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Vår ”nya” folksjukdom

* 1 av 4 personer över 45 i Sverige   

har artros
(Läkartidningen 2014)

*  Vanligaste orsaken till inaktivitet    

för + 65

* 1 av 3 personer över 45 i Sverige 

beräknas få artros år 2032
• (Avhandling Alexandra Turkiewicz





UTMANINGAR! 

Minska röntgen

Socialstyrelsen: Diagnosen artros ska ställas med hjälp av kliniska 

kriterier. Enligt riktlinjer för artros ska röntgenremiss endast 

utfärdas vid misstanke om annan åkomma eller vid övervägande 

av specialistremiss. 

Sänk medelåldern

Medelåldern vid en höft- eller knäprotesoperation

är, enligt Svenska höftprotesregistret, 67 år. 

Medelåldern i BOA-registret ligger stadigt på 66 år. För att

kunna hjälpa personer med artros på mest effektiva sätt

måste vi nå dem tidigare i förloppet. 



BOA-registret – mätparametrar

Förutom ålder, genus, region

Fysisk aktivitet

Skattad hälsa

Hälsorelaterad livskvalitet

Skattad smärta

Läkemedelsintag (även det pat köper själv)

Samsjuklighet Charnley klass A-C vilket beräknas beroende på 

antalet besvärande

leder, en led Charnley klass A, fler än en led

klass B och gångsvårigheter relaterade till andra orsaker

eller sjukdomar Charnley klass C. De personer som har mest besvär 

av sin handartros har

gångsvårigheter i nästan 50 % av fallen.



Patientens väg till artrosskolan

• Läkare

• Fysioterapeut/Arbetsterapeut

• Annan vårdpersonal

• Anhörig

• Läst på nätet

• Ortopedens krav





ARTROSSKOLA HAR EFFEKT

 Cirka 100 000 patienter i  BOA

 Mår bättre ett år efter start 

 Mindre smärta 

 Mer fysiskt aktiva 

 Data i kvalitetsregistret visar att alltfler 

patienter får rätt information om sina besvär. De 

får också rätt vård snabbare. Fler och fler träffar 

fysioterapeut direkt utan remiss från läkare.



2008-2019 

(RIKET N =113.026 (1620)  M.Å 66,2  (66,4))

 75 % tillräckligt fysiskt aktiva (>150 MIN) 

(78 %)

 25 % mår bättre EQ5D-VAS (25%) 

 27 %  bättre livskvalitet EQ5D-index (25%)

 38 %  minskad smärta (37%)

 25 % slutat med ledrelaterad läkemedel (23%)



Vilka patienter är lämpliga? 

Så tidigt som möjligt med smärta i led som ej är annan 

sjukdom

Hur gör jag för att hänvisa till artrosskola?

Fråga din fysioterapeut/arbetsterapeut eller säg till patient att 

boka tid för bedömning – skapa rutin! 



VARFÖR ARTROSSKOLA?

 De vetenskapligt bevisade mest betydelsefulla för 
behandling av artros: information, fysisk aktivitet och 
viktnedgång

 Gruppen kan stödja varandra och ge råd/tips

 Motivation till ”rätt” träning kan öka genom stöd från 
behandlare efter skolan

 Kontakt skapad med fysioterapeut/arbetsterapeut 
kan även minska läkarbesöken

 Kostnadseffektiv behandling



Tillsammans gör vi skillnad 

för patienten och NI är 

jätteviktiga! 

TACK! 


