
Fysioterapi i behandling 
af patienter med knæ- 
og hofteartrose

Fysioterapi virker

Træning er en vigtig del af behandlingen af patienter med hofte- og knæartrose og har  

en moderat effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse. Træningen bør fokusere på 

forbedring af den aerobe kapacitet eller styrken i lårmusklen. Øvelsesprogrammet bør  

være superviseret, udføres tre gange om ugen og bestå af mindst 12 sessioner.
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Hvad er artrose?
artrose er den hyppigst forekommende kroniske ledsygdom og er på grund af de økono-
miske omkostninger i forbindelse med behandling og tabt arbejdsevne en stor byrde for 
samfundet (1,2,3). artrose er en aldersrelateret, heterogen gruppe af sygdomme, som pato-
logisk er kendetegnet ved tab af ledbrusk i synovialled, synovitis, subchondrale knoglefor-
andringer, samt eventuel dannelse af osteofytter (4). næst efter hånden, er hofte og knæ 
de hyppigst ramte led. hofte- og knæartrose forekommer oftest blandt kvinder, og der er 
rapporteret om kvinde-mand-ratioer på mellem 1,5 og 4,0 (5,6). det tyder på, at hofteartrose 
progredierer hurtigere end knæartrose (5).

de primære symptomer ved hofte- og knæartrose er smerter og stivhed i leddet samt 
tiltagende besvær med at udføre daglige aktiviteter, efterhånden som artrosen progredi-
erer (5). nedsat muskelkraft i quadriceps-musklen ses ofte ved både hofte- og knæartrose, 
samt i abduktorerne ved hofteartrose (8). patienter med hofte- og knæartrose har nedsat 
gangfunktion, bevægelighed og aerob kapacitet (9,10,11). i dagligdagen har disse patienter be-
svær med aktiviteter som f.eks. at løfte og bære byrder, gå ad trapper (især ned) og med at 
strække hoften og knæet, når de rejser sig fra siddende stilling og stiger ud af en bil (8). 

 
effekt af træning
træning anbefales som et led i behandlingen til alle patienter med knæ- og hofteartrose, 
sammen med patientskole og vægttab. patienterne skal informeres om den gavnlige effekt 
af fysisk aktivitet på smerte og funktionsevnenedsættelse (12).

selvom der er god dokumentation for effekt af både vægttab, patientuddannelse og 
træning, overstiger effekten af træning effekten af vægttab og patientuddannelse med 
hensyn til reduktion af smerter og funktionsevnenedsættelse (4,6,13). træning benyttes til 
at genetablere normal funktion og reducere smerter. træningsprogrammer, der indeholder 
aerob træning og styrketræning, har i systematiske oversigter over randomiserede kontrol-
lerede studier (rCt) vist sig at være effektive til at reducere smerter og selvrapporteret 
funktionsevnenedsættelse (14,15,16,17,18). 

træningen kan bestå af gangtræning, konditionstræning, styrketræning, tai Chi, varmt-
vandstræning eller en kombination af forskellige træningsformer (14,15,16, 19). 

styrketræning kan reducere smerter og funktionsevnenedsættelse hos patienter med 
hofte- og knæartrose (20). målet er at øge styrken i quadricepsmusklen og hofteabdukto-
rerne for at sikre den funktionelle stabilitet i hofte og knæ under aktivitet, at forbedre 
stødabsorptionen under gang eller andre ledbelastende aktiviteter, samt at forbedre den 
proprioceptive kontrol over leddet (21,22,23). styrketræningen udføres som øvelser mod en ydre 
vægt med en intensitet, der beregnes som en procentdel af den vægt, patienten kan flytte 
én gang (1 rm).  

nedsættelse af gangfunktionen med nedsat ganghastighed eller gangdistance til følge 
er almindelig hos patienter med knæartrose på grund af smerter og nedsat muskelkraft (9).  
den nedsatte gangfunktion påvirker patienternes evne til uafhængigt at udføre hverdags-
aktiviteter. den aerobe kapacitet (Vo

2
max) er reduceret med 15-20 % ved artrose i under-

ekstremiteterne (10), men den nedsatte gangfunktion hos patienter med artrose skyldes of-
tere smerter end den reducerede aerobe kapacitet. styrketræning og aerob træning synes at 
være lige effektive til at reducere smerter og patientrapporteret funktionsevnenedsættelse 
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Behandlingspyramiden. Artrose i hofte og knæ håndteres bedst ved hjælp af patientuddannelse, træning og vægt-

tab suppleret med farmakologisk og kirurgisk intervention ved behov. Alle patienter bør tilbydes første linje be-

handling. Nogle vil have behov for anden linje behandling, og få vil have behov for tredje linje behandling. *Passive 

behandlinger omfatter manuel terapi, akupunktur samt andre behandlinger hos fysioterapeuten, der ikke kræver 

en aktiv livsstilsændring fra patientens side. (Kilde: Roos EM, Juhl CB. Osteoarthritis 2012 year in review: rehabilita-

tion andoutcomes. Osteo-arthritis Cartilage. 2012 Dec;20(12):1477-83.).

i meta-analyser (18) og i rCt-studier (24). konditionstræning udføres som gang- eller cykeltræ-
ning (15).

træning synes endvidere at være et effektivt middel til at reducere smerter og funk-
tionsevnenedsættelse hos alle patienter med artrose, også som præoperativ træning hos 
patienter, der skal have nyt knæ eller ny hofte (25). 

træning til patienter med knæ- og hofteartrose kan udføres som enten landbaseret træ-
ning eller træning i varmt vand. træning i vand kan lindre smerter og stivhed i led og fremme 
muskelafspænding (26). i en meta-analyse af træning i vand er der fundet en lille til moderat 
effekt på den fysiske funktion og livskvaliteten hos patienter med hofte- og knæartrose (27). 
en tilsvarende reducerende effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse er fundet i rCt-
studier, hvor træning i vand og på land sammenlignes (28,29). 

Hvorfor skal fysioterapeuter lede den fysiske træning?
ifølge Fransen et al. bør træningen være superviseret, da det er blevet vist, at virkningen 
af træning på såvel smerter som fysisk funktion øges med et stigende antal af supervise-
rede sessioner. træningen kan tilbydes som hjemmetræning, på hold eller som individuelle 
behandlinger (15,16). de fleste patienter med knæartrose har behov for en eller anden form 
for fortsat supervision under træningen for at opnå den bedst mulige kliniske effekt. det 
understøttes af en systematisk oversigt fra roddy et al., som fandt, at superviseret kon-
ditionstræning havde en mere positiv effekt end hjemmebaseret muskelstyrketræning (18). 

Fysioterapeuter indgår i det multidisciplinære team, der behandler patienter med artro-
se, da de har en særlig viden om, hvordan man justerer programmerne ud fra patienternes 
behov.
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Træningsmængde 
american geriatric society (36) har publiceret retningslinjer for styrketræning, 

aerob træning og bevægelighedstræning ved knæ- og hofteartrose. aerob 

træning bør udføres med moderat intensitet med en træningsmængde på 150 

minutter om ugen, eller så meget som patienterne er i stand til at udføre. 

Antal patienter
ti procent af patienter 

på 55 år eller derover har 

smertefuld funktions-

nedsættende knæar-

trose, og 5 procent har 

symptomatisk hoftear-

trose. af denne gruppe 

har en fjerdedel alvorlig 

funktionsevnenedsæt-

telse (3, 32, 33).

Risikofaktorer
der er øget risiko for hofte- og knæartrose 

med stigende alder, stærk overvægt, 

genetisk disposition og, for knæartroses 

vedkommende, tidligere knæskade samt 

håndartrose. hård fysisk aktivitet, visse 

erhverv og sportsgrene, der fordrer lange 

perioder i knæsiddende, hugsiddende 

og løft øger også risikoen for hofte- og 

knæartrose (34,35).

socioøkonomisk effekt
i australien, Canada, Frankrig, storbritannien og Usa lå de samlede omkostninger i forbin-
delse med muskuloskeletale lidelser i 2003 på 1-2,5 % af bnp (30). da artrose er den hyppigst 
forekommende muskuloskeletale lidelse, skyldes en væsentlig del af disse omkostninger 
artrose. i danmark beløber de socioøkonomiske omkostninger i forbindelse med muskulo-
skeletale lidelser sig til over 20 mia. kroner om året, hvilket svarer til ca. 15 % af de samlede 
omkostninger ved alle sygdomme i danmark (31). de arbejdsrelaterede omkostninger ved ar-
trose er større end ved astma og lungesygdomme. 9,4 % af patienterne med artrose er som 
følge af deres sygdom ikke i stand til at klare et arbejde, hvilket til sammenligning kun gæl-
der 5,2 % af patienterne uden gigtsygdomme. i danmark er der hvert år ca. 3.500 personer, 
der oplyser, at de har forladt arbejdsmarkedet på grund af muskuloskeletale sygdomme 
og skader. desuden mister mennesker med muskuloskeletale sygdomme i gennemsnit syv 
gode leveår på grund af deres muskuloskeletale lidelse (31).

konklusioner
træning er en vigtig del af behandlingen til alle patienter med knæ- og hofteartrose for at 
genetablere en normal muskuloskeletal funktion og reducere smerter. For at opnå optimal 
effekt bør træningen være superviseret. Fysioterapeuter har en vigtig rolle med at justere 
træningsprogrammet i forhold til den enkelte patients funktionsevnenedsættelse.

I Danmark er ca. 210.000 personer diagnosticeret med artrose (31).
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Danske Fysioterapeuter har bedt en række eksperter udarbejde en kort opsummering af den nyeste viden 

inden for et specifikt område af fysioterapi. Opsummeringen kan bruges som et redskab til at synliggøre og 

markedsføre fysioterapi. Denne opsummering om knæ- og hofteartrose er udarbejdet i 2013 af fysiotera-

peut, ph.d. Carsten Bogh Juhl.
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