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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med höftartros är en vanligt förekommande patientgrupp inom 

fysioterapi. Information, träning och viktreduktion rekommenderas för dessa patienter. 

Manuell terapi kan komplettera denna behandling. Det var därför av intresse att kartlägga 

teknikerna som har använts inom ramen för denna litteraturstudie samt utfallen av dessa.   

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga aktuell forskning avseende 

evidensen för tekniker inom manuell terapi som behandling vid höftartros.  

 

Metod: En litteraturstudie genomfördes med en systematisk artikelsökning i databaserna 

PubMed, CINAHL och PEDro. Totalt inkluderades fyra randomiserade kontrollerade artiklar. 

Artiklarna granskades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vidare utfördes en 

kvalitetsgranskning enligt SBU samt en evidensbedömning enligt GRADE. 

 

Resultat: I tre av studierna användes kaudal traktion med manipulation i kombination med 

mjukdelstekniker och töjning. Behandlingen visade förbättring avseende rörlighet och 

funktion upp till 36 veckor efter påbörjad intervention samt reducerad smärta upp till 52 

veckor efter påbörjad intervention. De inkluderade studierna bedömdes ha medelhög till hög 

studiekvalitet enligt SBU. Det samlade evidensvärdet för manuella tekniker bedömdes vara 

begränsat enligt GRADE.  

 
Slutsats: Teknikerna och utförandet inom manuell terapi varierar. Konsensus saknas 
avseende utförande av teknikerna. Detta indikerar behovet av fler studier och ett större 
samlat patientunderlag där effekten av enskilda tekniker evalueras. Hur olika subgrupper 
svarar på manuell terapi är oklart.  

Nyckelord: Höftartros, manuell behandling, manuell terapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

Background: Patients with osteoarthritis of the hip is a common patient group for 

physiotherapists. Patient education, training and weight loss are recommended therapy for 

these patients. Manual therapy may be complementary to these treatments. It was therefore 

of interest to evaluate these techniques in the literature.  

 

Objective: The aim of this study was to evaluate the techniques in manual therapy used in 

treatment of patients with osteoarthritis of the hip.  

 

Methods: A literature search was conducted in the databases PubMed, CINAHL and PEDro. 

A total of four randomized controlled trials were included in this literature review. The study 

quality and grade of evidence were assessed by using the templetes from the SBU and the 

GRADE.  

 
Results: In three studies the long axis traction with manipulation was used in combination 
with soft tissue and trigger point treatment. The results showed decreased pain, increased 
range of motion and hip function in short-term evaluation and increased hip function, pain 
reduction and reduction of stiffness in long-term evaluation. The studies were assessed to be 
of medium to high quality according to the template of the SBU. The grade of evidence for the 
manual therapy techniques was limited according to the templet of the GRADE. 
 

Conclusions: The techniques in manual therapy varies and there is a lack of consensus  

according to the performance used. This indicates a need for more studies with a larger 

number of patients where the impact of individual techniques are evaluated and fully 

described. It is also of interest to find out how different subgroups are responding to manual 

therapy.  

 

Keywords: Hip osteoarthritis, manual treatment, manual therapy
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1 BAKGRUND  

1.1 Höftartros 

Det anges att var fjärde person i Sverige över 45 år har artros (Lohmander, 2014). Ny evidens 

visar att det är möjligt att påverka sjukdomsrisk, symptom och sjukdomsutveckling vid 

artros. Det uppmuntras därför till att förebygga, upptäcka och behandla tidiga stadier av 

artros (Lohmander, 2014). Enligt de nationella riktlinjerna för artros bör diagnos ställas så 

tidigt som möjligt genom anamnes, riskfaktorer, symptom och kliniska fynd. Endast vid 

osäkerhet eller terapiresistens rekommenderas röntgenundersökning (Socialstyrelsen, 2012). 

Höftleden är, näst efter knäleden, den led som oftast drabbas (Franklin, 2010) och patientens 

symptom bör styra valet av behandling (Nyberg, Cederholm, Bendrik, Klässbo, & Eriksson, 

2014). Behandlingen har som syfte att informera patienten om artros, lindra smärta, 

optimera/behålla fysisk funktion samt förebygga eller vända progress av 

strukturförändringar i ben, ledbrosk, ligament och muskler (Roos, 2011). Evidens visar att 

artrosinformation samt regelbunden, handledd träning som innehåller styrkeövningar är 

effektiva strategier vid behandling av höftartros (Fernandes et al., 2013; Hochberg et al., 

2012; Socialstyrelsen, 2012; Zhang et al., 2010). Vidare är manuell terapi vanligt 

förekommande fysioterapeutiska åtgärder för smärtlindring samt bättrad funktion vilket 

anses vara ett bra behandlingskomplement till information, träning och viktreduktion 

(French et al., 2009). Innehållet samt evidens för dessa tekniker behöver dock beskrivas 

närmare.  

1.1.1 Prevalens 

Prevalensen av artros i västvärlden befaras öka med 40 % de kommande 20 åren, beroende 

på ökad livslängd samt övervikt och fetma (Franklin, 2010). Artros är dessutom vanligt 

förekommande i yrkesför ålder vilket innebär att konsekvenserna av artros ger stora 

samhällsekonomiska kostnader (Englund & Turkiewicz, 2014). I Sverige anges prevalensen 

för röntgenverifierad symptomatisk höftartros vara mellan 3,5 % och 10 % hos personer som 

är 55 år och äldre (BOA, 2008). Dessa siffror kan antas vara större på grund av de personer 

med symptomgivande artros som inte söker vård (Englund & Turkiewicz, 2014). Prevalensen 

av höftartros ökar likartat hos kvinnor och män med stigande ålder (Franklin, 2010). Hos 
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kvinnor ökar incidensen kraftigt efter menopaus. Orsaken till detta är inte klar, men 

hormonella faktorer antas ha betydelse (Englund & Turkiewicz, 2014).  

1.1.2 Patofysiologi   

Ett några millimeter tjockt lager ledbrosk täcker ledytorna med syfte att fördela belastningen 

och minska friktionen i leden. Ett tunt lager viskös ledvätska med hög koncentration av 

hyaluronsyra smörjer ledytorna. Broskmatrix, som kan liknas vid en vattenbindande gel, 

eftersträvar att suga åt sig vätska. Vid belastning pressas vätskan ut för att sugas tillbaka då 

belastningen minskar. I ledbrosket pågår en konstant, och jämnt fördelad, nedbrytning och 

uppbyggnad av broskmatrix. Denna jämnvikt är en förutsättning för funktion i en frisk led. 

Vid artros, liksom vid alltför låg eller hög belastning, sker en förändring i metabolismen. 

Cellerna klarar inte att nybilda ett funktionellt matrix och leden förlorar gradvis den 

stötdämpande funktionen. Denna obalans mellan nedbrytning och reparation resulterar i en 

ledsvikt (Roos, 2011).  

1.1.3 Riskfaktorer  

Den främsta faktorn för att utveckla artros är stigande ålder. Med stigande ålder ökar 

prevalens och incidens för artros kraftigt. Åldern i sig är inte orsaken till artros, men 

belastning i leden över tid, nedsatt muskulär och neurologisk funktion samt ligamentlaxitet 

vilket leder till ökad instabilitet (Lohmander, Nordsletten, Petersson, Bautz-Holter, & 

Goldsack, 2004). Ändrade fysiologiska egenskaper i ledens strukturer kan orsakas av ökad 

ålder vilket kan leda till att ledbrosket är mer benäget att svikta. Med ökad ålder antas 

reparationsprocessen för leden och omkringliggande strukturer kunna försämras (Franklin, 

2010). De största riskfaktorerna för artros är fetma och övervikt. Utöver den ökade 

belastning på leden som fetma och övervikt medför, kan det finnas en system faktor vid fetma 

som påverkar broskets nedbrytning (Franklin, 2010). Ytterligare en stark riskfaktor är 

ärftlighet. Gener som ökar risken för artros har identifierats. Andra riskfaktorer för artros är 

ledskador vilka i sig påverkar brosket. I tillägg kan skadan eller en leddeformitet orsaka en 

förändring i ledens biomekanik vilket ökar risken för artros. Mekanisk belastning vid arbete 

och sport ger ökad risk för artros. Artros ses i samband med yrken vilka inkluderar tunga lyft, 

som inom jordbruk. Vidare ses artros hos professionella idrottsutövare som utsätter leden för 

stor belastning (Franklin, 2010). 
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1.1.4 Symptom 

Symptom vid höftartros är smärta, stelhet och nedsatt funktion (Franklin, 2010) oftast med 

ett progredierande förlopp och med smärta som kardinalsymptom (Klässbo, 2003). Smärtan 

är initialt rörelserelaterad och uppträder därefter även vid uppstart av rörelser och vid 

belastning. I ett senare skede uppstår vilosmärta (Reumatikerförbundet, u.å). Vanligtvis 

lokaliseras smärtan till ljumske, sätesmuskulatur samt till lårets och knäts framsida (Khan, 

McLoughlin, Giannakas, Hutchinson, & Andrew, 2004). Orsaken till smärtan är inte 

kartlagd. Anatomiska strukturer som ben, ledhinna, ledkapsel, bursa, ligament och 

muskelfäste kan ge upphov till smärta, dock inte ledbrosket då detta saknar innervering 

(Lohmander et al., 2004). Sensitisering kan vara en annan förklaring till smärta (Lohmander 

et al., 2004). Vid sensitisering förstärks en smärtimpuls och är den ihållande påverkar det 

hjärnans smärtreceptorer vilket gör att smärtan upplevs starkare (Läkemedelsverket., 2014). 

Huruvida en eventuell inflammation påverkar smärtbilden är oklart (Lohmander et al., 

2004). Stelhet är ytterligare symptom vid höftartros som uppstår till följd av obalansen 

mellan nedbrytning och reparation i leden, vilket resulterar i nedsatt funktion (Lohmander et 

al., 2004). Både smärta och stelhet kan medföra nedsatt fysiskt aktivitet vilket i sin tur leder 

till nedsatt kraft, uthållighet och neuromuskulär kontroll, tre viktiga funktioner för en 

normalfungerande led. Konsekvensen blir ett funktionsproblem vilket förstärker obalansen i 

leden vilket resulterar i en negativ kretsgång (Lohmander et al., 2004).  

1.1.5 Grad av artros 

Graden av höftartros kan indelas i mild, måttlig eller svår grad av artros (Lohmander et al., 

2004; Socialstyrelsen, 2012). Vid mild till måttlig artros är de kliniska fynden mild till måttlig 

grad av smärta, stelhet och/eller nedsatt funktion. De röntgenologiska fynden vid mild till 

måttlig artrosgrad kan definieras enligt Kellgren och Lawrence graderingsskala. Denna 

fyrgradiga kvalitativa skala går från 0 till 4 där grad 0 definieras som ingen förträngning av 

ledspringa eller osteofytisk kantlist. Vid grad 4 ses stora osteofyter, svår skleros, uttalad 

förträngning av ledspringa samt missbildning av benstruktur (Terjesen & Gunderson, 2012). 

Svår artros associeras med grav smärta samt nedsatt funktion och uttalad vilovärk. Graden av 

artros har betydelse för behandling (Socialstyrelsen, 2012).  

1.1.6 Behandling vid höftartros 

Behandling av höftartros kan delas in i grund- och tilläggsbehandling (mild till måttlig grad 

av artros) samt kirurgisk behandling (svår grad artros) (Socialstyrelsen, 2012). Vid alla typer 

av artrosbesvär rekommenderas en grundbehandling bestående av information, träning, 

viktnedgång samt egenbehandling. Vid otillräcklig symptomlindring av grundbehandlingen 
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rekommenderas tilläggsbehandling vilken består av hjälpmedel, läkemedel, specifik 

symptom- och funktionsbehandling. Kirurgi rekommenderas vid svåra och terapiresistenta 

besvär (Socialstyrelsen, 2012). Således utgör de fysioterapeutiska åtgärderna en stor del av 

grund- och tilläggsbehandling vid höftartros.  

1.2 Fysioterapeutiska åtgärder  

Den fysioterapeutiska artrosbehandlingen syftar till att förebygga eller vända progress av 

strukturförändringar i ben, brosk, ligament och muskulatur (Roos, 2011), vilket vanligtvis 

innebär en multimodal behandling (en kombination av flera åtgärder som fysisk 

aktivitet/träning, psykologiska-, manuella- och/eller fysikaliska metoder) (Lohmander et al., 

2004). Information, träning samt viktreduktion utgör grunden i den fysioterapeutiska 

behandlingen både i Sverige och internationellt (BOA, 2008; Fernandes et al., 2013; 

Hochberg et al., 2012; Zhang et al., 2010).  

Manuell terapi kan vara en kompletterande behandling (BOA, 2008; Lohmander et al., 2004; 

Roos, 2011). Manuell terapi är enligt International Federation of Orthopaedic Manipulative 

Physical Therapists (IFOMT) en specialisering inom fysioterapi vars syfte är att förebygga, 

diagnostisera samt behandla akuta och långvariga smärtproblem, funktionshinder, skador 

och sjukdomar i det neuromuskuloskeletala systemet. Manuell terapi definieras enligt 

IFOMT som tränade manuella tekniker som syftar till att förbättra vävnadens sträckbarhet, 

öka rörligheten (Range of Motion - ROM) i leden och dess omkringliggande vävnader, 

mobilisera och manipulera mjukdelar och leder, uppnå avspänning, ändra muskelfunktion, 

reglera smärta samt reducera svullnad, inflammation eller rörelseinskränkning (IFOMT, 

2013). Mobilisering definieras som en passiv rörelse inom ledens normala rörelseomfång och 

dess omkringliggande vävnader som med liten kraft och amplitud appliceras på leden i syfte 

att återfå optimal rörlighet/funktion samt reducera smärta (IFOMT, 2013). Manipulation 

definieras som en passiv rörelse utöver ledens normala rörelseomfång och dess 

omkringliggande vävnader som med stor kraft och liten amplitud, High Velocity Low 

Amplitude - HVLA appliceras på leden (IFOMT, 2013).  

1.2.1 Information och viktreduktion 

Enligt både de svenska (BOA, 2008; Socialstyrelsen, 2012) och internationella 

rekommendationerna (Fernandes et al., 2013; Hochberg et al., 2012; Zhang et al., 2010) bör 

patienter med höftartros ges information och råd om diagnosen initialt och på ett tidigt 

stadium. Vidare är viktreduktion av stor betydelse då den kan ha effekt både på reducerad 

smärta och förbättrad funktion (BOA, 2008). I Sverige har resultaten från Klassbo et al. 
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(Klassbo, Larsson, & Harms-Ringdahl, 2003) haft betydelse för etablering av 

artrosinformation, så kallade artrosskolor. Resultaten i deras studie visade signifikant 

förändring i reducerad smärt- och aktivitetsbegränsning hos artrospatienterna jämfört med 

kontrollgruppen som inte mottog någon terapi. Över en 12-månadersperiod behöll 

”höftskolepatienterna” sin smärt- och aktivitetsnivå samt ökade sin livskvalitet. Under 

motsvarande tid fick kontrollgruppen ökad smärta och försämrad aktivitetsnivå.  

Artrosskolan startar med en individuell bedömning hos fysioterapeut. Därefter följer tre 

teoritillfällen som omfattar en förklaringsmodell av artros, information om riskfaktorer, 

symptom och behandling. Vidare informeras patienter om vikten av träning, hjälp till 

egenvård samt hantering av smärta. Till sist föreläser en person med artrosdiagnos om hur 

det är att leva med artros. Ett individuellt anpassat träningsprogram genomgås innan den 

handledda träningen fortsätter under 6 veckor 2 ggr/vecka. Uppföljning sker individuellt hos 

fysioterapeut 3 månader efter avslutad träning och med ett utskickat frågeformulär efter 12 

månader (BOA, 2008).  

1.2.2 Träning 

I likhet med patientinformation och viktreduktion rekommenderas träning som den 

viktigaste åtgärden vid höftartros både nationellt (BOA, 2008; SBU, 2010; Socialstyrelsen, 

2012) och internationellt (Fernandes et al., 2013; Hochberg et al., 2012; Zhang et al., 2010).  

Träningen bör vara individanpassad med gradvis stegring (Roos, 2011) och den bör bestå av 

handledd, regelbunden träning i vilken styrkeövningar för höften inkluderas (Hernandez-

Molina, Reichenbach, Zhang, Lavalley, & Felson, 2008). Övningarna bör utföras i belastat 

läge med dynamiska styrkeövningar initialt med kroppen som belastning. Därefter ökas 

belastningen gradvis. Det ser ut att vara ett dos-responsförhållande, ju mer styrkan och 

konditionen förbättras, desto större vinster. För bibehållen effekt krävs kontinuerlig fysisk 

aktivitet och träning (Roos, 2011). Vilka övningar samt antal, optimal dosering, 

repetitioner/set samt duration på träningsprogram för bästa effekt är ännu oklara (Bennell, 

Buchbinder, & Hinman, 2015). 

1.2.3. Manuell terapi 

Rekommendationerna för manuell terapi som behandling vid höftartros saknar konsensus. 

Orsakerna till detta kan vara flera. Det är ett begränsat antal studier som visar effekt av 

manuell terapi (Bennell et al., 2015), interventions- och kontrollgrupper i befintliga studier är 

heterogena (French et al., 2009) och teknikerna inom manuell terapi varierar i utförande 

(Vaarbakken & Ljunggren, 2007). En genomgång av rekommendationerna visar att den 

senaste rapporten från European League Against Rheumatism (EULAR) (Fernandes et al., 
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2013) betonar behovet av individuellt anpassade behandlingsupplägg, utan närmare 

specificering. Både Osteoarthritis Research Society International (OARSI) (Zhang et al., 

2010) och American Association of Orthopaedic Surgeons (AAOS) saknar rekommendationer 

för manuell terapi vid behandling av höftartros. I riktlinjerna till American College of 

Rheumatology (ACR) (Hochberg et al., 2012) rekommenderas manuellterapi i kombination 

med handledd träning. I riktlinjerna till National Institute for Health and Clinical Excellence 

i Storbritannien (NICE) (NICE, 2008) rekommenderas manipulation och töjning som 

komplement vid behandling av höftartros. Enligt American Physical Therapy Association 

(APTA) (Cibulka et al., 2009) bör manuell terapi användas som smärtlindring och för att 

förbättra rörlighet samt funktion hos patienter med mild höftartros. Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2012), Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (SBU, 

2010) och Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) (Roos, 

2011) rekommenderar smärtlindring samt funktionsförbättrande behandling, utan att det 

specificeras närmare vilka behandlingstekniker som ingår. I det kliniska arbetet med 

patienter med höftartros används manuell terapi ofta som komplement till 

patientinformation och träning både nationellt och internationellt (French et al., 2009). 

Manuell terapi har i studier visats ge reducerad smärta, ge bättrad funktion och ökad 

höftrelaterad livskvalitet vid behandling av höftartros (Brantingham et al., 2012; Romeo, 

Parazza, Boschi, Nava, & Vanti, 2013). Andra studier har inte påvisat effekt av manuell terapi 

(Bennell et al., 2014; French et al., 2013). En förklaring till de motsägelsefulla resultaten kan 

vara att dessa studier skiljer sig avseende utförande, tekniker, interventions- och 

kontrollgrupper. Det finns inga allvarliga biverkningar registrerade i samband med manuell 

terapi vid höftartros, möjligtvis kan en tillfällig lokal ömhet uppstå (Cibulka et al., 2009).  

1.3 Manuell terapi – biomedicinsk förklaringsmodell 

Manuell terapi har sin grund i den biomedicinska förklaringsmodellen vilket innebär att 

symptomen förklaras och behandlas utifrån patofysiologiska- och medicinska faktorer. 

Teknikerna inom manuell terapi åstadkommer ett mekaniskt stimuli som kan resultera i 

både biomekaniska- och neurofysiologiska effekter. De manuella teknikerna inom manuell 

terapi vid behandling av höftartros är ledmobilisering, töjning samt mjukdelsbehandling. 

Syftet med dessa tekniker är att förbättra ledrörlighet, reducera smärta samt muskeltonus 

(French et al., 2009). Traktion med eller utan manipulation samt ledmobilisering är vanligt 

förekommande tekniker inom manuell terapi vid behandling av höftartros (Brantingham et 

al., 2012; Romeo et al., 2013; Samuelsen & Höiseth, 1990). Effekten av traktion beskrivs vara 

både biomekanisk och neurofysiologisk. Elasticiteten i leden och dess omkringliggande 
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strukturer försämras vid rörelseinskränkning vilket kan leda till en förkortning av ledkapseln 

och dess omkringliggande vävnader. Då dessa sträcks som vid traktion (Bartlett, Bingham, 

Maricic, Iversen, & Ruffing, 2006), kan ledytorna avlastas och ledspalten vidgas tillfälligt 

(Sato, Sato, Masui, & Hirano, 2014). Denna mekaniska effekt kan påverka rörligheten 

(Bartlett et al., 2006). För att uppnå en ledseparation vid traktion av höftleden behövs en 

dragkraft på minimum 400 – 800 Newton (Arvidsson, 1990; Samuelsen & Höiseth, 1990; 

Vaarbakken et al., 2015). En ledseparation är också syftet vid en manipulation (Pickar, 2002) 

och ledseparationen är nödvändig för att uppnå ett ökat utrymme i leden, Joint Space Withd 

(JSW) (Sato et al., 2014). 

Den biomekaniska effekten kan leda till flera neurofysiologiska reaktioner (Bialosky, Bishop, 

Price, Robinson, & George, 2009).  I ledkapsel, ligament och omkringliggande muskulatur 

finns mekanoreceptorer som stimuleras av aktiv och passiv rörlighet. Vid traktion och 

ledmobilisering sträcks leden och dess närliggande strukturer vilket aktiverar dessa 

mekanoreceptorer som blockerar smärtimpulserna i ryggmärgens dorsalhorn. Även 

motorneuron kan påverkas av sträck stimuli och inhibera muskeltonus. Vidare har 

manipulation visat en reducerad aktivitet i hjärnans smärtcentra, något som kan hämma 

autonoma processer som hjärtfrekvens och cortisonutsöndring (Bialosky et al., 2009). 

Traktion och manipulation kan därmed inhibera smärta och muskeltonus (Brodal, 2007). 

Forskning har visat effekt avseende smärta, rörlighet och/eller ökad höftrelaterad livskvalitet 

vid kaudal traktion (Arvidsson, 1990; Prietzel, Drummer, Farag, Richter, & von Salis-Soglio, 

2010; Samuelsen & Höiseth, 1990; Vaarbakken & Ljunggren, 2007).  

Manuell terapi kan även innefatta tvära friktioner och töjning vars syfte är att reducera 

smärta och muskeltonus samt ökad rörlighet (Björklund, 2004). Tvära friktioner, massage på 

tvärs över muskelns fiberriktning, ger en vasodilation vilket lokalt ökar genomblödningen. En 

ökad genomblödning medför endorfinfrisättning vilket kan ge smärtlindring (Ombregt, 

Bisschop, & ter Ver, 2003). Smärtlindring kan även förklaras med att trycket vid tvära 

friktioner aktiverar mekanoreceptorer lokalt, vilka aktiverar interneuronen i ryggmärgen som 

i sin tur inhiberar smärtreceptorerna (Stasinopoulos & Johnson, 2004). Vidare har 

smärtlindring vid tvära friktioner förklarats med att trycket aktiverar Diffuse Noxious 

Inhibitory Control (DNIC). Detta är en smärthämmande mekanism som frisätter endogena 

opiater som inhiberar smärtan genom transmittorsubstanser centralt (Stasinopoulos & 

Johnson, 2004).   

Förklaringen till ökad ROM vid töjning är primärt en ökad tolerans för töjning (Blazevich et 

al., 2014). Den ökade toleransen kan bero på en ändrad tolkning i hjärnan och därmed en 

ändrad respons. En annan mekanism förklaras med ändrade egenskaper i muskel och dess 

fibrer som tillåter större uttöjning (Blazevich et al., 2014). Ytterligare finns evidens för att 
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töjning inhiberar den töjda muskeln vilket minskar det reflexmässiga motståndet (Blazevich 

et al., 2014). Vidare sker en rotation av muskelfibrerna vid töjning som därmed tillåter en 

ökad uttöjning samtidigt som senan förlängs och ger större rörlighet (Blazevich et al., 2014). 

Långtidseffekter av töjning har påvisats vid daglig töjning av Muskulus Triceps surae 10 

minuter/dag under 6 veckor. Den ökade rörligheten i ankeln kvarstod med 74 % 30 dagar 

efter avslutad töjningsperiod (Guissard & Duchateau, 2006).  

1.4 Primärt och sekundärt utfall – effekten av manuell terapi 

Behandlingseffekten bedöms i utfall som anses lämpliga vid en behandling och relevanta för 

patienten (SBU, 2014). I randomiserade kontrollerade studier delas dessa in i primära och 

sekundära utfall. Ett primärt utfall är det som av forskargruppen bedöms vara studiens 

viktigaste behandlingsresultat.  Det utgör även underlaget för att beräkna antalet patienter 

som behövs för att genomföra studien (Stanley, 2007). Då smärta är kardinal symptom vid 

höftartros kan smärta anses vara ett relevant primärt utfall. Primärt utfall bör bestå av ett 

enda mått vilket definieras innan studien startar (Stanley, 2007). Sekundära utfall består av 

övriga mått som anses vara relevanta för att bedöma behandlingseffekten. Dessa bör även 

kunna fånga upp om patienten förvärras av behandlingen (Stanley, 2007). Då funktion och 

stelhet är vanliga symptom vid höftartros kan dessa anses vara relevanta som sekundära 

utfall.  

1.5 Problemformulering  

Artrosinformation samt handledd, regelbunden träning som inkluderar styrkeövningar är 

grundpelarna i behandling av artros. Manuell terapi kan vara ett komplement till denna 

behandling. Det saknas konsensus för rekommendationer av manuell terapi vid behandling 

av höftartros något som kan bero på flera orsaker. Antalet studier där effekten av manuell 

terapi utvärderats är begränsat, interventions- och kontrollgrupper i befintliga studier är 

heterogena och tekniker i manuell terapi varierar. Vid evaluering av studier med manuell 

terapi saknas, efter genomgången litteratur, resonemang om själva interventionen, val av 

teknik och utförande av denna trots att exempelvis dragkraften vid traktion har visat sig vara 

av betydelse, något som anses ha betydelse för att åstadkomma smärtlindring och förbättring 

av funktion. Val av teknik och dess utförande kan få konsekvenser som utebliven eller 

reducerad behandlingseffekt vilket missgynnar patienten. En kartläggning av teknikerna i 

manuell terapi vid behandling av höftartros var av betydelse för att synliggöra eventuella 
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skillnader i utförande. Denna litteraturstudie syftar till att kartlägga de manuella 

behandlingsteknikerna, deras utförande samt kort- och långtidseffekter av dessa tekniker.  

2 SYFTE 

Syftet med denna studie var att kartlägga aktuell forskning avseende evidensen för 

behandlingstekniker inom manuell terapi vid höftartros. Vidare var syftet att undersöka vilka 

primära och sekundära utfall som använts vid utvärdering av behandlingseffekten samt vilka 

signifikanta effekter som uppvisats. 

2.1 Frågeställningar  

• Vilka tekniker inom manuell terapi vid behandling av patienter med höftartros 

har använts och hur har dessa utförts avseende kraft, frekvens, duration, antal? 

• Vilka primära och sekundära utfall har utvärderats vid manuell terapi som 

behandling av patienter med höftartros?  

• Vilka utvärderingsinstrument har använts för att mäta effekter av manuell 

terapi hos patienter med höftartros och hur valida och reliabla är dessa instrument? 

• Vilka eventuella signifikanta effekter har manuell terapi som behandling av 

patienter med höftartros uppvisat? 

• Vilken studiekvalitet har de enskilda studierna beträffande manuell terapi som 

behandling vid höftartros enligt SBUs granskningsmall för interventionsstudier? 

• Vilket är det sammanvägda evidensvärdet för manuell terapi vid behandling av 

patienter med höftartros enligt Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation (GRADE)? 

3 MATERIAL OCH METOD 

3.1   Design  

Studien är en systematisk litteraturstudie över randomiserade kontrollerade studier (SBU, 

2014) för att sammanställa aktuell forskning när det gäller beskrivning av och evidens för 



 

 10

vilka tekniker inom manuell terapi som använts vid behandling av höftartros. Då syftet var 

att undersöka behandlingseffekter valdes randomiserade studier eftersom dess design 

värderas ha den högsta kvaliteten och det starkaste evidensvärde (SBU, 2014). 

3.2 Urval 

Artiklar söktes med relevanta sökord i databaserna PubMed, Cinahl och PEDro som fanns 

tillgängliga i Mälardalens högskolebibliotek. PubMed är den största medicinska databasen 

vilken innehåller referenser till artiklar inom bland annat medicin och omvårdnad 

(Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.). CINAHL innehåller främst referenser inom 

tidsskriftartiklar i medicin, fysioterapi, arbetsterapi och omvårdnad. CINAHL innehåller 

färre referenser än PubMed, men kan innehålla referenser som inte finns i PubMed 

(Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.). PEDro innehåller referenser till bland annat 

randomiserade kontrollerade studier avseende effekten av fysioterapeutisk behandling 

(Physiotherapy Evidence Database, 1999). 

 

Inklusionskriterier 

• Studier i vetenskapliga tidsskrifter publicerade på engelska 

• Randomiserade kontrollerade studier (RCT), publicerade 2000-2015 

• Studier som inkluderar personer med höftartros 

• Studier med abstrakt och fulltext tillgängliga vid Mälardalens högskolebibliotek 

• Studier där behandlingsupplägg framkommer i artikel, appendix eller bilaga 

 

Exklusionskriterier 

• Studier skrivna på andra språk än engelska 

• Studier som inkluderar träning och/eller hemövningar  

3.3 Datainsamling 

För att strukturera och klargöra målet för sökningen samt utforma sökstrategi och 

kombinationer användes verktyget PICO, en förkortning av följande; 

Population/diagnosgrupp, Intervention/behandling, Comparison/kontrollgrupp, 

Outcome/utfallsmått. För att inte begränsa sökningen till bestämda kontrollgrupper eller 

utfallsmått, specificerades inte dessa i sökstrategin, tabell 1. En sökning gjordes initialt för att 

kartlägga relevanta sökord; indexeringsord och fritextord. Ett indexeringsord är ett 

kontrollerat sökord som beskriver innehållet i texten och som kopplar samman ett antal ord 
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till artikeln beroende på dess innehåll (SBU, 2014).  Varje ämnesdatabas har en särskild 

alfabetisk och hierarkiskt uppställd ordlista, tesaurus, där indexeringsorden hämtas från. 

Dessa indexeringsord kan ha olika benämningar som i Medlines databas PubMed där dessa 

kallas för mesh [MeSH] termer och i CINAHL där indexeringsorden kallas Main Heading 

[MH]. Då databaserna använder olika uttryck och begrepp för de olika indexeringsorden, 

omformulerades sökstrategier och anpassades till varje specifik databas (SBU, 2014). Med ett 

fritextord kan artiklar hittas som ännu inte blivit indexerade, de senast publicerade 

artiklarna (SBU, 2014). Ett fritextord är en sökterm som ska matcha ord i databasens 

beskrivning av varje specifik studie. För att kombinera sökorden och därmed öka precisionen 

i sökningen användes Booleska operatorn OR och AND. Den Booleska operatorn är 

programmerad för att ge en specifik instruktion i databasen och har inget med ordets vanliga 

betydelse att göra. Synonyma begrepp och närliggande termer kombinerades med OR för att 

utvidga sökningen då flera uttryck fångas upp. Efter blocksökningen kombinerades blocken 

med Booleska operatorn AND vilket specificerade sökningen och sökresultatet (SBU, 2014). 

Den strukturerade litteratursökningen genomfördes i de tre databaserna för att täcka ett så 

stort område som möjligt samt kompletterades med en kontroll av studiers referenslistor för 

att minimera risken att relevanta studier kan ha missats (SBU, 2014).  

 

Tabell 1: Sökstrategi enligt PICO (SBU, 2014) 

 Svenskt ord Indexeringsord Fritextord 

Population Höftartros 
Dysfunktion höft 

Hip osteoarthritis 
 
 

Hip osteoarthritis 
Hip disability 

Intervention Fysioterapi 
Manuell terapi 
Manuell 
behandling 

Physical therapy 
Musculosceletal manipulations  
 

Physical therapy 
Manual therapy 
Manual treatment 

Comparison    

Outcome    

3.4 Genomförande  

Sökningen genomfördes av författaren till denna studie under november och december 2015 

via Mälardalens högskolebibliotek. Första söktillfället genomfördes på Karolinska Institutets 

Universitetsbibliotek med en bibliotekarie som resurs. Ett dataextraktionsschema användes 

för att ta fram relevant information om studierna och ge svar på aktuellt syfte och 

frågeställning (SBU, 2014). Vid det första urvalet inkluderades randomiserade kontrollerade 

studier där det framgick genom titel och abstrakt att studien handlade om manuell terapi 
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som behandling vid höftledsartros samt att artiklarna var relevanta utifrån denna studies 

syfte och frågeställningar. I databasen PEDro används ej indexeringsord vilket är 

förklaringen till att sökningen i PEDro ej kombinerat indexeringsord och fritextord. Vidare 

kan inte flera fritextord kombineras i PEDro varför sökningen i denna databas endast 

kombinerade fritextord två och två med den Booleska operatorn AND. Vid det andra urvalet  

granskades artiklarna i full text dels utifrån studiens syfte, frågeställningar samt inklusions- 

och exklusionskriterier med ett dataextraktionsschema, bilaga A, samt med hjälp av SBUs 

”Mall för bedömning av studiers relevans”, bilaga B. Totalt lästes sex artiklar i fulltext, av 

dessa inkluderades fyra, 15 dubbletter exkluderades, se figur 1 för urvalsprocessen. En 

uppdaterad databassökning gjordes i slutet av januari 2016 för att undvika att nyligen 

publicerade studier skulle ha missats. Denna sökning resulterade ej i några nya studier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema över urvalsprocessen 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal artiklar från 
databassökning 

543 

Av dessa exkluderades 

522 artiklar utifrån titel 

och abstrakt  

 

21 artiklar  

kvarstod då titel och abstrakt ansågs 

relevant i förhållande till syftet 

 

Av dessa exkluderades  

15 artiklar då de var 

dubbletter  

6 artiklar lästes i fulltext 

 

Varav 4 slutligen inkluderades 
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Tabell 2. Sökstrategi för PubMed*, enligt PICO 

Population  Antal 
träffar 

Urval 1,  
titel/ 
abstract 

Urval 2, 
fulltext 

Antal    
inkluderade 

1. Osteoarthritis, hip [MeSH] 6 250    

2.  Hip disability OR hip osteoarthritis 13 709    

3.  
 

1 OR 2 15 522    

Intervention      

4. Physical Therapy Modalities [MeSH] 
OR Musculoskeletal Manipulations 
[MeSH]   

132 876    

5. Physical therapy OR manual therapy 
OR manual treatment 

166 846    

6.  4 OR 5 277 197    

Kombinationer      

 3 AND 6 612 
 

   

 3 AND 6 filter RCT 138 8         6 4 

 

* Artikelsökning i PubMed utförd 2015-12-10 

 

 

Tabell 3. Sökstrategi, för CINAHL*, enligt PICO 

Population   Antal 
träffar 

Urval 1, 
titel/ 
abstract 

Urval 
2,  
Fulltext 

Antal  
Inkluderade 

1. Osteoarthritis, hip [MH]  2544    

2. Hip disability OR hip osteoarthritis 5014    

3. 1 OR 2 5014    

Intervention      

4. Physical Therapy Modalities [MH] OR 
Manual Therapy [MH]  

27 
904 

   

5. Physical therapy OR manual therapy OR 
manual treatment 

9442    

6. 4 OR 5  33 313    

Kombinationer      

 3 AND 6 filter RCT 260 4       4 0 
(4dubbletter)** 

 

      

* Artikelsökning i CINAHL utförd 2015-12-10. Main heading [MH] = indexeringsord i CINAHL 

** Dubbletter från sökningen i PubMed 
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Tabell 4. Sökstrategi, för PEDro*, enligt PICO 

Population  Antal träffar Urval 1,  
titel/ abstract 

Urval 2, Fulltext Antal inkluderade 

1. Hip osteoarthritis 257    

2. Hip disability 144 
 

   

Intervention      

4. Physical therapy 4280    

5. Manual therapy 859    

6. Manual treatment 777    

Kombinationer      

 1 AND 4 67 5 4 0 (4 dubbletter)** 

 1 AND 5 13 5 4 0 (4dubbletter)** 

 1 AND 6 13 3 3 0 (3dubbletter)** 

 2 AND 4  37 0 0 0 

 2 AND 5 7 0 0 0  

 2 AND 6 8 0 0 0  

 
* Artikelsökning i PEDro utförd 2015-12-10 

** Dubbletter från sökningen i PubMed 

3.5 Databearbetning och analys 

De utvalda artiklarna bearbetades utifrån studiens syfte och frågeställningar med hjälp av ett 

dataextraktionsschema. Detta schema innehöll frågor att besvara angående population, 

intervention, jämförande kontrollgrupp och utfall. Studierna lästes för att besvara en 

frågeställning åt gången. Artiklarna granskades och bedömdes gällande dess kvalitet utifrån 

SBUs mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier (SBU, 2014), bilaga C. Mallen 

utgör ett underlag för att kunna bedöma risken att det skattade utfallet i en studie 

systematiskt snedvridits (bias) under forskningsarbetet. Granskningsmallen består av sex 

kategorier med frågar som berör systematiska fel (bias). Dessa bias relateras till hantering av 

försökspersoner samt indelning i interventions- och kontrollgrupp (selektionsbias), hur 

personerna har behandlats i respektive grupp (behandlingsbias), genomförandet av 

mätningar och resultat (bedömningsbias). Vidare relateras frågorna till hur de 

forskningspersoner (fp) som gått med på att delta men sedan lämnar studien har hanterats 

(bortfallsbias), hur studien har hanterat rapportering i relation till sitt protokoll 

(rapporteringsbias) och tillslut huruvida författaren kan vinna på ett givet resultat 

(intressebias). De fyra svarsalternativen består av ”ja”, ”nej”, ”oklart” eller ”ej tillämpligt”. 

Bedömning för bias graderades låg, medel eller hög för varje kategori och till sist gjordes en 
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sammanfattande bedömning av risken för systematiska bias. Detta utgjorde grunden för 

bedömning av studiekvaliteten, vilken avser den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild 

studie och dess förmåga att på ett tillförlitligt sätt besvara en specifik fråga. I de fall där 

oklarheter uppstod gällande bedömningen diskuterades dessa med en oberoende 

fysioterapeut som genomfört en litteraturöversikt på kandidatnivå, bilaga D.  

 

Till sist utfördes en evidensbedömning och gradering av studierna enligt GRADE. Detta 

innebär en bedömning av det samlade vetenskapliga underlaget för interventionen och är ett 

mått på hur tillförlitligt resultatet är (SBU, 2014). Evidensgradering enligt GRADE graderas 

på en fyragradig skala från starkt, måttligt, begränsat eller otillräckligt vetenskapligt underlag 

(SBU, 2014). Starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög 

kvalitet. Vid den samlade bedömningen har studierna inga försvagade faktorer. Måttligt 

starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet. Vid den 

samlade bedömningen kan det förekomma enstaka försvagade faktorer. Begränsat 

vetenskaplig underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet. Vid den samlade 

bedömningen förekommer flera försvagade faktorer. Vid otillräckligt vetenskapligt underlag 

saknas vetenskapligt underlag, tillgängliga studier håller låg kvalitet eller då studier av 

likartad kvalitet visar motsägande resultat (SBU, 2014). Bevisvärdet på det samlade 

beslutsunderlaget baseras på kvalitet, kvantitet och inbördes samstämmighet. 

Randomiserade studier har en stark evidensstyrka då risken för systematiska fel bedöms som 

liten. Den preliminära evidensstyrkan kan höjas eller sänkas beroende på ett antal 

kvalitetsfaktorer.  

 

Faktorer som sänker bevisvärdet enligt GRADE (Roback & Carlsson, 2009; SBU, 2014) 

• Låg studiekvalitet (allvarliga brister -1, mycket allvarliga brister – 2) så som avsaknad 

av blindning, icke blindat urvalsförfarande, ofullständig redovisning, stort bortfall 

• Dålig samstämmighet (allvarliga brister -1, mycket allvarliga brister -2 ). Bevisvärdet 

dras ned om resultatet pekar i olika riktning och orsaken till detta kan vara skillnader 

i urval av population, intervention eller resultatmått 

• Överförbarhet (i viss mån -1, betydande -2) så som när studiesituationen avviker 

alltför mycket från beslutssituationen t ex om studiepopulationen är yngre och 

friskare än den avsedda patientgruppen  

• Precision i data (i viss mån -1, betydande -2 ) så som vid få observationer eller liten 

studiepopulation 

• Bias (hög risk för rapporteringsbias-1) vid hög sannolikhet för publikationsbias så 

som i studier med icke signifikant resultat eller negativt resultat där data kan 

selekteras så att negativa effekter sorteras bort. 
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Faktorer som höjer bevisvärdet enligt GRADE (Roback & Carlsson, 2009; SBU, 2014) 

• Stor effekt, inga tänkbara störfaktorer, hög samstämmighet och hög relevans (+1).  

Vid mycket stor effekt och inga hot mot validiteten (+2) 

• Alla tänkbara störfaktorer borde ha reducerat effekten (+1) så som om en 

studiepopulation haft sämre förutsättning att svara på interventionen än 

genomsnittspopulationen 

• Dos- responssamband (+1) om tydlig koppling finns mellan interventionen och 

effekten av denna. 

3.6 Etiska överväganden  

Studien är baserad på publicerade vetenskapliga studier som ska ha ett etiskt godkännande 

och därmed uppfylla de etiska kraven enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association., 2013). Helsingforsdeklarationen kan ses som ett övergripande policydokument 

med riktlinjer om hur forskning ska planeras, genomföras och granskas. Det inkluderar även 

vilka rättigheter patienter och försökspersoner har. Samtliga villkor i 

Helsingforsdeklarationen skall uppfyllas för att erhålla ett etiskt godkännande (World 

Medical Association., 2013). 

4 RESULTAT 

Totalt identifierades 21 RCT artiklar i de tre olika databaserna som bedömdes vara relevanta 

för studiens syfte. När dubbletter hade exkluderats återstod sex artiklar som lästes i fulltext. 

Två artiklar exkluderades då interventionen även innehöll hemövningar vilka bestod av 

styrke-, balans- och gångövningar.  Totalt inkluderades fyra artiklar i denna studie och data 

extraherades, bilaga E. En sammanställning av dessa redovisas i tabell 5. Studierna var 

publicerade mellan 2004-2013, deltagarantalet i studierna varierade från 40 till 206 med 

totalt 466 deltagare. Genomsnittsåldern varierade från 65 år till 78 år. I en studie (Hoeksma 

et al., 2004) hade flertalet forskningspersoner (fp) svår grad av artros. 
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Tabell 5. Resultatsammanställning av inkluderade studier 

För-
fattare/  
år /  
land 

Antal (n) 
deltagare 
(fp)/ 
medel 
ålder/ 
artros- grad 

Interventionsgrupp (IG) 
 

Kontrollgrupp (KG) Primära 
utfall 

Sekundära 
utfall 

Signifikanta effekter 
av interventionen 

Studiekvalitet 
enligt SBU  

Hoeksma 
et al./ 
2004/ 
Neder-
länderna 

n=109 
 
IG:  
72 år  
25 fp =svår 
artros 
19 fp = 
mod-erat 
artros 
7 fp= 
mild artros 
 
KG: 71 år 
20 fp= svår 
artros 
23 fp= 
moderat 
artros 
6 fp= 
mild artros 

IG: Manuell terapi; kaudal 
traktion med manipulation, 
töjning samt information om 
bibehållen fysisk aktivitet. 

Behandling;  
25 min, 2 ggr/vecka, totalt 9 ggr. 

KG: Träning; styrke- och 
rörlighetsträning. Gångförmåga, 
information. 

25 min, 2 ggr/vecka, totalt 9 ggr. 

Generellt 
upplevd 
förbättring 
skattad av 
fp  

vecka (v) 5, 
17 och 29 

Höftfunktion, 
höftrelaterad 
livskvalitet, 
gånghastighet 
 v 5, 17 och 29  

81 % förbättring jmf 
med kontroll-
gruppen med 50 % 
förbättring avseende 
generellt upplevt 
förbättring  
v. 5 
Signifikant 
förbättring (p<0,05) 
Höft-relaterad 
livskvalitet och 
funktion SF-36 för 
interventions-
gruppen vid v. 5 
Signifikant förbättrad 
höftfunktion (HHS) 
(p<0,05) vid samtliga 
mätningar. 
Gånghastigheten 
visade signifikant 
(p<0,05) förbättring  
v 5 och 17 

Medelhög 
 
 

Abbott et 
al. 2013/ 

Nya 
Zeeland 

n=206’ 
IG:  
67,3 år 
 
KG1:  
66,1 år 
 
KG2: 
66,9 år 
 
KG3: 
66,0 år 
 

IG: Manuell terapi (MT) med 
vanlig uppföljning hos husläkaren 
(UC). 

Kaudal traktion med 
manipulation, lateral traktion, 
inåtrotations-mobilisering, 
antero/posterior mobilisering, 
postero/anteriormobilisering. 
Tvära friktioner, töjning. 
Rörliggörande aktiviteter 
uppmanades 3 ggr/v.   

KG1: Vanlig uppföljning hos 
husläkaren utan speciella åtgärder 
(UC). 
 
KG2: UC + träning (ET) 
 
KG3: UC + ET + MT 
 
 

Funktion  

v 9, 26 och 
52  

Funktion  
samt smärt-
skattning v 
 
9,26 och 52  

Ej statistisk 
signifikant resultat.  

Sekundära 
utfallsmått har ej 
skiljt på knä/höft-
patienter varför data 
för dessa inte presen-
teras 

 

Hög 
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Artrosgrad 
ej angiven 
 

Behandling; 
50 min, 7 beh de första 9 v,  
2 beh den 16:de v 

Poulsen 
et al. 
2013/ 

Danmark 

n=118 
 
IG: 
65,8 år 
 
27 fp = mild 
artros 
10 fp 
=moderat 
artros 
1 fp= svår 
artros 
 
KG1: 
62,5 år 
23 fp= mild 
artros 
9 fp mod-
erat artros 
4 fp = svår 
artros 
 
KG2: 
65,5 år 
 
26 fp= mild 
artros 
9 
fp=moderat 
artros 
2 fp= svår 
artros 

IG: Manuell terapi (MT) med 
patientinformation. 

Manuell terapi bestående av 
triggerpunktbehandling, tvära 
friktioner, muskeltöjning samt 
kaudal traktion med 
manipulation.  

Patient-information (PE), totalt 5 
ggr varav en individuell intervju, 3 
ggr i grupp och en uppföljande 
intervju. 

   

Behandling;  
15-25 min, 2 ggr/vecka i 6 v. 

KG1: Vanlig uppföljning hos 
husläkaren utan speciella åtgärder. 
 
En 5-10 minuter muntlig genomgång av 
en informationsbroschyr som råder 
dem att inte starta eller förändra 
medicinering under interventions-
perioden. De uppmanas även att inte 
starta andra behandlingar under 
samma period. Broschyren inkluderar 
en töjning från 
patientinformationsprogrammet. 
 
KG2: PE 
. 

  

Smärt-
skattning  

v 6, 12 och 
52 

Funktion samt 
rörlighet  

v 6,12 och 52 

Ej statistisk 
signifikant skillnad 
gällade smärtskatt-
ning mellan 
grupperna.  
 
Signifikant 
förbättring i HOOS 
för MT + PE 
(p<0,05) v. 6. 
 
Signifikant 
förbättring (p=0,01) 
av fp´s uppfattning 
av interventionen för 
PE+MT. V. 6. 
 
Signifikant reducerad 
smärtskattning för 
PE+MT (p=0,026) v. 
52 

Medelhög 
 
 

Beselga et 
al. 2015/ 

Portugal 

n=40 
IG: 78,3 år 
 
KG: 
77,5 år 
Artrosgrad 
ej angiven 

IG: Manuell terapi bestående av 
flexions- och 
inåtrotationsmobilisering i 
ryggliggande 10 ggr x 3 rep vid ett 
tillfälle 

KG: Placebo; de samma 2 teknikerna i 
samma utgångsställning men i neutral 
position och utan kraft, 10 sek x 3. 

Smärt-
skattning   
 

Höftflexion 
och inåtrot-
ation och 
funktion 
5 min efter 
avslutad 
intervention 

Signifikant 
förbättrade resultat i 
samtliga utfallsmått 
(p<0,01) för 
interventions- 
gruppen 

Hög 
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4.1 Interventionens utformning  

4.1.1 Ledmobilisering  

Kaudal traktionsmobiliering utfördes i tre av studierna (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 

2004; Poulsen et al., 2013). Samtliga traktionstekniker utfördes med fp i ryggliggande och 

terapeutens händer ovanför fotleden. Höftleden var placerad i loose packed position, vilket 

innebär viloposition för höftleden, 10-30 graders flexion och abduktion samt 0 - 5 graders 

utåtrotation (Dutton, 2011). Därefter utfördes traktionen mer och mer mot ledens 

ytterställning. Samtliga traktioner utfördes med en manipulation, High Velocity Low 

Amplitude – HVLA. Antalet manipulationer varierade från 1-5 ggr där Hoeksma et al. (2004) 

utförde manipulationen 5 ggr, Poulsen et al. (2013) utför manipulationen 1-3 ggr, Abbott et 

al. (2013) har inte angivit antal. 

 

Abbott et al. (2013) använde ytterligare fyra tekniker. Lateral traktion som utfördes med fp i 

ryggliggande och med höften flekterad. Ett bälte placerades i en slynga proximalt runt femur 

och runt terapeuten, draget utfördes med oscillerande rörelser (en rörelse fram och tillbaka 

med jämn rytm (Maitland, 1991)) lateralt/kaudalt. Inåtrotationsmobilisering vilken utfördes 

med fp i magliggande med flekterat knä. Inåtrotationen i höftleden togs ut maximalt och med 

terapeutens hand applicerades en kraft mot ilium för att öka inåtrotationen. Antero-

posterior glidning (caput femoris dorsalt) vilken utfördes med fp i ryggliggande med 

höftleden i flexion och adduktion. Oscillerande rörelser genomfördes i antero-posterior 

riktning genom proximala femur. Till sist utfördes en postero-anterior glidning (caput 

femoris ventralt) med fp i magliggande med flekterat knä som avlastades av terapeuten ev. 

med ett bälte. Terapeuten applicerade en kraft inferiort/medialt mot trochanter major i 

postero-anterior riktning.  

 

Teknikerna i studien till Beselga et al. (2015) skiljde sig och utfördes med två 

mobiliseringstekniker för att öka flexion och inåtrotation. Vid de båda teknikerna var fp 

placerad i ryggliggande med maximalt flekterad respektive inåtroterad höft. Ett bälte 

placerades i en slynga proximalt runt femur och runt terapeuten som mobiliserade höftleden 

vidare i flexion respektive i inåtrotation, 3 x 10 repetitioner.   
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4.1.2 Mjukdelsmobilisering – tvära friktioner och triggerpunktbehandling 

Abbott et al. (2013) och Poulsen et al. (2013) inkluderade mjukdelstekniker på höft- och 

lårmuskulatur om detta ansågs nödvändigt. Tvära friktioner (på tvärs över muskelfibrerna) 

applicerades över identifierade muskler, utan närmare förklaring. Poulsen et al. (2013) 

identifierade även triggerpunkter i posterior/lateral höftmuskulatur och använde 

triggerpunktbehandling enligt Simons and Travell (Simons, Travell, & Simons, 1999) där ett 

digitalt tryck, inte närmare specificerat, applicerades över triggerpunkten till fp noterade en 

domningseffekt av trycket, vanligtvis efter 1-3 minuter.  

4.1.3 Töjning 

Tre av studierna (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 2013) inkluderade 

muskeltöjning i behandlingen. Abbott et al. (2013) angav att töjning utfördes på höft- och 

lårmuskulatur, ej närmare specificerat. Hoeksma et al. (2004) började interventionstillfället 

med att töja förkortad muskulatur så som m. Iliopsoas, m. Quadriceps femoris, m. Tensor 

fascia latae, m. Sartorius, mm. Adduktorer samt m. Gracilis. Hoeksma et al. angav en 

töjningstid på 8-10 sekunder, 2 ggr/muskelgrupp. Poulsen et al. (2013) använde Muscle 

Energy Technique (MET – en contraktion-relax agonist contraktion) enligt Chaitow vilket 

innebar att terapeuten tog ut full rörlighet och bad fp att pressa i motsatt riktning med 

antagonistmuskulaturen. Kontraktionen hölls i 10 sekunder med 20-30 % av max 

muskelkontraktion. Terapeuten höll emot för att undvika rörelse och tog därefter ut full 

rörlighet. Proceduren upprepades 3 gånger och slutpositionen hölls i 10 sekunder. Töjningen 

enligt MET utfördes i den riktning i höftleden med nedsatt rörlighet, antingen i en 

rörelseriktning eller i en kopplad rörelse, som t ex vid flexion, abduktion och utåtrotation.  

4.1.4 Information  

Tre av studierna (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 2013) informerade 

fp om vikten av att utföra aktiviteter där rörligheten stimulerades så som cykling, 

promenader samt simning. I studien av Abbott et al. (2013) uppmanades fp till 

rörelseförbättrande aktiviteter 3 ggr/vecka.  
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4.2 Utfall 

4.2.1 Primära utfall och utvärderingsinstrument  

De primära utfallen var smärta och höftfunktion. Smärta mättes i två av studierna (Beselga, 

Neto, Alburquerque-Sendin, Hall, & Oliveira-Campelo, 2015; Poulsen et al., 2013) med 

smärtskattning enligt Numeric Pain Rating Scale (NRS). NRS är en horisontal skala med 

gradering 0-10 där 0 motsvarar ”ingen smärta” och 10 motsvarar ”värsta tänkbara smärta”. 

NRS har visat god innehållsvaliditet för att upptäcka förändring i smärtintensitet och 

reliabilitet (test-retest) i jämförelse med liknande smärtskattninginstrument (Ferreira-

Valente, Pais-Ribeiro, & Jensen, 2011). NRS är ett praktiskt instrument för att skatta smärta 

och kan användas både inom klinisk verksamhet och forskning (Williamson & Hoggart, 

2005).  

I två studier (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004) var höftfunktion primärt utfall. 

Abbott et al. (2013) använde sig av Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis (WOMAC). I studien till Hoeksma et al. skattades höftfunktion med en 6–

punkts-Likert skala där generell förbättring avseende höftbesvären graderades från ”mycket 

värre” till ”helt återställd”. WOMAC är ett självskattningsschema för bland annat patienter 

med höft- och knäartros och schemat finns översatt till över 100 språk (WOMAC., 2014). Det 

innehåller totalt 24 frågor, varav 5 frågor handlar om smärta, 2 frågor avser stelhet och 17 

frågor berör fysisk funktion, totalt 24 frågor. Frågorna besvaras på en 5-punkts-skala från 

”inga besvär” till ”extrema besvär”. Ju högre poäng, desto svårare besvär. WOMAC är sedan 

den första validitetstudien (Bellamy, Buchanan, Goldsmith, Campbell, & Stitt, 1988) ett 

internationellt etablerat självskattningsinstrument för funktion som har visat god validitet 

och reliabilitet vid användning på patienter som genomgått höft- och knäkirurgi samt vid 

medicinering av patienter med höft- och knäbesvär (McConnell, Kolopack, & Davis, 2001). 

Likert-skalan är den vanligaste formen av en ”global subjective outcome scale” där patienten 

skattar sin subjektiva uppfattning efter en intervention (Harland, Dawkin, & Martin, 2015).  

Likert- skalan är ett vanligt mätinstrument inom fysioterapi och ingår ofta som del i större 

frågeformulär. I en studie där patienter med ryggbesvär skattade effekten av fysioterapi 

visade sig en 6-punkts-Likert skala ha god begreppsvaliditet och rekommenderades framför 

VAS skalan (Harland et al., 2015).  

4.2.2 Sekundära utfall och utvärderingsinstrument 

De sekundära utfallen var höftfunktion, ledrörlighet och självskattad livskvalitet. 

Höftfunktion mättes i samtliga studier med olika utvärderingsinstrument. I två av studierna 
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(Beselga et al., 2015; Poulsen et al., 2013) användes the Timed Up and Go (TUG), the 30 

seconds Chair Stand test (CST), the 40 meter Self Paced Walk Test (SPWT) samt mätning av 

höftens Range Of Motion (ROM). Poulsen et al. använde Hip Osteoarthritis Outcome Score 

(HOOS) som sekundärt utfallsmått för höftfunktion.  Hoeksma et al. (2004) mätte 

höftfunktion genom att använda Harris Hip Score (HHS) samt ett gångtest konstruerat för 

studien.  Det egenkonstruerade gångtestet utfördes i en sjukhuskorridor med en markerad 

sträcka på 10 meter med en sammanlagd gångsträcka på 80 meter med 7 vändningar. Fp 

instruerades i att gå fort, utan att springa, medan tid togs. 

Självskattningsformuläret Harris Hip Score (HHS) innehåller 8 frågor som berör smärta, 

gångfunktion, Acivity of Daily Living (ADL) samt höftledsrörlighet. Poängen går från 100 till 

0, där 100 motsvarar ”besvärsfrihet” och 0 motsvarar ”uttalade besvär”, ju högre poäng, 

desto bättre funktion.  HHS har visat hög kriterierelaterad validitet och test och re-test 

reliabilitet hos patienter med Total Hip Replacement (THR) (Soderman & Malchau, 2001). 

Höftfunktion evaluerades med frågeformuläret Hip Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), 

ett frågeformulär som rekommenderas för att utvärdera personer med höftartros. HOOS är 

en utveckling av WOMAC LK 3.0 och är bl. a. översatt till svenska (Klassbo, Larsson, & 

Mannevik, 2003). I HOOS är 40 frågor fördelade på de fem kategorierna smärta, symptom, 

aktivitetsbegränsning i ADL, aktivitetsbegränsning vid sport och fritid samt höftrelaterad 

livskvalitet. Varje fråga har fem standardiserade svar enligt en Likert-skala. Graderingen går 

från 0 till 100, där 0 motsvarar ”uttalade besvär”, medan 100 motsvarar ”besvärsfrihet”, ju 

högre poäng desto mindre besvär. Frågeformuläret har visat god test-retest reliabilitet 

(Klassbo, Larsson, & Mannevik, 2003) samt god kriterierelaterad validitet och 

responsiveness (förmåga att upptäcka klinisk relevant förändring över tid) (Nilsdotter, 

Lohmander, Klassbo, & Roos, 2003).  

TUG var ursprungligen ett test för att mäta funktionsförmågan hos äldre patienter, men 

används idag även för höftpatienter. Testet går ut på att patienten på tid reser sig och går 3 

meter för att sedan sätta sig igen. Vid CST ska personen resa sig med armarna i kors framför 

bröstet till stående position och sedan sätta sig igen så många gånger som möjligt under 30 

sekunder.  I SPWT ska personen gå så raskt, men säkert som möjligt till en markering 10 

meter längre fram och repetera denna sträcka 4 gånger så att en gångsträcka om totalt 40 

meter uppnås. TUG, CST och SPWT har alla visat god test-retest reliabilitet för tid/räkning 

hos patienter med höftartros (Wright, Cook, Baxter, Dockerty, & Abbott, 2011). TUG, CST 

och SPWT har samtliga visat god validitet för att mäta funktion (Bennell et al., 2011; Gill, de 

Morton, & Mc Burney, 2012; Podsiadlo & Richardson, 1991) 
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I två av studierna (Beselga et al., 2015; Hoeksma et al., 2004) mättes höftrörlighet med en 

goniometer vilken är ett utbrett mätinstrument för att mäta höftrörlighet och dokumentera 

behandlingseffekt både inom klinisk verksamhet och forskning (Roach, San Juan, Suprak, & 

Lyda, 2013). Interbedömar reliabiliteten är generellt svag med en Intraclass Correlation 

Coefficient (ICC) < 0,50 medan intrabedömar reliabiliteten och den kriterierelaterade 

validiteten är god (ICC >0,80) (Roach et al., 2013).  

Hälsorelaterad livskvalitet mättes som sekundärt utfall i studien av Hoeksma et al. (2004) 

med Shoft Form-36 (SF 36). Hälsoenkäten SF-36 mäter fysisk och mental hälsa samt 

förändringar över tid (Sullivan, Karlsson, & Taft, 2002). Testet består av 36 frågor som 

fördelas på 8 kategorier med svarsalternativ på en Likert-skala med 3-6 svarsalternativ. 

Poäng i svarskategorierna är mellan 0 och 100, ju högre poäng desto bättre upplevd hälsa. 

SF-36 har i flera amerikanska studier visat validitet i syfte att skilja kroniska tillstånd från 

icke kroniska, att skilja fysiska tillstånd från psykiska, att skilja grad av sjukdom vid 

medicinska diagnoser samt reflektera skillnader i hälsorelaterad livskvalitet associerad med 

grad av sjukdom (Sullivan, Karlsson, & Ware, 1995). SF-36 har visat god intern konsistens 

reliabilitet för patienter som har genomgått höftkirurgi (Zampelis, Ornstein, Franzen, & 

Atroshi, 2014) 

4.3 Effekt av interventionen 

4.3.1 Signifikant effekt av interventionen 

I studien av Hoeksma et al. (2004) jämfördes manuell terapi (MT) med träning (ET) 

bestående av övningar för funktion, muskellängd, ledrörlighet, smärtlindring samt 

gångfunktion. Vid baslinjemätning förekom ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Vid 

uppföljningen efter 5 veckor visade manuell terapigruppen 81 % generell förbättring (primärt 

effektmått) och träningsgruppen 50 %. Självskattad vilosmärta, primär smärtskattning 

samt stelhet vid start av rörelse visade statistisk signifikant förbättring (p< 0,05) och en 

effektstorlek på 0,3 - 0,5 för interventionsgruppen efter 5 och 17 veckor, självskattad 

gångsmärta visade statistisk signifikant förbättring (p<0,05) och en effektstorlek på 0,5 vid 

samtliga mätningar. Beträffande höftfunktion (HHS) visade interventionsgruppen en 

signifikant förbättring (p< 0,05) och en effektstorlek på 0,5 - 0,9 vid samtliga mätningar, 

vecka 5, 17 och 29.  Gånghastigheten för interventionsgruppen förbättrades med statistiskt 

signifikans (p< 0,05) och en effektstorlek på 0,3 - 0,5 vecka 5 och 17. Rörlighet flexion-

extension förbättrades med statistisk signifikans (p<0,05) och en effektstorlek på 0,6 - 1,0 

vid samtliga mätningar medan utåt-inåtrotation förbättrades med statistisk signifikans vecka 
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5 (p<0,05) och en effektstorlek på 0,9. Avseende patienternas höftrelaterade livskvalitet och 

fysiska funktion mätt med SF-36 visade interventionsgruppen en signifikant förbättring 

(p<0,05) och en effektstorlek på 0,4 efter 5 veckor. 

Abbott et al. (2013) jämförde 4 grupper, vilka bestod av en grupp med vanlig uppföljning hos 

husläkaren (UC) som jämfördes med UC i kombination med manuell terapi (MT). Vidare 

jämfördes UC i kombination med träning (ET) bestående av uppvärmning och individuellt 

anpassade styrkeövningar samt töjningar samt en kombination av de tre; UC+MT+ET. Det 

förekom ingen statistisk signifikant skillnad vid baslinjemätning mellan grupperna. Då 

studien inkluderade både höft- och knäpatienter är resultaten för enbart höftpatienterna 

begränsade. Funktionsförbättring enligt WOMAC 1 år efter avslutade intervention visade 

ingen statistisk signifikant skillnad för höftpatienterna i interventionsgruppen.  

I studien till Poulsen et al. (2013) jämfördes patientinformation (PE) med eller utan manuell 

terapi (MT) mot en kontrollgrupp med vanlig uppföljning hos husläkaren (UC). Det förekom 

ingen signifikant skillnad vid baslinjemätning mellan grupperna. Vid avslutad intervention 

förekom ingen statistisk signifikant skillnad (p=0,058) mellan de tre grupperna gällande 

smärtskattning. Ett år efter avslutad intervention, då patienter som genomgått THR 

exkluderades, visade smärtskattningen för PE + MT en statistisk signifikant förbättring 

(p=0,026) och en effektstorlek på 0,79. Efter avslutad intervention var förbättringen i 

höftfunktion skattad enligt HOOS för PE + MT statistisk signifikant (p<0,05) och en 

effektstorlek på 0,86 jämfört med UC. Efter avslutad intervention var den generella 

uppfattningen av interventionen hos fp i gruppen PE + MT en statistisk signifikant 

förbättring (p=0,01) hos 76,5 % jämfört med 22,2 % i PE och 12,5 % i UC. De patienter som 

hade genomgått THR under året efter interventionen var signifikant sämre vid 

baslinjemätning avseende smärta (p=0,003), symptomduration (p=0,029) samt 

medicinering (p=0,002).  

Beselga et al. (2015) undersökte manuell terapi med placebobehandling. Vid baslinjemätning 

förekom ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Effekten mättes i samband med 

avslutat interventionstillfälle. Samtliga utvärderingsinstrument visade en statistisk 

signifikant förbättring (p < 0,01) och en effektstorlek från 1,0 till 3,0 för 

interventionsgruppen gällande smärtskattning (NRS), rörlighet (flexion och inåtrotation) 

samt funktion (TUG, CST, SPWT).  
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4.4 Studiekvalitet enligt SBUs granskningsmall 

Studiekvaliteten för de fyra studierna enligt SBUs granskningsmall visade att två artiklar 

(Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 2013) hade medelhög kvalitet på gränsen till hög och 

två artiklar (Abbott et al., 2013; Beselga et al., 2015) hade hög studiekvalitet, se tabell 6.  

Tabell 6: Bedömning enligt SBUs granskningsmall av randomiserade studiers kvalitet (SBU, 2014).  

SBUs bedömningsmall    

Författare Hoeksma et al. Abbott et al. Poulsen et al. Beselga et al. 

A1. Selektionsbias*                                                                   Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja  3 3 3 2 

Nej      

Oklart     

Ej tillämpligt 1 1 1 2 

Bedömning av risk för bias Låg Låg Låg Låg 

A2. Behandlingsbias                                                                  Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 2 2 2 3 

Nej  2 2 2 1 

Oklart     

Ej tillämpligt     

Bedömning av risk för bias Medelhög Medelhög Medelhög Låg 

A3. Bedömningsbias                                                                   Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 7 7 7 6 

Nej  1 1 1 2 

Oklart     

Ej tillämpligt     

Bedömning av risk för bias Låg Låg Låg Låg 

A4. Bortfallsbias                                                                          Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 4 5 5  

Nej  1 1   

Oklart   1  

Ej tillämpligt 1   6 

Bedömning av risk för bias Låg Låg Låg Låg 

A5. Rapporteringsbias                                                              Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 2 5 4 2 

Nej  1  1 1 

Oklart  1 1  

Ej tillämpligt 3   3 

Bedömning av risk för bias Medelhög Låg Medelhög Medelhög 

A6. Intressekonfliktbias                                                         Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 3 3 3 3 

Nej     

Oklart     

Ej tillämpligt     

Bedömning av risk för bias Låg Låg Låg Låg 

Sammanfattad bedömning av risk 
för systematiska fel (bias) 

Medelhög på gränsen till låg Låg Medelhög på gränsen till 
låg 

Låg 

Bedömning av studiekvalitet Medelhög på gränsen till hög Hög Medelhög på gränsen till 
hög 

Hög 
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* Bias = fel 

4.5 Sammanvägt evidensvärde enligt GRADE 

Samtliga artiklar i denna litteraturöversikt var randomiserade kontrollerade studier, vilka 

enligt SBU har en preliminär stark evidensstyrka. Den preliminära evidensstyrkan sänktes 

beroende på brister i kvalitetsfaktorerna studiekvalitet, samstämmighet samt överförbarhet. 

Orsaken var avsaknad av blindning, variation av tekniker och utförande samt att endast 

korttidseffekt mättes i en studie. Det samlade vetenskapliga underlaget för manuell terapi 

som behandling vid höftartros bedömdes därmed som begränsat vetenskapligt underlag, se 

figur 2.               
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Figur 2: Evidenstabell enligt GRADE (SBU, 2014) presenterar antalet studier och det sammanlagda patientantal. Därefter följer 
de nio kvalitetskategorierna som påverkas av faktorer som sänker respektive höjer evidensstyrkan vilket det sammanvägda 
vetenskapliga underlaget baseras på. 

RCT=randomiserade kontrollerade studier 

*      = avsaknad av blindning  
**    = variation i tekniker och utförande 
***  = en studie mätte endast korttidseffekt 
0      = ingen höjning/ sänkning i den kvalitetsfaktorn 

5. DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga aktuell forskning avseende evidensen för 

behandlingstekniker inom manuell terapi vid höftartros. Kaudal traktion med manipulation 

utfördes i tre av studierna på ett likartat sätt, med 1-5 manipulationer i kombination med 

töjning samt vid behov tvära friktioner eller triggerpunktsbehandling. Träning som cykling, 
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simning och promenader uppmuntrades. Behandling med tekniker inom manuell terapi har 

visat förbättring avseende smärta, funktion och rörlighet på kort sikt. Ytterligare visade 

resultatet förbättring gällande stelhet och funktion upp till 29 veckor efter påbörjad 

intervention samt minskad smärta upp till 52 veckor efter påbörjad intervention. 

Studiekvaliteten bedömdes vara medelhög (Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 2013) till 

hög (Abbott et al., 2013; Beselga et al., 2015) enligt SBUs granskningsmall. Det vetenskapliga 

underlaget i de fyra inkluderade studierna bedömdes vara begränsat. Variationer i tekniker 

samt delvis ofullständig beskrivning av behandlingskriterier och behandlingsutförande 

försvårade tolkningen av resultatet.  

5.2 Resultatdiskussion 

Kaudal traktion med manipulation var den teknik av samtliga sex ledmobiliseringstekniker 

som utfördes i tre av studierna (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 

2013) på ett likartat sätt, 1-5 manipulationer i loose packed position och därefter i 

ytterställning. Detta utförande överensstämmer med andra studier (Bennell et al., 2014; 

Brantingham et al., 2012). Vid kaudal traktion med manipulation är syftet att skapa en 

ledseparation (Maitland, 1991), vilken kan ha betydelse för funktion, smärta och stelhet 

(Bartlett et al., 2006). Därmed var det en svaghet i två av studierna (Abbott et al., 2013; 

Hoeksma et al., 2004) att inte information lämnades om ledseparationen uppnåtts. Då 

samtliga tekniker delvis saknade beskrivning, visar det på behovet av att standardisera 

tekniker gällande utförande samt kraft, frekvens, duration och antal. Detta överensstämmer 

med vad som efterfrågas i en annan studie (Vaarbakken & Ljunggren, 2007) i syfte att kunna 

evaluera behandlingseffekt och dess orsak. Det överensstämmer även med konklusionen i en 

översiktsartikel (Romeo et al., 2013) i vilken effekten av manuell terapi och träning 

evaluerades.  Både vad gällde manuell terapi och träning saknades information om intensitet, 

duration och frekvens vilket försvårade bedömningen hur behandlingen utfördes.  

Mjukdelsmobilisering utfördes med tvära friktioner och/eller triggerpunktsbehandling om 

detta ansågs nödvändigt. En svaghet i studierna av Abbott et al. (2013), Hoeksma et al. 

(2004) och Poulsen et al. (2013) (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 

2013)var att kriterierna för när mjukdelsbehandling ansågs nödvändig inte definierats. 

Tillvägagångssättet för tvära friktioner var inte beskrivet och information saknades avseende 

kraft, frekvens, duration och antal. I litteraturen som avser tvära friktioner, poängteras 

vikten av att lokalisera rätt struktur. Beroende på graden av smärta föreslås en duration på 

upp till 10-15 minuter, medan kraften anpassas individuellt (Stasinopoulos & Johnson, 

2004).  
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Töjning utfördes i tre av studierna (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 

2013) när detta ansågs nödvändigt. Kriterier för när töjning inkluderades angavs inte, vilket 

författaren till denna studie anser vara en svaghet. Hoeksma et al. (2004) angav en 

töjningstid på 8-10 sekunder 2 ggr/muskelgrupp. Poulsen et al. (2013) använde töjning enligt 

kontrakt/relax med en töjningstid på 10 sekunder vilken upprepades 3 gånger. Guissard et al. 

(2006) har visat att det behövs daglig töjning och en töjningstid på 1 min, 4-5 gånger för att 

uppnå långtidseffekt. Därmed är det tveksamt om töjningen hade effekt i dessa studier.  

I tre av studierna (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 2013) har 

ledmobiliseringstekniker kombinerats med töjning och vid behov tvära friktioner eller 

triggerpunktsbehandling. Detta överensstämmer med behandling i klinisk verksamhet i 

vilken individanpassad behandling eftersträvas, men det försvårar tolkningen av resultatet. 

En studie har visat förbättrad rörlighet då ledmobilisering har kombinerats med töjning 

(Brantingham et al., 2012). I studien av Beslega et al. (2015) utfördes endast två 

mobiliseringstekniker vilket resulterade i en statistiskt signifikant förbättring avseende 

smärta, funktion och rörlighet. Då utvärdering av långtidseffekt saknades i denna studie, 

måste resultatet tolkas med försiktighet.  

Teknikerna som har evaluerats i denna studie har sin grund i den biomedicinska 

förklaringsmodellen och behandlingsresultaten mättes i rörlighet, funktion och smärta. I 

vilken grad effekten av behandlingen har varit biomekanisk eller neurofysiologisk går ej att 

bedöma. Forskning (Bialosky et al., 2009) antyder att det primärt är neurofysiologiska 

orsaker som ger effekt vid manuell terapi, eftersom den biomekaniska effekten är 

övergående. Ett mekaniskt stimuli, som traktion eller manipulation, krävs för att initiera en 

kedjereaktion av neurofysiologiska mekanismer på perifer, spinal och central nivå (Bialosky 

et al., 2009). Det kan därmed spekuleras om det är själva ledseparationen, vilken uppnås 

med manipulation eller kraftfull traktion, som är avgörande för behandlingsresultatet.  

De manuella teknikerna utförs med en biomedicinsk ansats. I den kliniska verksamheten 

kombineras dessa tekniker med information och träning enligt gängse rekommendationer 

(SBU, 2010; Zhang et al., 2010). Vidare används i den kliniska verksamheten 

beteendemedicinska metoder vilka har visats vara effektiva vid behandling av smärta och 

nedsatt funktion (Asenlof & Soderlund, 2010). I denna studie var syftet att evaluera 

evidensen för de manuella teknikerna och därmed analyserades resultaten utifrån den 

biomedicinska förklaringsmodellen.  

Antalet behandlingstillfällen var 9-12 gånger, bortsett från en studie (Beselga et al., 2015) där 

endast ett behandlingstillfälle genomfördes. Enligt den kliniska erfarenheten som författaren 

till denna studie har, torde antalet behandlingstillfällen som enbart inkluderar manuella 
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behandlingstekniker kunnat vara färre. Behandlingstiden varade mellan 15 -25 minuter i två 

studier (Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 2013). I studien av Abbott et al. (2013) var inte 

behandlingstiden specificerad. Både antalet behandlingar och behandlingstiden på 15-25 

minuter stämmer överens med andra studier (Bennell et al., 2014; Hando, Gill, Walker, & 

Garber, 2012; Romeo et al., 2013; Vaarbakken & Ljunggren, 2007).  

Behandlingseffekten har evaluerats med självskattningsformulär för smärta, höftfunktion 

samt hälsorelaterad livskvalitet, funktionstester samt rörlighetsmätning vilka anses adekvata 

för att mäta behandlingseffekt i denna patientgrupp.  Det var en styrka att studierna 

kombinerade självskattningsinstrument med funktionstester. Bortsett från ett egendefinierat 

gånghastighetstest i studien av Hoeksma et al. (2004) är samtliga utvärderingsinstrument 

validitets- och reliabilitetstestade med tillfredsställande resultat och vanligt förekommande 

inom forskning för denna patientgrupp (Maly & Robbins, 2014).  

Manuell terapi har i denna studie visat på signifikanta kort- och långtidseffekter avseende 

minskad smärta och stelhet samt ökad funktion. För att underlätta tolkningen har 

effektstorleken angivits och betraktas enligt Cohen vara liten, måttlig eller stor (University of 

Colorado, u.å). I studien av Hoeksma et al. (2004) visades effektstorleken avseende 

reducerad smärtskattning vara liten till måttlig, medan effektstorleken var stor i studien av 

Poulsen et al. (2013). Beträffande funktion och rörlighet var effektstorleken stor i samtliga 

studier (Beselga et al., 2015; Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 2013), vilket styrker 

resultatet. Ytterligare en styrka i tre av studierna (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004; 

Poulsen et al., 2013) var att långtidseffekter mättes upp till ett år efter interventionen. 

Effekten avtog mellan mätningarna, vilket stämmer överens med erfarenhet från klinisk 

verksamhet samt från litteraturen (Vaarbakken & Ljunggren, 2007). En studie (Hando et al., 

2012) föreslår att ett par behandlingar var 16:de vecka kan bibehålla behandlingseffekten.  

I detta arbete valdes att i en av frågeställningarna redovisa den statistiskt signifikanta 

effekten av manuell terapi. Resultatet visade statistiskt signifikanta effekter, vilket dock inte 

behöver innebära att det är kliniskt betydelsefullt. I vilken grad de statistiskt signifikanta 

effekterna har betydelse för patienten kan ifrågasättas (Ferreira et al., 2012). Innan slutsats 

kan dras om effekten av en intervention, bör det fastställas hur liten den minsta skillnaden 

ska vara för att ha en klinisk betydelse för patienten, minimal clinical important difference 

(MCID), idag även kallat smallest worhtwhile effect (SBU 2012). Detta innebär den minsta 

förbättring som patienten uppfattar som gynnsam. Framtida forskning uppmanas att skifta 

fokus från statistisk signifikans till klinisk relevans (Ferreira et al., 2012). Två av de 

inkluderade studierna (Beselga et al., 2015; Poulsen et al., 2013) angav mått för MCID.  
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Något som försvårade tolkningen av resultatet i denna litteraturstudie, var att behandlingen i 

kontrollgrupperna i samtliga studier varierade. Studien av Hoeksma et al. (2004) jämförde 

manuell terapi med träning. I studien av Abbott et al. (2013) jämfördes fyra grupper av vilka 

en grupp fick manuell terapi, en grupp fick vanlig uppföljning hos husläkaren medan en 

grupp tränade och den fjärde gruppen fick en kombination av träning och manuell terapi. I 

studien av Poulsen et al. (2013) jämfördes manuell terapi med eller utan patientinformation 

med en grupp som endast följdes upp av husläkaren. I den fjärde studien (Beselga et al., 

2015) jämfördes manuell terapi med placebotekniker. Detta innebar olika förutsättningar 

vilket gör det svårt att jämföra resultatet mellan de olika studierna. Då rekommenderad 

behandling är patientinformation och träning (BOA, 2008; Zhang et al., 2010), hade det varit 

av intresse att kombinera dessa behandlingar med och utan manuell terapi.  

I litteraturen poängteras det att subgruppering av patienter med höftartros kan vara av 

betydelse för att uppnå behandlingseffekt (Bennell et al., 2015). Subgruppering kan göras 

utifrån grad av artros, symptomduration, medicinering och hälta. Beträffande grad av artros 

skiljer sig behandlingsrekommendationerna.  Vid mild till moderat artros rekommenderas 

konservativ behandling, medan det vid svår och terapiresistent artros rekommenderas 

kirurgi (Lohmander et al., 2004; Socialstyrelsen, 2012). Studier har visat att vid svår artros 

uteblir behandlingseffekten med manuell terapi (Hoeksma, Dekker, Ronday, Breedveld, & 

Van den Ende, 2005; White, Cibulka, & Woehrle, 2014). Det var därför överraskande att 

flertalet av de inkluderade forskningspersonerna (fp) i en studie (Hoeksma et al., 2004) var 

diagnostiserade med svår artros. Av totalt 56 fp i manuell terapigruppen, hade 25 svår artros. 

Förhållandena var liknande i träningsgruppen. Hög ålder är ytterligare en faktor som kan ha 

påverkat resultatet. Ökad ålder ger ledbelastning över längre tid, nedsatt muskulär och 

neurologisk funktion, ligamentlaxitet samt försämrad reparationsprocess för leden och dess 

omkringliggande strukturer (Lohmander et al., 2004). Genomsnittsåldern för 

forskningspersonerna i de inkluderade studierna var 65-78 år och det är oklart huruvida 

deras ålder kan ha haft betydelse för resultatet av de inkluderade studierna.  

I vilken grad Placebo- och/eller Hawthorne-effekter har påverkat resultatet är oklart. En 

Hawthorne-effekt innebär en reaktion där individen modifierar eller förbättrar sitt utförande 

som följd av att denne observeras (Draper, 2002). Placebo har visats vara effektiv avseende 

självskattad smärta, stelhet och funktion vid behandling av patienter med höftartros (Zhang, 

Robertson, Jones, Dieppe, & Doherty, 2008). I en av studierna (Beselga et al., 2015) 

användes placebobehandling för kontrollgruppen och därmed kunde placeboeffekten för 

kontrollgruppen i denna studie anses vara minimal. En Hawthrone-effekt kan ha påverkat 

resultatet som följd av att fp önskade att tillfredsställa behandlaren/bättra resultatet i studien 
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och därmed angav en överdriven förbättring i förhållande till den reella effekten (Draper, 

2002).  

Två av studierna (Hoeksma et al., 2004; Poulsen et al., 2013) har bedömts vara av medelhög 

studiekvalitet medan två studier (Abbott et al., 2013; Beselga et al., 2015) har bedömts vara 

av hög studiekvalitet. Detta resultat kunde jämföras med kvalitetsbedömningen för de studier 

som granskats enligt Physiotherapy Evidence Database Scale (PEDro-scale) (Physiotherapy 

Evidence Database, 1999), en vanligt förekommande granskningsmall av randomiserade 

kontrollerade studier i fysioterapi. PEDro-skalans poäng kan översättas till bedömning enligt 

SBUs mall för kvalitetsgranskning (Julin, Smeds-Isaksson., & Tano-Nordin, 2006) vilket 

innebar att tre av de inkluderade studierna (Abbott et al., 2013; Hoeksma et al., 2004; 

Poulsen et al., 2013) bedömdes vara av hög studiekvalitet enligt PEDro. Den fjärde studien 

(Beselga et al., 2015) var ännu inte granskad enligt PEDro. Två av studierna bedömdes 

därmed högre enligt PEDro än i denna litteraturstudie, vilket innebär att bedömningen i 

denna studie inte överskattat de inkluderade studiernas kvalitet.  

5.3 Metoddiskussion  

För att kartlägga evidensen för tekniker inom manuell terapi som behandling vid höftartros 

genomfördes en litteraturstudie över randomiserade kontrollerade studier med en kvantitativ 

ansats.  

 

I samråd med en bibliotekarie vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KI) ansågs 

databaserna PubMed, CINAHL och PEDro vara relevanta i förhållande till studiens syfte. En 

bibliotekarie vid KI valdes av geografiska skäl. Denna bibliotekarie hade många års 

erfarenhet av artikelsökning. Dessutom gjordes en genomgång av referenslistorna till de 

inkluderade studierna utan att nya artiklar upptäcktes. Risken för att ha missat en relevant 

studie bedömdes därmed som liten.  

 

Inklusions- och exklusionskriterierna valdes utifrån vad som ansågs relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. En svaghet kan ha varit exklusionskriterierna där studier skrivna 

på andra språk än engelska inte inkluderades. Orsaken till att endast fyra studier 

inkluderades i denna litteraturstudie var att manuell terapi även innefattar information, 

hemövningar och träning. Studier som evaluerar manuell terapi som behandling vid 

höftartros utförs som en multimodal behandling, vilket återspeglar den kliniska 

verksamheten.  
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Identifiering av relevanta sökord inför artikelsökningen gjordes tillsammans med en 

bibliotekarie vid KI. Sökstrategin genomfördes enligt PICO och för att undvika att begränsa 

sökningen uteslöts sökord för kontroll och utfall. Vidare användes sökord som var indexerade 

i tidigare systematiska översiktsartiklar, relevanta för området. Detta har bidragit till att 

stärka tillförlitligheten på denna litteratursökning. Endast randomiserade kontrollerade 

studier inkluderades då dessa värderas högst då det gäller att undersöka behandlingseffekter 

och anses ha starkast evidensvärde (SBU, 2014). 

 

Endast en person, författaren till denna studie, med begränsad granskningserfarenhet 

bedömde artiklarna. Detta förfarande har kompenserats genom användandet av 

standardiserade granskningsmallar för randomiserade kontrollerade studiers evidens och 

kvalitet. Vidare har oklarheter som uppstod gällande bedömningen diskuterats med en 

oberoende fysioterapeut som genomfört en litteraturöversikt på kandidatnivå. Med hjälp av 

ett extraktions-schema innehållande viktig information för att kunna besvara studiens 

frågeställningar har extraktionen av data underlättats och skett systematiskt. Genom att 

författaren själv är kliniker och specialist i manuell terapi samt OMT med över 17 års 

erfarenhet av manuell terapi och behandling av patienter med höftartros har 

interventionerna kunnat granskas kritiskt när det gäller teknikernas genomförande, upplägg 

och effekt.  

 

Samtliga studier var randomiserade kontrollerade studier vilket initialt värderades ha ett 

starkt vetenskapligt evidensvärde enligt GRADE. Vid den slutliga bedömningen för manuell 

terapi som behandling vid höftartros sänktes styrkan avseende de tre kvalitetsfaktorerna 

studiekvalitet, samstämmighet och överförbarhet. Orsaken till detta var avsaknad av 

blindning, något som dock inte alltid är möjligt vid fysioterapeutiska behandlingsstudier. 

Vidare sänktes styrkan då tekniker och utförande av dessa varierade samt att endast 

korttidseffekter mättes i en studie. Då antalet studier inom det aktuella området var 

begränsat och därmed det totala patientunderlaget, var detta ytterligare en faktor som bidrog 

till att evidensvärdet sänktes. Därför bedömdes det samlade vetenskapliga evidensvärdet vara 

begränsat för manuell terapi som behandling vid höftartros. Detta överensstämmer med 

resultaten i en litteraturöversikt (Brantingham et al., 2012) i vilken manuell terapi i 

kombination med träning bedömdes ha måttligt starkt evidensvärde på kort sikt och 

begränsat evidensvärde på lång sikt.  
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5.4 Etikdiskussion  

Studien är baserad på publicerade vetenskapliga artiklar som erhållit ett etiskt godkännande 

och därmed uppfyller de etiska kraven enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association., 2013). De inkluderade studierna har redovisat information om etiskt 

godkännande och en studie (Poulsen et al., 2013) har redovisat skriftligt godkännande av 

försökspersonerna.   

Författaren till denna studie har lång erfarenhet av behandling med manuell terapi för denna 

patientkategori något som kan ha inneburit förförståelse. För att säkerställa att denna 

förförståelse inte har påverkat resultatet, granskades och bedömdes artiklarna kritiskt utifrån 

SBUs granskningsmallar. Vid oklarheter diskuterades dessa med en oberoende 

fysioterapeutkollega samt en projektledare för granskning av studier vid SBU.  

6 SLUTSATS 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att tekniker inom manuell terapi som behandling 

vid höftartros varierade liksom utförandet av dessa. Kriterier och utförande var delvis 

ofullständigt redovisade, något som försvårade tolkningen av resultatet. I tre av studierna 

genomfördes kaudal traktion med manipulation i kombination med töjning. Behandling med 

tekniker inom manuell terapi har visat förbättring avseende smärta, funktion och rörlighet 

med statistisk signifikans på kort sikt. Behandling med tekniker inom manuell terapi har 

även visat statistisk signifikant förbättring gällande stelhet och funktion upp till 29 veckor 

efter påbörjad intervention samt minskad smärta med statistisk signifikans upp till 52 veckor 

efter påbörjad intervention. Studiekvaliteten bedömdes vara medelhög till hög enligt SBUs 

granskningsmall. Det vetenskapliga underlaget för de fyra inkluderade studierna bedömdes 

vara begränsat då endast ett fåtal studier kunnat inkluderas och det samlade 

patientunderlaget var litet.  

Då manuell terapi kan vara en kompletterande behandling till information, träning och 

viktreduktion för patienter med höftartros, är det av intresse att söka finna de mest effektiva 

teknikerna och standardisera utförandet av dessa för en optimal behandlingseffekt. Denna 

litteraturstudie indikerar behovet för fler studier och ett större samlat patientunderlag där 

effekten av enskilda tekniker inom manuell terapi evalueras och utförandet tydligt beskrivs. 

Det är även av intresse att finna ut vilka subgrupper som svarar på manuell terapi.  
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BILAGA A 

Dataextraktionsschema 

Studieinformation 

Författare/titel/år 

Syfte 

Frågeställning 

Population 

Interventionsgrupp 

a) Antal  
b) Ålder 
c) Kön 
d) BMI 
e) Artrosgrad  
f) Symptomduration 
g) Medicinering 
h) Tidigare behandling 
i) Hjälpmedel 

Intervention:  
j) Behandlingstekniker (kraft, frekvens, duration, antal) 
k) Behandlingsduration 
l) Antal behandlingar 
m) Bortfall 
n) Primära utfall av interventionen 
o) Sekundära utfall av interventionen 
p) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall 
 -     Sekundära utfall 
Kontrollgrupp 

q) Antal  
r) Ålder 
s) Kön 
t) BMI 
u) Artrosgrad  
v) Symptomduration 
w) Medicinering 
x) Tidigare behandling 
y) Hjälpmedel 

Intervention: 
z) Behandling 
å) Behandlingsduration 
ä) Antal behandlingar 
ö) Bortfall 
aa) Primära utfall av interventionen 
bb) Sekundära utfall av interventionen 
cc) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall 
 -     Sekundära utfall 
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BILAGA B 

Mall för bedömning av relevans enligt SBU (SBU, 2014). 
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BILAGA C 

Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier enligt SBU (SBU, 2014). 
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BILAGA D 
Sammanställning över de frågor som diskuterades med en oberoende fysioterapeut. 

Hoeksma et al. 

Bedömningsbias  

Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

Bortfallsbias 

Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek? 

Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till storleken på utfallet? 

 

Abbott et al. 

Bedömningsbias  

Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

Rapporteringsbias 

Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt? 

 

Poulsen et al. 

Bedömningsbias 

Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

Bortfallsbias 

Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

Var relevanta baslinjevariablar balanserade mellan de som avbryter sitt deltagande och de som 

fullföljer studien? 

Rapporteringsbias 

Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt? 

 

Beselga et al. 

Bortfallsbias 

Ingen fråga är tillämplig pga att effekten mättes direkt efter behandling. Bedömning för bias ansågs 

vara låg då frågorna ej var relevanta. 
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BILAGA E 

Dataextraktion artikel 1  

Studieinformation 

Författare/titel/år; Hoeksma et al./Comparison of manual therapy and exercise therapy in 

osteoarhtritis of the hip: A randomized controlled trial/2004 

Syfte; att fastställa effekten av manuell terapi jmf med ett träningsprogram för patienter med 

höftartros. 

Frågeställning: 

Population 109 patienter med höftartros 

Interventionsgrupp: MT 

dd) Antal: 56 
ee) Ålder: 72 - 7 
ff) Kön: 38 kvinnor, 18 män 
gg) Artrosgrad: 5 0 rtg artros, 7 mild rtg artros, 19 moderat rtg artros, 25 svår rtg artros 
hh) Symptomduration: 1 mån-1 år=22, 1-2 år= 12, 2-5 år= 9, 5-10 år= 10, >10år= 3 
ii) Medicinering: 0 med=41, analgetika eller NSAID= 15 
jj) Tidigare behandling: massage= 2, träning=3, mt=0 

Intervention:  
kk) Behandlingstekniker (kraft, frekvens, duration, antal): kaudal traktion med HVLA, 

totalt 5 manip. För att testa effekten av manip testas end feel med traktion och genom 
passiv höftflexion jmf med contralateral sida. Då end feel är lik som contralat sida 
anses resultatet vara uppnått. Töjning: började interventionstillfället med att töja 
förkortad muskulatur så som m. Iliopsoas, m. Quadriceps femoris, m. Tensor fascia 
latae, m. Sartorius, mm. Adduktorer samt m. Gracilis. Angav en töjningstid på 8-10 
sekunder, 2 ggr/muskelgrupp. Uppmanar till generell fysisk aktivitet för att koppla 
förbättrade ledfunktionen med fysiska aktiviteter som promenar, cykling och 
simning. Info om ledens förmåga till belastning.  

ll) Behandlingsduration: 25 min 
mm) Antal behandlingar: 2 ggr/v, totalt 9 ggr 
nn) Bortfall: v. 5 – 3, v. 17 – 7, v 29 - 12 
oo) Primära utfall av interventionen: höftfunktion med 6-punkts-likert-skala 
pp) Sekundära utfall av interventionen: SF-36, HHS,egendefinierat gångtest 
qq) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall: MT 81 % förbättring, ET 50 % förbättring, (OR 1.92, 95 % CI 
1.30, 2.60) 
 -     Sekundära utfall: SF-36 v. 5, HHS v. 5,17,29, Gångtest v. 5, 17, Vilosmärta v. 
5, 17, gångsmärta v. 5,17,29, primärt besvär v, 5,17, startstelhet v. 5, 17, ROM flex v. 5,17,29, 
ROM ut/inrot v. 5 
Kontrollgrupp: Träning 

rr) Antal: 53 
ss) Ålder: 71-6 
tt) Kön: 38 kvinnor, 15 män 
uu) Artrosgrad: 0 rtg artros=4, mild rgt artros=6, moderat rtg artros=23, svår rtg 

artros=20 
vv) Symptomduration: 1 mån-1 år=15, 1-2 år=13, 2-5 år=15, 5-10 år=8, > 10 år= 2 
ww) Medicinering: 0 med= 4, analgetika/NSAID= 15 
xx) Tidigare behandling: mass=3, träning=2,mt=1 
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Intervention: träning 
yy) Bestående av mm styrka, uthållighet, koordination med gångövningar. Gradvis 

stegring i övningar. 
zz) Behandlingsduration: 25 min 
åå) Antal behandlingar: 2 ggr/v totalt 9 ggr 
ää) Bortfall: v.5-3, v. 17- 8, v.29 - 9 
öö) Signifikant effekt av interventionen: 
aaa)  -     Primära utfall: 50 % förbättring på Likert-skalan 

 -     Sekundära utfall 
 

 

Dataextraktion artikel 2 

Studieinformation 

Författare/titel/år; Abbott et al./Manual therapy, exercise therapy or both in addition to 

usual care for osteoarhtritis of the hip or knee: a randomized controlled trial/2013 

Syfte: evaluera den kliniska effekten av mt med eller utan ET jmf med UC hos patienter med 

artros i höft eller knä. 

Frågeställning: 1) långtidseffekt av mt+UC, 2) multimodalt, individanpassat 

träningsprogram+ UC, 3 ) kombination av UC, MT, ET jmf med enbart UC 

Population: Totalt 206 patienter varav 93 höftpatienter randomiserades till de 4 grupperna 

Interventionsgrupp: UC (vanlig uppföljning hos husläkare)+MT (ledmobilisering, 

mjukdelsbeh vid behov, töjning) 

a) Antal: av de totalt 54 fp, var 24 höfter 
b) Ålder: 67,3 
c) Kön: 28 kvinnor, 26 män 
d) BMI; 29,2 

Intervention: ledtekniker: kaudal traktion, lateral traktion, inåtrotationsmobilisering, 
antero/posterior – postero/anterior mobilisering, mjukdelsbehandling höft/lårmm, töjning 
höft/lår.  

e) Behandlingstekniker (kraft, frekvens, duration, antal): kaudal traktion med HVLA, lat 
traktion, antero/posterior mob, postero/anterior mob, inåtrotmob, tvära friktioner, 
töjning (ej specificerat).  

f) Behandlingsduration: upp till 50 min  
g) Antal behandlingar: 9 
h) Bortfall: 3 av de totala antalet 
i) Primära utfall av interventionen; ej signifikant för höftgruppen  
j) Sekundära utfall av interventionen:? 
k) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall: ej statistisk signifikans för höftgruppen; WOMAC -22,9 
vilket dock var bästa förbättring av de 4 grupperna. Negativa förändringar representerar 
förbättring 
 -     Sekundära utfall: ej specificerat för höftgruppen 
Kontrollgrupp: UC 

l) Antal:51 
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m) Ålder: 66,1 
n) Kön: 25 kvinnor, 26 män 
o) BMI: 29,5 

Intervention: Vanligt uppföljning hos husläkaren varken uppmuntran eller begränsningar 
p) Behandling - 
q) Behandlingsduration -  
r) Antal behandlingar -  
s) Bortfall: 4 
t) Signifikant effekt av interventionen:  

 -     Primära utfall: WOMAC 6,6  
 -     Sekundära utfall ej specificerat för höftgruppen 
Kontrollgrupp: UC+ET (träning) 

a) Antal:51  
b) Ålder: 66,9 
c) Kön: 32 kvinnor, 19 män 
d) BMI: 29,3 

Intervention: 10 min cykling, gång, 10 x 3 höftabd, ext, lat rot och knäext, neuromm kontroll 
3 x 2min belastningsöv, balans på ojämt u-lag, sidosteg, fram/bak, shuttle-gång drills eller 
trappgång, töjning 60 sek passiv höftflex, knäext, höft ext, knäflex, höft abd, och utrotatrorer, 
ankel/plantarflexorer 

e) Behandlingsduration: 50 min 
f) Antal behandlingar: 9 
g) Bortfall: 2 
h) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall: -12,4 
 -     Sekundära utfall: ej specificerat för höftgruppen 
Kontrollgrupp: UC+MT+ET 

a) Antal:50  
b) Ålder: 66,0 
c) Kön: 29 kvinnor, 21 män 
d) BMI: 30,1  

Intervention: Kombination av ovan. 
e) Behandlingsduration: 50 
f) Antal behandlingar: 9 
g) Bortfall: 5 
h) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall: WOMAC -7,9  
 -     Sekundära utfall: ej specificerat för höftgruppen 
 
 

Dataextraktion artikel 3  

Studieinformation 

Författare/titel/år; Poulsen et al./Patient education with of without MT compared to a 

control group in patients with osteoarthritis of the hip. A proof-of-principle three-arm 

parallel group randomized clinical trial/ 2013 

Syfte: Att undersöka effekten av PE med eller utan MT jmf med vanlig uppföljning hos 

husläkaren. 
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Frågeställning: 1) effekten av PE avseende smärtreduktion jmf vanlig uppföljning hos 

husläkaren vilken inkluderade en hemtöjningsövning 2) effekten av PE+MT jmf med vanlig 

uppföljning 

Population: 118 patienter med höftartros 

Interventionsgrupp PE (patientinformation)+MT (kaudal traktion, 

mjukdels/triggerpunktbeh vid behov, töjning.  

a) Antal: 38 
b) Ålder: 65,8 
c) Kön: 17 kvinnor 
d) BMI: 26,3 
e) Artrosgrad minimal rtg artros=27, moderat rtg artros=10, svår rtg artros=1 
f) Symptomduration antal mån: 26 
g) Medicinering smärtstill: 16 

Intervention: PE + Triggpunktbeh vid behov, töjning (MET) vid behov, ledmanipulation 
kaudal traktion med HVLA,  

h) Behandlingstekniker: kaudal traktion 1-3 HVLA, kraft och hastighet för att uppnå en 
ledseparation/alt utförs HVLA med en drop mekanisk i behandlingsbänken. 
Triggerpunkt med digitalt mekaniskt tryck. Postero/lateral höftmm behandlas, 
identifieras genom strama/ömma muskelfibrer. Ett digitalt press appliceras över 
triggerpunkterna till patienten anger en domningseffekt av trycket. Vanligtvis efter 1-
3 min. Töjning (kontrakt/relax/antagonist). Leden förs aktivt till ytterställning där få 
uppmanas att föra benet i motsatt riktning med antagonistmm. Kontraktionen hålls i 
10 sek med 20-30 % av full kontraktion. Terapeuten ger motstånd på denna rörelse, 
Detta följs av en agonist kontraktion i motstånderiktningen med assistans av 
terapeuten för att nå ett nytt slutläge. Detta repeteras 3 ggr och avslutas med 10 sek 
hålltid i slutposition. Töjningen utförs i nedsatt rörlighet, vilket kan var i enskild 
riktning eller i kombinerad rörelse. 

i) Behandlingsduration: 15-25 min 
j) Antal behandlingar: 12 ggr 
k) Bortfall: innan v. 6 -1 
l) Primära utfall av interventionen; smärta (NRS) 
m) Sekundära utfall av interventionen: höftfunktion (HOOS), rörlighet (ROM) 
n) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall: ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 
avseende smärtreduktion v. 6. Vecka 52 var smärtan reducerad med statistisk signifikant 
(p=0,026) för PE+MT  
 -     Sekundära utfall: PE+MT visade statistisk signifikant förbättring (p<0,001) 
avseende den total uppfattning av interventionen v. 6 
Kontrollgrupp PE 

o) Antal: 37 
p) Ålder: 65,5 
q) Kön: 14 kvinnor 
r) BMI: 27,4 
s) Artrosgrad: minimal rtg artros=26, moderat rtg artros=9, svår rtg artros=2 
t) Symptomduration antal mån: 32 
u) Medicinering smärtstillande: 20 

Intervention: Intervju 45 min (kartläggning smärta, erfarenheter, ADL, motivation), 3 
gruppmöten x 1,5 tim (erfarenheter i grupp, anatomi, riskfaktorer, naturligt förlopp, vikten 
av fysisk aktivitet och livsstil), 0,5 tim uppföljning 

v) Behandlingsduration Möte 1= 45 min, möte 2,3,4= 1,5 tim, möte 5= 0,5 tim 
w) Antal gånger: 5 
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x) Bortfall: innan v. 6 - 4 
y) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall: 
 -     Sekundära utfall 
Kontrollgrupp UC (vanlig uppföljning hos husläkaren) 

a) Antal: 36  
b) Ålder: 62,5 
c) Kön: 17 kvinnor 
d) BMI: 26,7 
e) Artrosgrad: minimal rtg artros=23, moderat rtg artros= 9, svår rtg artros= 4 
f) Symptomduration antal mån: 37 
g) Medicinering smärtstill: 15 

Intervention: Informationsbroschyr vilken uppmanar att inte ändra med eller starta 
beh/träning samt en töjningsövning från PE programmet.  

h) Behandlingsduration 5-10 min 
i) Antal behandlingar: 1 tillfälle 
j) Bortfall: innan v. 6 -4,  
k) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall 
 -     Sekundära utfall 
 

Dataextraktion artikel 4  

Studieinformation 

Författare/titel/år; Beselga et al./Immediate effects of hip mobilization with movement in 

patients with hip osteoarthritis: A randomised controlled trial./2015 

Syfte: Att fastställa de omedelbara effekterna av flexion- och rotationsmobilisering avseende 

smärta, ROM och funktion hos patienter med höftartros.  

Frågeställning: 1) Fastställa den omedelbara behandlingseffekten av två 

mobiliseringstekniker avseende smärta. 2) Fastställa den omedelbara behandlingseffekten av 

de två mobiliseringsteknikerna avseende ROM och funktion.  

Population 40 patienter med höftartros 

Interventionsgrupp: Flexion- och inåtrotationsmobilisering 

a) Antal: 20 
b) Ålder: 78,3 
c) Kön: 14 kvinnor, 6 män 
d) BMI: 24,9 
e) Symptomduration antal månader: 24,6 

Intervention: Flexion- och inåtrotationsmobilisering 
f) Behandlingstekniker 2 st tekniker för flexion- och inåtrotation i höften 10 x 3 
g) Behandlingsduration - 
h) Antal behandlingar: 1 
i) Bortfall - 
j) Primära utfall av interventionen mättes efter avslutad intervention: Smärta (NRS) 
k) Sekundära utfall av interventionen: Höftrörlighet (ROM) samt höftfunktion (TUG, 

CST, SPWT 
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l) Signifikant effekt av interventionen: 
 -     Primära utfall: Smärtreduktion med statistisk signifikans (p< 0,01) 
 -     Sekundära utfall: Förbättring med statistisk signifikans (p<0,01) vid 
samtliga mätningar: ROM, TUG, CST, SPWT 
Kontrollgrupp: 2 Placebotekniker flex/inrot i neutral position 

m) Antal: 20  
n) Ålder: 77,5 
o) Kön: 12 kvinnor, 8 män 
p) BMI: 24,8 
q) Symptomduration antal månader: 24,9 

Intervention: Placebotekniker  
r) Behandling: interventionsteknikerna i neutral position 
s) Behandlingsduration: håller positionerna 10 sek x 3  
t) Antal behandlingar: 1 
u) Bortfall -  
v) Signifikant effekt av interventionen: 

 -     Primära utfall 
 -     Sekundära utfall 
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