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Alla

Några

Få

Behandlingsrekommendationer 
vid artros

Zhang et al, Osteoarthr Cartil 2008; Jordan et al, Ann Rheum Dis 2003; 
www.lakemedelsverket.se, McAlindon et al, Osteoarthr Cartil 2014

http://www.lakemedelsverket.se/


Artrosskola

Evidensbaserad 
(inklusive patienternas tankar)

Målgrupp

• Personer som söker sjukvård
på grund av smärta i höft eller 
knä

Exklusionskriterer

– Inflammatorisk ledsjukdom/cancer

– Resttillstånd efter höftfraktur

– Andra sjukdomar med mer dominerande symtom



Bedömning
Individuellt besök hos fysioterapeut

A R T R O S S K O L A

Tillfälle 1
Vad är artros?
Riskfaktorer
Symptom vid artros
Behandling

Tillfälle 2
Träning
Aktivitet i dagliga livet
Coping  
Egenvårdstips 

Tillfälle 3
Artrosinformatör
• Att leva med artros

Patientens
val:

Träning (enskilt besök)
Genomgång av individuellt
träningsprogram

Träning i grupp (6 veckor)
Övervakad träning enligt 
individuellt program

Uppföljning I (3 månader)
Individuellt besök
hos fysioterapeut

Uppföljning II (12 månader)
Utskick av 

utvärderingsinstrument
Minimal intervention BOA-Artrosskola
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Bättre omhändertagande av patienter 
med artros (BOA)

• Nationellt Kvalitetsregister

• Patientutbildning

• Utbildning av sjukvården

•Syfte: Att alla patienter med artros ska få 
grundbehandling som ett första 
behandlingsalternativ



BOA - Mål

Genom ett strukturerat omhändertagande av 
patienter med artros i höft och knä

• Minskad ohälsa till följd av artros i höft och knä

- Minska sjukskrivning vid artros

- Fördröja behov av proteskirurgi

• Förbättra resultat efter operation
• Öka kostnadseffektivitet för behandling



BOA-registret idag

• Runt 2000 utbildade 
fysioterapeuter/arbetsterapeuter

• 400 fysioterapimottagningar

• 36 000 patienter

www.boaregistret.se



www.boaregistret.se





Artrosskolan fungerar

• Artrosskolan minskar smärta o ökar hälsorelaterad 
livskvalitet

• Andelen som uppger att de har ont varje dag eller 
alltid minskar från 80% till 60%. 
Resultatet står sig efter ett år

• Artrosskolan fick 800 personer med artros att bli 
fysiskt aktiva under 2013

• 75% använder sina kunskaper 
från artrosskolan minst varje vecka



Artrosskola minskar behovet av 
ortopedkonsultation
Exempel från ortopedkliniken i Umeå

368 patienter remitterade till ortopeden
• togs omhand i artrosskola

253 (69%) nöjda, behövde inte träffa ortoped
• Artrosskolan tillräcklig 
• Bättre resultat bland dem under 60 år

78 (21%) vidare till ortoped, varav 66 opererades

• Informerade patienter

• Inte rörelserädda

37 avbröt artrosskolan (ej opererade)



Vad har vi för nytta av ett 
Nationellt Kvalitetsregister?

• Verksamhetsuppföljning

• Kvalitetsförbättring av vården

• Forskning

• Visa siffror på att fysioterapeuter kan göra skillnad i 
vården!



1,5 % av alla 

med knäartros 

kommer till 

fysioterapeut 

(artrosskola) som 

första instans

14% ingen 

förklaring

19% 

förslitning 44% Artros!

????

21% Artros, 

ledsjukdom 

som går att 

behandla

Fysioterapeut är lämplig första instansVad får patienten för besked?



Blir vården bättre med artrosregister?

• Vården blir bara bättre om 
registret används som underlag 
för förbättringsarbete

• Chefer som är intresserade
av resultat får 
engagerade medarbetare
• Och sannolikt bättre resultat



Lägger vi tid på rätt saker?



Vi kan bli bättre!

• Alla har en förbättringspotential

• Kvalitetsregister kan hjälpa till att peka ut var de 
finns



BOA-registrets potential

• Kvalitetsförbättring av sjukvården (fysioterapi)

Genom samkörning med andra register kan vi identifiera

• Faktorer som påverkar (gott) utfall

• Faktorer som påverkar vårdbehov

• Faktorer som påverkar sjukdomsbördan i samhället till 
följd av artros i höft/knä


