se figur 6. 
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Figur 6: Linjediagram deltagarens självrapporterade måluppfyllelse 1 och måluppfyllelse 2 gällande 

träning under datainsamlingsperiodens tre sista faser på nio veckor skattat på en 11-gradig numerisk 

skala. 

När deltagaren började med övervakad träning ökade den totala mängden träning fram till 

slutet på fas C. Övervakad träning genomfördes 1–3 gånger/vecka. Celerationslinjen för den 

totala mängden träning veckovis under 12 veckor visade en negativ trend med en minskning 

med 3 skalsteg under samtliga faser. En ökning kunde utläsas mellan fas B och fas C gällande 

den totala mängden träning. Celerationslinjen för egenträning visade en negativ trend och 

minskade med 3 skalsteg under samtliga faser. Ingen skillnad kunde utläsas mellan faserna 

gällande egen träning, se figur 7.  

 

 

Figur 7: Stapeldiagram av genomförd övervakad träning och egen träning samt totalt antal 

träningstillfällen under datainsamlingsperiod på 12 veckor för deltagare 3. 
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Skattningarna av self-efficacy för träning skattades mellan 8–10 fram till sista veckan på fas 

C då den skattas som 0. Under fas A2 avlästes en ökning i jämförelse med sista 

skattningstillfället i fas C. Celerationslinjen gällande self-efficacy visade en negativ trend och 

minskade med 3,5 skalsteg under samtliga faser. Deltagarens smärtintensitet varierade under 

samtliga faser och skattades mellan 2–10. Efter vecka 9 skattade deltagaren smärtan i ryggen 

istället för höften. Celerationslinjen visade en positiv trend och ökade med 6 skalsteg under 

samtliga faser. En ökning gällande smärtintensitet förelåg mellan fas B och fas C, samt ökade 

ytterligare i fas A2 gentemot fas C. Träningsrädsla skattades 0 fram till sista 

skattningstillfället i fas C. Under fas A2 avlästes en minskning av träningsrädslan i jämförelse 

med sista skattningstillfället i fas C men skattades högre i A2 gentemot övriga faser, se figur 

8. 

 

Figur 8: Linjediagram med skattningar av smärtintensitet, self-efficacy för träning och träningsrädsla 

under datainsamlingsperiod på 12 veckor för deltagare 3, skattat på en 11-gradig numerisk skala.  

 

 

4.4 Deltagare 4 

Deltagaren är en person med ensidig höftartros. Målet som formulerades var att bli kvitt 

besvären, få minskad smärta samt förbättra gångförmågan. Vilken typ egenträning som 

utfördes rapporterades inte. Deltagaren skattade 5 på måluppfyllelse 1 och måluppfyllelse 2 

på samtliga skattningar. Träningsrädsla skattades 0 genom hela datainsamlingsperioden. 

Den totala mängden träningen genomfördes mellan 1–4 gånger/vecka under samtliga faser. 

Celerationslinjen gällande det totala antalet träningstillfällen veckovis visar ingen trend. En 

liten ökning kunde utläsas mellan fas B och fas C, samt en minskning mellan fas C och fas A2. 
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Under fas A1, fas B och fas C utförde deltagaren egenträning 2–3 gånger/vecka och inte vid 

något tillfälle under fas A2. Celerationslinjen visade en negativ trend med 2 skalsteg under 

samtliga faser. En liten minskning kunde utläsas mellan fas B och fas C, samt en liten 

minskning mellan fas C och fas A2. Den övervakade träningen genomfördes 1–2 

gånger/vecka från och med fas C, se figur 9. 

 

Figur 9: Stapeldiagram av genomförd övervakad träning och egenträning samt totalt antal 

träningstillfällen under datainsamlingsperiod på 11 veckor för deltagare 4. 

Under samtliga faser skattade deltagaren 8 i self-efficacy för träning. Skattningarna gällande 

smärtintensitet skattades mellan 2–6 och celerationslinjen visade en positiv trend med 1,5 

skalsteg under samtliga faser. En liten ökning kunde avläsas mellan fas A1 och fas B, därefter 

ingen skillnad mellan faserna, se figur 10.  

 

Figur 10: Linjediagram med skattningar av smärtintensitet och self-efficacy för träning under 

datainsamlingsperiod på 12 veckor för deltagare 4, skattat på en 11-gradig numerisk skala. 
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4.5 Deltagare 5 

Deltagaren är en person med ensidig höftledsartros samt med långvarig ryggsmärta. Målet 

som formulerades var att kunna ta långa promenader och utföra trädgårdsarbete utan 

smärta. Hen angav träning i gym, promenader och trädgårdsarbete som egen träning. 

Deltagaren skattade träningsrädsla som 0 under samtliga veckor. I vecka 11 ådrog sig 

deltagaren akut ryggskott och kunde därför inte utföra den planerade träningen som tidigare. 

Orsaken till att deltagaren endast närvarat på den övervakade träningen vid ett tillfälle 

berodde på att hen föredrog att träna på egen hand. Deltagaren fick ett individuellt utformat 

träningsprogram för egen träning i gym av ansvarig fysioterapeut. 

Skattningarna för måluppfyllelse 1 varierade mellan 0–10. En tydlig ökning kunde utläsas 

mellan fas C och fas A2. Deltagaren skattade måluppfyllelse 2 som 10 under fas B och fas C. 

Under fas A2 skattade hen 0 och en tydlig minskning kunde utläsas mellan fas C och fas A2, 

se figur 11.  

 

Figur 11: Linjediagram deltagarens självrapporterade måluppfyllelse 1 och måluppfyllelse 2 gällande 

träning under datainsamlingsperiodens tre sista faser på nio veckor skattat på en 11-gradig numerisk 

skala. 

Under fas A1, fas B och fas C låg den totala träningsmängden och egenträningen mellan 5–7 

gånger/vecka. Under fas A2 utfördes två egenträningstillfällen. Trenden för totalt antal 

träningstillfällen var negativ och minskade med 3 skalsteg under samtliga faser. En 

minskning kunde avläsas mellan fas C och fas A2 gällande både totala mängden träning och 

egen träning. Även trenden för egen träning var negativ och minskade med 3 skalsteg under 

samtliga faser. Deltagaren utförde ett övervakat träningspass under datainsamlingsperioden, 

se figur 12.  
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Figur 12: Stapeldiagram av genomförd övervakad träning och egenträning samt totalt antal 

träningstillfällen under datainsamlingsperiod på 11 veckor för deltagare 5. 

Deltagaren skattade 10 i self-efficacy för träning under samtliga faser. Skattningarna gällande 

smärtintensitet skattades mellan 0–8 där celerationslinjen visade en positiv trend med 1 

skalsteg under samtliga faser och ingen skillnad kunde utläsas mellan dem. Deltagaren 

beskrev i text att hen skattade smärtintensiteten där den var som mest påtaglig av antingen 

rygg- eller höftsmärta, se figur 13.  

 

 

Figur 13: Linjediagram med skattningar av smärtintensitet och self-efficacy för träning under 

datainsamlingsperiod på 12 veckor för deltagare 5, skattat på en 11-gradig numerisk skala. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Deltagare 1 hade som mål att träna 5 gånger/vecka i hemmet. Egenträningen som angavs var 

promenader och anpassade muskelstyrkeövningar. Deltagaren skattade genomgående att 

hen var nöjd med träningen samtidigt som hen upplevde hinder för att träna. Deltagarens 

följsamhet till träning minskade under fas C jämfört med fas B och minskade ytterligare i fas 

A2. Self-efficacy för träning skattades som 10 genomgående samtidigt som smärtintensiteten 

minskade. Deltagaren upplevde inte någon rädsla för träning.  

Deltagare 2 hade som mål att träna 3–4 gånger/vecka i 30 minuter. På grund av privata 

anledningar påverkades deltagaren skattningsfrekvens. Egenträningen bestod av gymnastik 

och promenader. Deltagaren skattade inte måluppfyllelse 1 och 2 vid något tillfälle. 

Följsamheten till träning minskade i fas C jämfört med fas B. Ingen skillnad i 

vidmakthållande av träning i fas A2 i förhållande till interventionsfas förelåg Self-efficacy för 

träning skattades som 10 genomgående samtidigt som smärtintensiteten minskade. 

Deltagaren skattade inte rädsla för träning tillräckligt för att analyseras.  

Deltagare 3 hade som mål att träna rörlighet 2 gånger/vecka på gym. Vilken form av 

egenträning som genomförts rapporterades inte. I vecka 10 fick deltagaren diskbråck. Fram 

till sista veckan i fas C var deltagaren nöjd med sin träning som utfördes utan hinder. I fas A2 

upplevdes hinder för träning och hur nöjd deltagaren var med träningen fluktuerade. 

Deltagaren ökade i följsamhet till träning under fas C i förhållande till fas B. Vidmakthållande 

av träning minskade i fas A2 i förhållande till interventionsfas. Fram till sista veckan i fas C 

hade deltagaren hög self-efficacy för träning och var därefter lägre. Skattningarna gällande 

smärtintensiteten varierade och ökade under datainsamlingsperioden. Från och med vecka 

10 skattades smärtan i ryggen. Rädsla för träning förelåg endast efter de tre sista veckorna. 

Deltagare 4 hade som mål att bli kvitt besvären, få minskad smärta samt förbättra 

gångförmågan. Vilken typ av egen träning som utfördes rapporterades inte. Både 

måluppfyllelse 1 och 2 skattades som 5 genomgående. Följsamheten till träning ökade under 

fas C jämfört med fas B. Vidmakthållande av träning i fas A2 minskade jämfört med 

interventionsfas. I samtliga faser skattade deltagaren 8 i self-efficacy för träning samtidigt 

som smärtintensiteten ökade något. Deltagaren upplevde inte någon rädsla för träning. 

Deltagare 5 hade som mål att kunna ta långa promenader och utföra trädgårdsarbete utan 

smärta. Egenträningen bestod av träning i gym, trädgårdsarbete och promenader. Deltagaren 

var mycket nöjd med sin träning fram till fas A2 och är därefter missnöjd. Vidare upplevde 

deltagare både stora och obefintliga hinder för träning. Följsamhet till träning visade ingen 

skillnad mellan fas A1, fas B och fas C. Vidmakthållande av träning i fas A2 minskade jämfört 

med interventionsfas. Deltagarens self-efficacy för träning skattades som 10 genomgående 

och smärtintensiteten varierade samt visade en liten ökning. Smärtskattningarna gjordes för 

antingen rygg- eller höftsmärta. Deltagaren upplevde inte någon rädsla för träning. 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Deltagare 1 

Riktlinjerna gällande fysisk träning vid artros är antingen 150 minuter medelhög intensitet 

eller 75 minuter högintensiv träning veckovis (Ernstgård et.al, 2017). Utifrån deltagarens 

rapportering av fysisk träning var det troligt att hen överskred rekommendationerna. Dock 

visade följsamheten till träning veckovis en minskning i fas C och fas A2. I detta fall hade det 

varit intressant med kvalitativ data för att erhålla information gällande orsaken till 

minskningen av fysisk träning. Således kan författarna endast spekulera i orsaken och det var 

möjligt att deltagaren tillsammans med fysioterapeuterna doserade träningen annorlunda i 

fas C utefter individuella faktorer som rekommenderas enligt Thorstensson (2004). Vidare 

kan antas att den övervakade träningen var mer fysiskt krävande i jämförelse med 

egenträningen och att det resulterade i att antalet genomförda träningstillfällen minskade i 

fas C. Även omgivningsfaktorer som socialt stöd från vårdgivare eller anhöriga kan ha 

bidragit till att deltagaren insett vilken träningsmängd och träningsmetod som är mest 

lämplig. Detta då variationen i antal träningstillfällen veckovis är mindre i fas C och fas A2.  

Enligt Hughes et.al (2004) finns det ett samband mellan minskad smärta och ökad self-

efficacy för träning. Detta går delvis att koppla till deltagare 1 då hen skattade 10 i self-

efficacy för träning under samtliga faser samtidigt som smärtintensiteten minskade. Hög 

self-efficacy för träning och minskad smärta menar Hughes et.al (2004) leder till en ökad 

följsamhet till träning. Detta var dock något som inte stämde överens med deltagare 1 som 

minskade sin totala mängd träning under datainsamlingsperioden.  

Träningsrädsla innebär en uppfattning om att fysisk aktivitet/fysisk träning förvärrar den 

befintliga skadan (Doury-Panchout et.al, 2015). Deltagaren upplevde inte träningsrädsla 

under någon fas och det bör således inte vara en faktor som påverkat följsamheten till 

träning. Den information som gavs i samband med artrosskolan gällande träning är därför 

svår att utvärdera utifrån träningsrädsla då ingen träningsrädsla förelåg vid inskrivning.  

Målet som deltagaren formulerade var att genomföra träningsprogram i hemmet 5 gånger i 

veckan. I text beskrev deltagaren att den egen träning som utförts varit antingen anpassade 

muskelstyrkeövningar i hemmet eller promenader. Under fas A1 och fas B utförde deltagaren 

fem egenträningstillfällen eller fler veckovis. Det gick dock inte att avläsa om det angivna 

målet avklarades då det inte noterades vilken typ av träning som utfördes vid varje tillfälle. 

Under fas C och fas A2 utförde deltagaren egenträning 3 gånger i veckan vilket resulterade i 

att hen inte uppnådde det angivna målet. Vidare skattade deltagaren att hen var nöjd/mycket 

nöjd med sin förmåga att träna under samtliga faser. McAlister et.al (2008) menar att delmål 

tenderar att bibehålla motivationen för det långsiktiga målet. Att deltagaren var nöjd med sin 

förmåga att träna trots att målet inte var uppfyllt skulle kunna förklaras med att deltagaren 
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antingen omformulerade det långsiktiga målet eller satte ett delmål som studiens författare 

inte kände till.  

Deltagarens skattningar av måluppfyllelse 1 gällande hinder för träning upplevdes som 

svårtolkade. Samtidigt som deltagaren skattade self-efficacy högt, en minskande 

smärtintensitet, ingen träningsrädsla samt var nöjd med sin träning så upplevde hen relativt 

stora hinder för träning i samtliga faser. Det var möjligt att deltagaren upplevde hinder för 

träning men att hen hade goda strategier för att hantera dem. Enligt Bandura (1997) beskrivs 

självreglering som förmågan att kontrollera sitt beteende och det är möjligt att deltagaren 

uppnådde ökad självreglering. En annan möjlig tolkning var att deltagaren inte noterade att 

skalan var omvänd för att undvika slentrianmässiga skattningar. 

5.2.2 Deltagare 2 

Det var problematiskt att jämföra deltagarens följsamhet till träning mellan faserna. Detta 

berodde på att deltagaren genomförde övervakad träning 2–4 gånger i veckan i samtliga faser 

trots att detta inte erbjöds av fysioterapeuterna. Under fas C minskade deltagarens totala 

mängd träning jämfört med fas A1 och fas B. Detta berodde främst på de privata anledningar 

som prioriterades framför träning.  

Hughes et.al (2004) såg en korrelation mellan hög self-efficacy och minskad smärta som 

leder till ökad följsamhet till träning. Detta skulle kunna förklara att deltagaren fortsatte 

träna trots privata hinder då hon skattade en hög self-efficacy under samtliga faser samtidigt 

som smärtintensiteten minskade. Alternativt skulle det kunna bero på att deltagaren 

upplevde positiva effekter utav träningen. I Bandura (1997) beskrivs att en hög self-efficacy 

ökar sannolikheten för att ett beteende genomförs.  

Deltagaren hade som mål att genomföra träning 3–4 gånger/vecka i 30 minuter. Utifrån det 

deltagaren rapporterade uppnåddes antalet träningstillfällen varje vecka i samtliga faser. Att 

formulera ett mål har en positiv effekt på motivation (McAlister, 2008) vilket skulle kunna 

förklara att deltagaren genomförde träning trots privata hinder. I och med att måluppfyllelse 

1 och 2 inte skattades vid något tillfälle har inte författarna någon information gällande hur 

nöjd deltagaren var samt hur stora hinder hen upplevde.  

Deltagaren skattade träningsrädsla endast vid inskrivning till artrosskolan och skattade då 1. 

Studiens författare kan därför inte uttala sig om träningsrädsla är en faktor som har påverkat 

deltagarens resultat eller om information från artrosskolan gällande träning haft någon 

effekt.  

5.2.3 Deltagare 3 

Under sista veckan i fas C ådrog sig deltagaren ett diskbråck som tydligt hade ett samband 

med samtliga skattningar och följsamhet till träning. Samtidigt som smärtan ökade kraftigt 

skattade deltagaren träningsrädsla och hinder för träning som maximala. Den veckan 

genomfördes inget träningstillfälle och deltagaren skattade sin self-efficacy för träning som 

noll. Det hade varit av intresse med kvalitativ data gällande omgivningsfaktorer och främst 
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det sociala stöd som deltagaren upplevde i samband med diskbråcket. Ett gott socialt hade 

eventuellt uppmuntrat fysisk träning i den mån det var möjligt trots de besvär som 

diskbråcket medförde.  

Deltagaren utförde egen träning dagligen i fas A1, fas B samt fram till sista veckan i fas C. 

Innan start av artrosskola formulerades deltagarens träningsmål som var att utföra 

rörlighetsträning 2 gånger/vecka på gym. I och med att deltagaren inte angivit vilken typ av 

egenträning som genomförts går det inte säkerställa att målet uppfyllts trots hög 

träningsfrekvens. Däremot kan man anta hen klarat av målet väl utifrån skattningarna av 

måluppfyllelse 1 och 2 fram till sista veckan i fas C.  

Enligt Jönsson et.al (2018) tenderar deltagande i artrosskolan enligt BOA-konceptet att leda 

till minskad smärta relaterade till artros på gruppnivå. Innan debuten av diskbråcket ökade 

deltagarens skattningar av smärtintensitet i fas C i förhållande till fas A1 och fas B. Detta 

menar däremot Roos et.al (2016) är vanligt förekommande då man kan förvänta sig mätbara 

resultat tidigast efter 6–8 veckor. Vidare kunde det spekuleras i om träningen började ge 

resultat då deltagaren veckan innan diskbråcket skattade smärtintensiteten lågt och stabilt. 

Detta gick dock inte att dra några slutsatser om då smärtan skattades i ryggen under sista 

veckan i fas C och i fas A2.  

5.2.4 Deltagare 4 

Deltagaren skattade self-efficacy, träningsrädsla samt måluppfyllelse 1 och 2 utan variation 

under samtliga faser. Detta innebar att studiens författare upplevde deltagarens skattningar 

som slentrianmässiga då variation skett gällande smärtintensitet och följsamhet till träning. 

Vidare var det mål som deltagaren formulerade inte träningsrelaterat utan var mer inriktat 

mot aktivitet och delaktighet. I detta fall hade eventuellt fysioterapeuten kunnat vägleda 

deltagaren ytterligare för att formulera ett specifikt träningsmål.  Enligt Åsenlöf & Siljebäck 

(2009) finns det dock en risk med att patienter formulerar träningsmål tillsammans med 

fysioterapeut. Den risk som förekommer är att patienten kan tendera att utforma mål med 

syfte att tillfredsställa fysioterapeutens intressen och förväntningar.  

I samband med att den övervakade träningen började i fas C så minskade egenträningen 

jämfört med fas B. Detta skulle kunna bero på att den övervakade gruppträningen upplevdes 

som tillräckligt utmanande gällande intensitet och volym men det är dock endast 

spekulationer från studiens författare. Då egenträningen minskade succesivt mellan faserna 

och inte genomfördes under något tillfälle i fas A2 hade varit intressant med förlängd fas A2 

för att se utvecklingen av egenträningen. Det hade även varit intressant med kvalitativ data 

gällande omgivningsfaktorer och upplevelsen av deltagarens sociala stöd. En spekulering 

gällande minskningen av egenträningen mellan fas B och fas C är att deltagaren upplevde ett 

gott socialt stöd från fysioterapeut samtidigt som stöd från anhöriga gällande egenträningen 

inte upplevdes som lika motiverande.  

Deltagarens skattningar av smärtintensitet var som lägst i fas A1 vid jämförelse med 

resterande faser. Trenden avseende smärtintensiteten var något ökande under samtliga faser. 

Detta stämmer inte överens med Jönsson et.al (2018) som menar att deltagande i artrosskola 
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enligt BOA-konceptet leder till minskad smärta på gruppnivå. Trots att skattningarna av 

smärtintensiteten visade en lite ökning påverkades inte övriga skattningar. I och med att 

deltagarens mål var minskad smärta och skattningarna av måluppfyllelse 1 och 2 varit utan 

variation går det inte att se några samband mellan skattningarna och därför hade kvalitativ 

data varit intressant som komplettering.    

5.2.5 Deltagare 5 

Deltagaren närvarade endast vid ett tillfälle av övervakad träning som skedde sista veckan i 

fas B. Således genomfördes inte den planerade interventionen i fas C och deltagaren tränade 

på egen hand i gym utefter specifikt träningsprogram utformat tillsammans med 

fysioterapeut. Deltagaren förhöll sig till träningsprogrammet även i fas A2 vilket innebär att 

det inte var någon skillnad mellan fas C och fas A2 gällande intervention. Den efterföljande 

övervakade träningen efter genomförd artrosskola är frivillig och att tvinga deltagaren att 

delta hade varit oetiskt.  

Enligt Opava (2014) så beskrivs hälsofrämjande fysiskt aktivitet som aktiviteter med syfte att 

underhålla individens hälsa under en längre tid. Då deltagaren rapporterade trädgårdsarbete 

som egen träning hade det varit fördelaktigt att förtydliga skillnaden mellan fysisk träning 

och hälsofrämjande fysisk aktivitet. Vid analys av egenträningen behövde studiens författare 

därför beakta att vissa registrerade träningspass kunde ha varit fysisk aktivitet eller 

hälsofrämjande aktivitet. Detta kunde resultera i att deltagaren rapporterade mer utförd egen 

träning än vad som egentligen hade utförts. Enligt Nicolson, Hinman, Wrigley, Stratford & 

Bennel (2018) finns det en ifrågasättbar validitet med egenrapportering av fysisk träning då 

deltagare tenderar att rapportera mer än vad som egentligen genomförts.  

I och med att deltagaren endast närvarade på den övervakade gruppträningen vid ett tillfälle 

fick inte deltagaren det stöd av vårdgivare som Thorstensson (2004) beskriver som viktigt för 

att upprätthålla god följsamhet. Dock har deltagaren bibehållit följsamheten till 

egenträningen vilket skulle kunna förklaras med ett gott stöd från närstående. Detta är dock 

ett antagande då denna typ av data saknas. Det går även att spekulera i att deltagaren 

upplevde egenträningen i hemmet som mer tilltalande och tillräckligt vilket resulterade i en 

hög följsamhet.  

I samband med att deltagaren fick ryggskott under första veckan i fas A2 genomfördes endast 

två träningstillfällen och deltagaren skattade både maximal missnöjdhet i måluppfyllelse 2 

och hinder för träning i måluppfyllelse 1. Något samband mellan skattningarna av 

måluppfyllelse 1 och måluppfyllelse 2 förelåg inte under fas C där deltagaren vid ett tillfälle 

skattade 10 på båda skalor. Det hade därför varit intressant med kompletterande kvalitativ 

data för att avläsa vad avvikelsen i fas C berodde på.  
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5.3 Metoddiskussion 

5.3.1 Design 

En experimentell single-case-design valdes för att fokusera på individen och följa individens 

utveckling över tid. Studier med fler deltagare har en tendens att förbise individens resultat 

och lägger fokus på gruppens generella förändringar. Genom single-case-studier kan inga 

generaliserande slutsatser på gruppnivå dras utan fokuserar på resultatet av behandlingen 

med individen i fokus. Det går därför endast att göra antagande om att liknande individer, 

under liknande omständigheter kan antas få motsvarande resultat (Carter & Lubinsky, 2016). 

En fördel med denna design blev därför att vi fick med alla individers resultat och utveckling 

över tid. Den efterföljande övervakade träningen efter genomförd artrosskola är 

individanpassad och interventionen blir olika för varje individ. Vid en studie på gruppnivå 

hade det uppstått svårigheter med att dra slutsatser om effekten av träningen då alla 

deltagare har individuella upplägg. Vidare hade det varit oetiskt att ha en design med 

kontrollgrupp utan intervention då det skulle innebära hälsorisker för deltagarna (Carter & 

Lubinsky, 2016). 

För att erhålla en mer omfattande förståelse för deltagarnas följsamhet till träning i samband 

med artrosskola kunde insamling av både kvantitativa och kvalitativa data ha varit aktuellt. 

Om studien hade innehållit kvalitativ data som komplement till kvantitativ data hade 

deltagarnas egna upplevelser kunna beskrivits gentemot eventuella förändringar i kvantitativ 

data över tid (Carter & Lubinsky, 2016). Att genomföra intervjuer var inte möjligt då studiens 

författare av sekretesskäl inte hade tillåtelse att träffa deltagarna.   

Fem deltagare har följts under fyra faser (A1-B-C-A2). Det är rekommenderat att vid single-

case-studier byta fas baserat på deltagarnas utförande och resultat. Deltagarna anses vara 

redo för ny fas när deras mätvärden är stabila (Carter & Lubinsky, 2016). I denna studie var 

detta inte möjligt att efterfölja då faserna baserades på artrosskolan och den efterföljande 

träningens upplägg.  

5.3.2 Urval 

Vid single-case-design är det mer lämpligt med ett ändamålsenligt urval då deltagarna kan 

vara i behov av en individanpassad intervention. Därför är ett randomiserat urval olämpligt 

för denna typ av studie (Carter & Lubinsky, 2016). Utifrån detta formades inklusions- och 

exklusionskriterer som anpassades efter deltagare som fått en individanpassad intervention.  

I och med att författarna inte får ha personlig kontakt med patienter har rekryteringen av 

deltagare gjorts av ansvariga fysioterapeuter för artrosskola enligt BOA-konceptet. 

Fysioterapeuterna har många års erfarenhet av artrosskola och det ses därför som en styrka 

för studien att de varit ansvariga för bedömningen av patienternas kognitiva förmåga att ta 

till sig information. Vidare har fysioterapeuterna i samråd med varandra kunnat överlägga 

om patienten är lämplig för deltagande i studien då fysioterapeuterna arbetar på samma 

mottagning.  Dock var det en nackdel att fysioterapeuterna arbetade på en mindre klinik 

vilket resulterade i att de hade få patienter aktuella för tillfrågan om deltagande i studien. 
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Således hade troligen för studien mer optimala deltagare med exempelvis färre besvär utöver 

artrosen kunnat rekryteras vid en större mottagning. Att ansvariga fysioterapeuter väljer ut 

deltagare i studien skulle kunna vara en risk då denna studie indirekt utvärderar 

fysioterapeuternas insatser enligt BOA-konceptet. Dock var detta alternativ mer fördelaktigt 

jämfört med om studiens författare själva valt ut deltagare för att upprätthålla anonymitet 

gentemot deltagarna.  

5.3.3 Tillvägagångssätt 

Fysioterapeuterna som rekryterades har gjort ett liknande arbete tidigare och tillfrågades 

därför om stöd med rekrytering av deltagare och datainsamling. Kontakten med 

fysioterapeuterna initierades av studieförfattarnas handledare. Efter skriftligt medgivande av 

fysioterapeuterna, som också är enhetschefer, bifogades information till dem om studiens 

upplägg och inklusions-/exklusionskriterier.  Under studiens gång har kontakten med 

fysioterapeuterna främst skett via e-mail-kontakt. Det negativa med detta är att viktig 

information mellan studiens författare och fysioterapeuterna kan bli otydlig och att 

missförstånd kan uppstå. Det är dock en styrka med studien att författarna inte varit 

delaktiga i behandlingen och kunde därför inte påverka utfallet vilket stärker att författarna 

behållit en objektivitet i dataanalysen. Innan datainsamlingen startade gjordes en 

överenskommelse att fysioterapeuterna skulle höra av sig vid oklarheter. Då studiens 

författare inte blivit kontaktade skickades ett e-mail ut vecka 9 i datainsamlingsperioden för 

avstämning. Efter att studiens författare erhållit insamlade data var fysiskt möte med 

fysioterapeuterna för komplettering av information nödvändigt. Ett alternativ för att 

säkerställa att studiens upplägg efterföljdes hade varit systematisk muntlig uppföljning 

mellan fysioterapeuterna och studiens författare.  

5.3.4 Datainsamling 

I studien var det en nackdel att påverkande individ- och omgivningsfaktorer inte 

uppmärksammades. Det går inte att avgöra hur fysioterapeuterna har påverkat deltagarnas 

följsamhet samt vilket socialt stöd som förelåg. Enligt Thorstensson (2004) är det faktorer 

som är viktiga att beakta vid utvärdering av följsamhet till träning vid artros. Dessa faktorer 

kan ha haft stort inflytande gällande self-efficacy för träning, smärtintensitet, träningsrädsla, 

träningsmål samt följsamhet och vidmakthållande av träning. Ytterligare exempel på faktorer 

som kunnat påverka är fluktuerande motivation för studien och byte av smärtlindrande 

medicin under studien (Fiala et.al,2013). 

Enligt studiens design bestod datainsamlingen av olika faser beroende på vilken intervention 

som utfördes enligt BOA-konceptet. En deltagare har rapporterat övervakad träning i 

samtliga faser, men de är oklart var och hur denna övervakade träning i så fall skedde. En 

ytterligare skillnad i utförandet gentemot det planerade upplägget var att övervakad träning 

erbjöds vid ett tillfälle vecka 11 för att ersätta en tidigare utebliven träning. Således har 

faserna inte blivit som planerat för samtliga deltagare. Detta har medfört att dataanalysen 

har komplicerats gällande eventuella skillnader mellan faserna.  
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Träningsmål utformades enligt PGPQ tillsammans med fysioterapeut (Åsenlöf & Siljebäck, 

2009). Ett problem med formuläret och datainsamlingen gällande träningsmål var att vissa 

av deltagarna formulerade ett aktivitets- och delaktighetsbaserat mål. PGPQ har god validitet 

och reliabilitet för träningsmål och är därför inte lika lämpligt för andra typer utav 

målformuleringar. Det studiens författare hade kunnat göra annorlunda för att undvika olika 

typer av målformuleringar var exempelvis att vara med tydliga gällande instruktioner 

gentemot ansvariga fysioterapeuterna. Alternativt hade man kunnat använda mätinstrument 

mer lämpliga för aktivitets- och delaktighetsmål, detta upplevde studiens författare dock inte 

vara av relevans för syftet.  

De efterföljande skattningarna gällande hur bra de klarat av att utföra träningen och hur 

nöjda de varit med sin förmåga att utföra träningen var svårtolkade. För att undvika 

slentrianmässiga skattningar modifierades skalan gällande måluppfyllelse 1. Modifieringen 

innebar att innebörden av skattningarna 0 och 10 bytte plats. Detta resulterade i skattningar 

som upplevdes motsägelsefulla. Exempelvis skattade flera deltagare högt i både 

måluppfyllelse 1 och måluppfyllelse 2. Vidare beskrev fysioterapeuterna svårigheten med att 

förklara skattningarna av måluppfyllelse så att deltagarna förstod innebörden. Detta hade 

eventuellt kunnat underlättas med andra rubriker på skattningarna i dagboken för att 

därmed bli mer begripliga.  

Något som framkom vid rapportering av egenträning var att deltagarna tolkade olika 

gällande vad de själva ansåg vara träning. Vissa deltagare tolkade fysisk 

aktivitet/hälsofrämjande fysisk aktivitet som fysisk träning vilket resulterade i 

oproportionerlig mängd träning veckovis. Detta skulle eventuellt kunna undvikits genom att 

fysioterapeuterna förklarat för deltagarna skillnaderna på fysisk aktivitet, hälsofrämjande 

fysisk aktivitet och fysisk träning. I efterhand skulle studiens författare ha kunnat be 

fysioterapeuterna förtydliga detta för deltagarna, alternativt ha bifogat information som 

fysioterapeuterna hade kunnat delat ut.  

 

5.3.5 Dataanalys 

Celerationslinje användes för att visualisera trenden över tid. Vidare blev det möjligt att 

jämföra resultatet av följsamheten till träning och skattningarna mellan de olika faserna. 

Linjediagram valdes för att illustrera eventuella skillnader över tid och mellan faserna. Ett 

alternativ hade kunnat vara att redovisa resultatet i tabellform men linjediagram bedömdes 

som mer lämpligt för visuell analys av skattningarna (Kazdin, 2011).  Vidare är linjediagram 

applicerbart för att jämföra kurvor i samma linjediagram, dock inte mer än fyra i samma. 

Därför redovisades skattningsvärdena i två olika linjediagram. Stapeldiagram valdes för 

redovisning av följsamhet till träning då det är lämpligt för redovisning av frekvensfördelning 

(Backman, 2016).  

Ett dilemma för studiens författare var att vissa av deltagarna inte hade fyllt i dagboken 

fullständigt under vecka 12 i fas A2 gällande följsamhet till träning. För att inte få 

missvisande redovisning av trend exkluderades vecka 12 om den inte var fullständigt ifylld. 
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Således resulterade detta i att fas A2 blev en vecka istället för två veckor för deltagare 4 och 5 

vilket komplicerade jämförelser med övriga faser.  

 

 

5.4 Etikdiskussion  

Ingen av deltagarna i studien har haft någon kontakt med författarna och all kommunikation 

har gått via ansvariga fysioterapeuter. Personuppgifterna har hanterats av fysioterapeuterna 

vilket inneburit att deltagarnas identiteter förblivit anonyma gentemot författarna. All data 

som har erhållits för respektive deltagare har förvarats inlåst så att obehöriga inte kan ta del 

av informationen. Detta för att studien skulle förhålla sig till de etiska principerna enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013). Då fysioterapeuterna varit ansvariga för datainsamlingen 

kan inte studiens författare garantera att personuppgifter behandlats konfidentiellt utan 

utgår från att fysioterapeuterna har förhållit sig till offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 

2009:400, 1§).  

I brevet som deltagarna erhöll innan studiens start informerades de om upplägg, syfte och 

vad som efterfrågades av dem. Vidare informerades de om att avhopp från studien kunde ske 

när som helst utan specifik anledning och att pågående behandling inte skulle påverkas. 

Studiens författare kan i efterhand inte säkerställa att samtliga deltagare tagit del av denna 

information innan de tillfrågats om deltagande i studien. Ett potentiellt etiskt dilemma var 

således att deltagare givit samtycke utan att tillräcklig information hade erhållits.  

Ett etiskt dilemma som beaktats är att frekvent skattning av smärtintensitet kan resultera i 

ökad uppmärksamhet på smärtan (Carter & Lubinsky, 2016). Artrosskolans intention är att 

minska smärta och öka förutsättningar för fysisk aktivitet. Därför kan de upprepade 

självskattningarna av smärtintensitet påverka utfallet av artrosskolan då deltagarna får ökad 

uppmärksamhet på besvären. Om fysioterapeuterna hade gjort bedömningen att studien 

hade haft negativ inverkan på någon deltagare genom att smärtfokus ökade för denne hade 

deltagaren exkluderats.  

6 SLUTSATS 

Syftet med studien var att utvärdera följsamhet till den efterföljande övervakade fysiska 

träningen som erbjöds enligt BOA-konceptet samt vidmakthållande av fysisk träning och 

faktorer av eventuell betydelse för detta. Studien visar motstridiga resultat gällande både 

följsamhet till träning samt skattningarna för faktorer av eventuell betydelse. Det var inte 

möjligt att dra några slutsatser gällande tidsmässiga samband mellan skattningarna av 
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smärtintensitet, self-efficacy för träning, måluppfyllelse 1 och 2, träningsrädsla och 

följsamheten samt vidmakthållande av träning.  

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Studien visar motstridiga resultat gällande faktorer som påverkar följsamhet och 

vidmakthållande av fysisk träning vid artros vilket skulle kunna förklaras med att artros 

påverkar individers beteenden olika. Utifrån resultatet är det därför viktigt att 

fysioterapeuter har kunskap om olika träningsbeteenden i fokus vid artros och metoder för 

att underlätta hälsofrämjande beteendeförändringar. Det hade varit av intresse att utföra en 

kvalitativ studie  för att kunna utforska andra eventuella variabler av betydelse för träning vid 

artros. Vidare skulle det möjliggöra att få ta del av deltagarnas tankar i samband med 

specifika händelser som exempelvis ökad smärtintensitet.  
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BILAGA A 

DAGBOK 

 

 
Sm

ärtintensitet 
0-10 
 

M
in tilltro till m

in 
förm

åga att träna  
0-10 

M
in rädsla för att 

träna 
0-10 

M
åluppfyllelse 

fråga 1 
0-10 

M
åluppfyllelse 

fråga 2 
0-10 

Utförd 
övervakad 
träning 

Utförd egen 
träning 

M
åndag 

 
 

 
 

 
 

 

Tisdag 
 

 
 

 
 

 
 

Onsdag 
 

 
 

 
 

 
 

Torsdag 
 

 
 

 
 

 
 

Fredag 
 

 
 

 
 

 
 

Lördag 
 

 
 

 
 

 
 

Söndag 
 

 
 

 
 

 
 

 Sm
ärtintensitet: Skattas m

åndag, onsdag, fredag, söndag.  

M
in tilltro till m

in förm
åga att träna och m

in rädsla för att träna: Skattas enbart m
åndag. 

M
åluppfyllelse fråga 1 & 2: Skattas enbart m

åndag. Första skattningen görs i sam
band m

ed första övervakade träningen.  

Utförd övervakad träning och utförd egenträning: Gör ett streck för varje gång du tränar.  



1 

BILAGA B 

SKATTNINGSSKALOR FÖR DELTAGARE 

 

Self-efficacy för träning. 
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Smärtintensitet. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen smärta      Högsta tänkbara smärta 

 

 

Att vara försiktig med träning är det bästa jag kan göra för att förhindra att  
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BILAGA C 

FORMULÄR TRÄNINGSMÅL 

FYSISK TRÄNING- MÅL 

Ange ditt träningsmål: Hur du vill träna, var du vill träna, hur länge per gång och hur ofta. 

Exempel 1: Jag vill styrke- och rörlighetsträna i träningslokal, 1 timme per gång, 2 

gånger per vecka 

Exempel 2: Jag vill promenera utomhus på gångbana/trottoar, 1 timme åt gången, 4 

gånger per vecka 

 

Jag vill:______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Måluppfyllelse, ska fyllas i 1 gång/vecka 
 

 

1. Hur har du klarat att utföra din 

träning den senaste veckan? 
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BILAGA D 

INTYG OM TILLSTÅND FÖR EXAMENSARBETE 

 

 

1 (1) 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd  

Fysioterapeutprogrammet 

  

 

Intyg om tillstånd för examensarbete i Fysioterapi 
 

Tillstånd för att genomföra nedanstående studie lämnas härmed och studien 

bedöms utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom 

verksamheten. 

 

Preliminär titel på studien: 

Undersökning av övervakad träningsperiod efter genomförd artrosskola 

Students namn, e-post och telefon: 

Jonathan Jans, jjs16003@student.mdh.se, 073-9871337 

Students namn, e-post och telefon: 

Erik Strid, esd16002@student.mdh.se, 070-2455293 

Handledare vid MDH: namn, e-post och telefon: 

Maria Sandborgh, maria.sandborgh@mdh.se,  

Verksamhet och ort: 

 

Kontaktperson vid verksamheten: namn, e-post och telefon: 

 

Verksamhetschef: namn, e-post och telefon: 

 

 

 

Datum, ort 

 

 

Namnteckning, verksamhetschef 
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BILAGA E 

INSTRUKTIONER TILL FYSIOTERAPEUT FÖR REKRYTERING 

AV DELTAGARE 

Är patienten lämplig för studien och ska tillfrågas? 
Du som fysioterapeut gör en bedömning om patienten är lämplig för deltagande i studien 

enligt följande kriterier: 
 

• Artros i höft- eller knäled. 

• Yngre än 80 år. 

• Förstår svenska i tal och skrift. 

• Patienten ska inte ha annan ledsjukdom eller systemsjukdom med mer 

dominerande symptom än artros. 

• Patienten får inte ha sjukdom som utgör kontraindikation för träning. 

• Patienten får inte ha kognitiv nedsättning som påverkar förmågan att ta till sig och 

förstå information.  

 

 

Förfrågan om intresse för deltagande 

Om patienten bedöms vara lämplig för deltagande ges följande information och en 

preliminär förfrågan görs: 
 

1. Två fysioterapeutstudenter ska genomföra ett examensarbete som gäller hur 

patienter upplever artrosbesvär och fysisk träning i anslutning till artrosskolan.  

2. Deltagande i studien innebär att du kommer få fylla i en dagbok med olika 

självskattningar under 12 veckor. Det tar ca 5 minuter per dag. 

3. Skulle du vara intresserad av att delta i studien? Detta är en preliminär och inte 

bindande förfrågan om intresse. Du kommer tillfrågas igen vid inskrivning till 

artrosskolan och då få mer information om vad deltagande innebär. 

Deltagande är givetvis helt frivilligt och du kan avbryta deltagande när du vill. 

4. Du kommer inte möta fysioterapeutstudenterna personligen och de kommer 

inte ha några personuppgifter om dig. I examensarbetet kommer inga uppgifter 

kunna spåras till just dig. 

 

 

Om patienten ger ett preliminärt ja  
Notera patientens namn så att tillfrågan om deltagande kan upprepas vid inskrivning till 

artrosskolan. Ni kommer få underlag för hur det ska gå till, underlag för hur patienten ska 

fylla i dagboken och själva dagboken i augusti. 

 
Fysioterapeutstudenter: Erik Strid & Jonathan Jans 

Handledare: Maria Sandborgh, maria.sandborgh@mdh.se tel: 021-101395 



 

 

BILAGA F 

INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE 

Artros är den vanligaste reumatiska sjukdomen som uppskattningsvis 800 000 människor i 

Sverige lider av. Syftet med studien är att undersöka hur du upplever den övervakade 

träningen som erbjuds efter genomförd artrosskola. Du tillfrågas om deltagande då du 

diagnosticerats med artros och ska genomföra den övervakade träningen efter artrosskola.  

Du som deltagare kommer under studiens gång utföra olika självskattningar gällande din 

träning i en dagbok under 12 veckor och det tar ca 5 min/dag. Du får dagboken när du skrivs 

in till artrosskolan av ansvarig fysioterapeut. Dagboken lämnas in till ansvarig fysioterapeut 

efter 12 veckor.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta studien när som helst utan specifik 

anledning. Om du avbryter studien kommer det inte påverka din behandling för artros. 

Författarna av studien kommer inte vara delaktiga i behandlingen utan artrosskolan och den 

övervakade träningen handleds av ansvariga fysioterapeuter. Studiens resultat kommer 

presenteras i form av en uppsats som examineras på Mälardalens högskola.  

I och med detta informationsbrev tillfrågas du om deltagande i studien. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Studenter:  

Jonathan Jans       Erik Strid 

jjs16003@student.mdh.se     esd16002@student.mdh.se 

073-987 1337       070-245 5293 

 

Handledare: 

Maria Sandborgh 

maria.sandborgh@mdh.se 

021-101 395



 

 

BILAGA G 

FRÅGOR VID FÖRSTA PATIENTMÖTE 

• Kön? 

• Ålder? 

• Andra sjukdomar/skador? 

• Läkemedel/andra behandlingar?  

• Mål som vill uppfyllas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA H 

INSTRUKTIONER TILL FYSIOTERAPEUT 

Syftet med denna studie är att undersöka effekten av den övervakade träningen som erbjuds 

efter genomförd artrosskola. De parametrar som utvärderas är smärtintensitet, self-efficacy 

för träning, följsamhet till träning, träningsrädsla och måluppfyllelse. Vi vill ha hjälp av er 

fysioterapeuter att rekrytera deltagare som uppfyller inklusionskriterierna och kan tänka sig 

att fylla i en dagbok under 12 veckor.  

• Du som fysioterapeut får göra en bedömning om patienten är lämplig för 

deltagande utifrån följande inklusionskriterier:  

1. Artros i höft- eller knäled.  

2. Yngre än 80 år.  

3. Förstå svenska i tal och skrift.  

4. Patienten ska inte ha annan ledsjukdom eller systemsjukdom med mer 

dominerande symptom än artros.  

5. Patienten får inte ha sjukdom som är kontraindikation till träning.  

6. Patienten får inte ha kognitiv nedsättning som påverkar förmågan att ta 

till sig och förstå information.  

 

• I samband med bedömning innan anmälan till artrosskola ska informationsbrev 

om studien framföras till möjlig deltagare.  

• I samband med artrosskola och övervakad träning uppmuntras återkoppling i 

muntlig form där du som fysioterapeut kan svara på eventuella frågor från 

deltagare gällande hur man fyller i dagboken. Detta för att bibehålla motivationen 

samt att reda ut eventuella oklarheter. Om det uppstår eventuella tveksamheter 

ber vid dig kontakta studiens ansvariga.  

• All data ska behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem för att sedan 

skickas i förslutna kuvert till studiens författare.  
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