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Sammanfattning 

Introduktion: Artros är en folksjukdom. I Sverige har var fjärde person äldre än 45 år 

läkardiagnostiserad artros och förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och 

äldre. Genom att upptäcka och behandla tidiga stadier av artros ger vi artros patienterna 

en bättre förutsättning gällande funktion och symtom.                                               

Syfte: Syftet var att undersöka om Functional Moves® är en verkningsfull 

behandlingsmetod avseende Quadriceps styrka, balans, knästabilitet, gångförmåga samt 

självskattad upplevelse av symtom som smärta, funktion och livskvalitet jämfört med 

konventionell individuell styrke- och rörlighetsträning för patienter med höft- och 

knäsmärta i åldern 30-65 år.                         

Metod: Interventionsgruppen (n=21) testades med fysiska tester samt 

självskattningsformulär KOOS (Knee osteoarthritis outcome score) HOOS (Hip 

osteoarthritis outcome score) före åtta veckors träning med Functional Moves®. 

Referensgruppen (n=13) testades på samma sätt och tränade i åtta veckor, med 

konventionell rehab träning för höft- och knäartros. Båda grupperna utvärderades inom 

en vecka efter avslutad träning med samma tester. Artrosskolan ingick i både 

interventions- och referensgruppen.                                   

Resultat: Interventionsgruppen hade signifikant bättre resultat på alla fysiska tester 

förutom enbensuppresning höger. Referensgruppen hade signifikant förbättring på 

enbentlängdhopp bilateralt, SOLEC vänster samt sidledshopp höger. Alla testvärden 

förbättrades signifikant i självskattning av frågeformulären KOOS/HOOS i både 

interventions- och referensgruppen.                 

Konklusion: I denna studie har Functional Moves® visat en signifikant förbättring 

avseende Quadriceps styrka vänster, balans, knästabilitet, gångförmåga samt mindre 

skattad smärta och ansträngning vid gångtest. Functional Moves® borde erbjudas 

patienter i primärvården framförallt för de som har en vardag som ställer större krav på 

höft- och knäled.  

 

Nyckelord: artros, artrosskola, funktionell träning, höft, knä, rehabilitering 
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Abstract 

Introduction: Osteoarthritis is a common disease. In Sweden, every fourth person older 

than 45 physician-diagnosed arthritis, and the incidence increases with increasing 

number of obese and the elderly by preventing, detecting and treating early stages of 

osteoarthritis, we osteoarthritis patients a better condition. 

Objective: The objective was to investigate whether the Functional Moves® is an 

effective treatment method in respect Quadriceps strength, balance, knee stability, 

walking capability and self-rated experience symptoms such as pain, function and 

quality of life compared with conventional individual strength and flexibility training 

for patients with hip and knee pain in age of 30-65 years. 

Method: The intervention group (n = 21) were tested with physical tests and self-

assessment forms KOOS (Knee osteoarthritis outcome score) HOOS (Hip osteoarthritis 

outcome score) HOOS before eight weeks of training, with Functional moves®. The 

control group (n = 13) tested the same way and trained for eight weeks, with 

conventional rehabilitation training of hip and knee osteoarthritis. Both groups were 

evaluated within one week after training with the same tests. Osteoarthritis School was 

included in both the intervention and control group. 

Results: The intervention group had significantly better results on all the physical tests 

except one leg uprising right. The control group had significant improvement in one leg 

jump on both legs. SOLEC left and right side jump. All test values were significantly 

improved in the self-evaluation of the questionnaires KOOS / HOOS in both the 

intervention and control group. 

Conclusion: In this study, Functional moves® shown a significant improvement in  

Quadriceps strength left, balance, knee stability, walking capability and lower-rated 

pain and effort during a walking test. Functional Moves® should be offered to patients 

in primary care especially for those who have a living that put´s great demands on the 

hip and knee. 

 

Keywords: osteoarthritis, osteoarthritis school, functional training, hip, knee, 

rehabilitation 
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1 Inledning 
I den kliniska vardagen som fysioterapeut i primärvården möter jag patienter med 

smärta i höft och knä. Många söker vård, ofta primärt läkare, först då smärtan eller 

funktionsbesvären blivit så uttalade att besvären påverkar deras livskvalitet. 

Övervägande andel av dessa patienter skickas till röntgen. Röntgen visar ofta artros 

förändring i led. Efter röntgenundersökning hänvisas patienterna till fysioterapeut för 

behandling av smärta.  

Genom att förebygga, upptäcka och behandla tidiga stadier av artros, på samma sätt som 

vi i dag med självklarhet förebygger och behandlar exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, kan vi ge artros patienterna en bättre förutsättning. En patient som söker 

för knä- eller höftsmärta av oklar genes, där tänkbara akuta eller allvarliga orsaker 

uteslutits, kan med fördel rekommenderas träning som innehåller styrka, stabilitet, 

koordination och balans, även om man inte har genomgått dagsaktuell 

röntgenundersökning. I gruppträningsformen Functional Moves® ingår övningar för 

alla dessa komponenter, men träningskonceptet är inte vetenskapligt beprövat och 

används inte inom rehabilitering idag.  

1.1 Introduktion 

Ungefär var sjätte person i medelåldern lider av oförklarlig knäsmärta som varat mer än 

tre månader och som kan vara ett tecken på artros (1). Artros är en vanlig degenerativ 

sjukdom som kan förekomma i flertalet leder i kroppen (2). Hand-, rygg-, höft- och 

knäleder är de leder som oftast drabbas av sjukdomen (3). Artros är en folksjukdom. I 

Sverige har var fjärde person äldre än 45 år läkardiagnostiserad artros och förekomsten 

ökar med ökande antal överviktiga och äldre. Ändå har bara hälften av dem med 

knäsmärta och artros sökt vård under de senaste 5 åren (4).  

Artros karakteriseras av en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket 

som tunnas ut, men även underliggande ben, ledkapsel, ligament och muskler påverkas 

(5,6). Vid artros pågår även destruktiva inflammatoriska processer (5) och radiografiskt 

kan artros påvisas genom minskad ledspringa, ökad skelett täthet samt förekomst av 

osteofyter, vilket menas benpålagring (6).  

Tidigare har artros uppfattats som ”uttänjda leder” och en förslitning som ytterligare 

förvärras av träning. Idag ses artros som en sjukdom som delvis beror på inaktivitet och 

nedsatt muskelfunktion (7). Fysioterapeutens roll i prevention och behandling har 
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därmed fått en mer framflyttad position. Fysioterapeuten har expertkunskaper om 

anpassad träning men utgör fortfarande en underutnyttjad resurs för patienter med artros 

(8,9). Även globalt är artros en tung sjukdomsbörda: mätt som »years lived with 

disability« rankades artros i knä och höft år 2010 som nummer 11. Redan i 40-åldern 

räknas artros bland de tio vanligaste orsakerna till sjukdomsbördan i Sverige och för 

åldersgruppen 50 till 75 år tar artros plats nummer 6 på listan (4). Före 50 års ålder är 

artros vanligare bland män men med stigande ålder förekommer artros oftare hos 

kvinnor när det gäller hand-, fot- och knäleder (10).  

Eftersom artros är vanlig i yrkesför ålder är sjukdomens samhällsekonomiska 

konsekvenser stora. År 2001 uppgick den totala kostnaden för artros i Sverige till drygt 

12 miljarder kronor, varav 2 miljarder till vård och läkemedel, resterande 10 miljarder 

till sjukbidrag, förtidspension, produktionsbortfall m.m.(11). Hur vida artros är 

associerad med ökad dödlighet är inte fastställt. Sannolikt innebär ledsmärta nedsatt 

rörlighet som leder till stillasittande, ökad risk för följdsjukdomar som övervikt, 

diabetes och hjärt- och kärlekssjukdom (12). Idag är nästan hälften av svenskar 

överviktiga eller feta. Detta väntas påverka incidensen av artros då övervikt är en stark 

riskfaktor. Eftersom artros är en kronisk sjukdom utan bot i biologisk mening och 

eftersom vi lever allt längre och blir allt mer överviktig antas prevalensen av artros öka 

(11).   

1.2 Diagnostisering 
Enligt American College of Rheumatology (13) är de kliniska kriterierna på höftartros. 

 Höftsmärta och inåtrotation i höftleden < 15° och höftflexionen ≤ 115° 

 Höftsmärta och inåtrotation i höftleden ≥15° men inåtrotationen är smärtsam 

Eller 

 Höftsmärta och inåtrotation i höftleden ≥15° och morgonstelhet mindre än 60 

minuter 

 Höftsmärta och inåtrotation i höftleden ≥15° Ålder över 50 år 

De första kliniska tecknen på höftartros är ofta stelhet efter stillasittande, svårighet att 

komma ur bilen eller smärta vid belastning. Smärtan vid höftartros kan sitta på höftens 

utsida, i ljumsken, i skinkan eller neråt låret. Ibland gör det inte ont runt höften utan 

smärtan är lokaliserad till insidan av knäet (13). 

Motsvarande kliniska kriterier för knäartros är (14). 
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 Knäsmärta och ålder över 40 år  

 Knäsmärta och morgonstelhet mindre än 30 minuter  

 Knäsmärta och krepitationer vid aktiv ledrörelse 

 Knäsmärta utan palpabel värmeökning i knäleden 

De första tecknen på knäartros är vanligen belastningssmärta, t.ex. vid gång nedför 

trappor. Smärtan kan lokaliseras till knäets insida, utsida eller ibland nedåt smalbenet. 

Det förekommer också en viss instabilitet eller osäkerhet vid belastning och det kan 

kännas som knäet vill vika sig. I senare skeden ses ofta felställningar i knäleden. Stelhet 

och rörelseinskränkning är vanligt, framförallt när det gäller att sträcka knäet fullt eller 

böja maximalt, t.ex. som vid huksittande. Ibland hörs knäppande eller knastrande ljud 

från knäet, som kan vara förknippat med smärta (14). 

Röntgenundersökning är inte nödvändig för att ställa diagnos utan användas för att 

utesluta andra mer ovanliga diagnoser. Röntgen är ett trubbigt diagnostiskt verktyg då 

det endast kan visa relativt sena förändringar i sjukdomsförloppet, dvs. då osteofyter 

och minskad ledspringa på grund av broskförlust meniskpatologi har etablerats. Då 

sjukdomen utvecklas mycket långsamt kan det ta många år innan röntgen visar 

förändringar. Överensstämmelsen mellan symtom och röntgenförändringar är liten. 

Endast ungefär hälften av alla som har ont har synliga förändringar på röntgen och 

omvänt, många som har röntgenförändringar har inte ont (2). 

Artros kan subklassificeras i en primär och sekundär form. Vid primär artros är 

förekomsten inte relaterad till något tidigare tillstånd eller händelse som kunnat påverka 

leden, medan vid sekundär artros även kallad posttraumatisk artros har leden tidigare 

utsatts för trauma, sjukdom eller deformitet (5). 

 

1.3 Etiologi 
Etologin är inte helt klar men det finns en rad faktorer som ökar risken för att få artros, 

så som ålder, ärftlighet, inaktivitet, övervikt, hög och/eller långvarig ledbelastning och 

nedsatt muskelfunktion och tidigare ledskada (2). Skador, såsom frakturer, menisk- och 

ligament skador, kan också initiera sjukdomsprocessen (10). Främre korsbandsskada har 

visat sig öka risken för artros utveckling 10-15 år efter skadan hos hälften av de 

korsbandsskadade patienterna (15). Vid främre korsbandsskada görs ofta en kirurgisk 

rekonstruktion av det trasiga ligamentet med syfte att förbättra stabiliteten. Främre 

korsbands rekonstruktion plus rehabilitering har i dagsläget inte påvisat ge bättre 
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resultat än enbart rehabilitering efter två och fem år. Det är ingen skillnad i grupperna 

gällande risken för artros efter fem eller tio år. Sannolikt beror detta delvis på att 

operationen inte återställer ledens belastningsmönster utan att ledproprioceptionen är 

nedsatt. Nedsättningen kan bero på förlust av receptorer, förändrad ledstabilitet eller 

nedsatt muskelfunktion. Försämrad ledproprioception bidrar till sämre kontroll av hur 

knäet belastas och kan på så sätt bidra till artrosutveckling. Vi vet att degenerativa 

meniskskador som inte behandlas med kirurgi är förenade med hög risk för artros. 

Däremot är det okänt om obehandlade traumatiska meniskskador leder till ökad 

artrosrisk. Artrosrisken är högst hos de patienterna med kombinerad främre korsband 

och meniskskada (16). 

Långvarig eller alltför stor ledbelastning ökar risken både för utveckling men också för 

progress av artros (17). Ökad ledbelastning kan bero på en strukturell förändring av 

leden, så som varusställning, instabilitet eller ligamentskada, men även på en nedsatt 

funktion i rörelseapparaten, som till exempel muskelsvaghet (18). För höft, knä och fot 

har man sett att svaga höftabduktorer och främre lårmuskeln (Quadriceps) medför ett 

förändrat belastningsmönster, med ökad kompression av brosket i ledens ytterkanter, 

det vill säga områden som är mer sårbara för belastning (19,20). Ledbrosket är tjockast 

på de ställen i leden som normalt sett tar störst belastning (21).  

Quadriceps svaghet är ett av de vanligaste och tidigaste symtomen hos patienter med 

knäartros och korrelerar bättre med smärta och funktionsnedsättning än vad 

röntgenologiska förändringar gör. Tidigare ansåg man att muskelpåverkan varit 

sekundär till artrosförändringarna (22). Kliniska longitudinella studier stöder att 

muskelsvaghet föregår artrosutveckling på röntgen. Slemenda et al (23) studerade om 

lårmuskelsvaghet var en riskfaktor för utveckling av artrostecken på röntgen. Följde upp 

342 personer ur befolkningen efter 2,5 år och fann att de kvinnor som hade 

normalröntgen vid baslinjen och utvecklade röntgenologiska artrostecken var 18 procent 

svagare (justerat för kroppsvikt) vid första undersökningen än de kvinnor som inte 

utvecklade artros. Hos män sågs ingen skillnad i muskelstyrka hos de två grupperna 

(23). Thorstensson et al (24) följde 148 personer ur befolkningen som under fem år 

rapporterat kronisk knäsmärta vid inklusion. Forskningen visade vid fem årsuppföljning 

att de som utvecklat röntgenologiska artrostecken hade sämre lårmuskelfunktion än de 

som inte utvecklat röntgenologisk artros (24). Tidigare antogs att artrossmärta medförde 

rörelsenedsättning som ledde till viktuppgång. Senare studier har visat att det är tvärt 



  

 

5 

om. Patienter som är överviktiga i unga år har flerfaldigt ökad risk att utveckla både 

höft- och knäartros (25). 

Studier har visat att personer som tränar idrott på elitnivå, främst inom idrotter med hög 

skaderisk och personer som belastar sina leder tungt i arbetet får en ökad 

brosknedbrytning som påsikt kan leda till artros (26). 

1.4  Artrosskolan 
Artrosskolan vänder sig till patienter med besvär från höft, knä eller hand av sådan grad 

att de söker sjukvård. Genom att hänvisa patienter till artrosskolan följer man 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för artros. Innehållet omfattar information om vad 

artros är, riskfaktorer, tillgängliga behandlingar och egenvårdstips. Efter teoridelen 

erbjuds patienten ett individuellt utprovat träningsprogram och möjlighet att träna 

regelbundet tillsammans med andra under handledning och övervakning av 

fysioterapeut. Efter ett år uppger 75 procent att de använder vad de har lärt sig i 

artrosskolan minst varje vecka. Patienter som gått artrosskola rapporterar mindre 

frekvent och mindre intensiv smärta samt förbättrad hälsorelaterad livskvalitet efter ett 

år (27). Årsrapporten för år 2013, som totalt innefattar 25161 patienter, visar att 

fysioterapeuten bara tar hand om ca 15 % av alla som har artros (28). 

 

1.5 Träning som behandling 
Medan fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse, som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning, innebär träning en klar 

målsättning att öka prestationsförmågan i olika typer av fysisk aktivitet (29). Träning är 

alltså målinriktad fysisk aktivitet och utgör grunden i behandling av artros i höft eller 

knä. Träning och information med syfte att höja livskvalitén, lindra smärtan och 

bibehålla eller förbättra rörlighet och funktion samt förbättra ledstabiliteten och öka den 

aeroba kapaciteten har visat att patienten med höft och knäartros klarar vardagens krav 

bättre (30). Enligt BOA registret 2013 är var femte patient rädd för att fysisk aktivitet 

för att de tror att leden tar skada av belastning. Efter att ha genomgått artroskola som 

innehåller föreläsning samt träning, rapporteras bara att var 20:e patient var rädd för 

fysisk aktivitet (28).  

I en litteraturöversikt från 2014 visade att det optimala träningsprogrammet vid 

knäartros skulle ha ett syfte per träningstillfälle antingen konditionsträning eller 
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styrketräning. För bästa effekt skall träningen utföras tre gånger i veckan i minst 12 

veckor (31).  Kunskapen kring träning vid artros har ökat, men forskning har ännu inte 

kommit så långt att man kan säga om en träningstyp är bättre än en annan. 

Rekommendationen är därför att träning och fysisk aktivitet anpassas till varje patients 

behov, förutsättning och där man tar hänsyn till faktorer såsom ålder, kroppsvikt, 

aktivitetsnivå, muskelstyrka, upplevd instabilitet och grad av smärta från artrosleden 

(21).  

1.5.1 Aerobträning 

Aerob träning syftar till att förbättra syreupptagningsförmågan och funktion i och med 

att artros patienter är mindre fysiskt aktiva än befolkningen i allmänhet. 

Rekommendationerna är att konditionsträna två till fem gånger per vecka 20-30 minuter 

per gång. För att träningen skall ha effekt bör aktiviteten upplevas lätt till ansträngande 

vilket motsvarar 12-14 på Borgs 20-gradiga ansträngningskala. Stavgång, promenader, 

vattenträning och cykling är exempel på aktiviteter som förbättrar konditionen (21).  

1.5.2 Styrketräning  

Styrketräning rekommenderas för att öka muskelstyrkan och muskelvolymen eftersom 

höft- och knäartros patienter har svagare höft- knä- och vadmuskler. Träningen bör vara 

både isometrisk, koncentrisk och excentrisk i öppen och sluten kinetisk kedja. 

Belastningen skall vara minst 65-70% av ett 1RM, vilket blir 12-15 repetitioner. När 

man klarar 17 repetitioner skall belastningen höjas (21). Funktionell styrketräning syftar 

till att stärka kroppen i de moment vi har i vardagen gällande balans, koordination och 

bålstabilitet. Kroppen kan röra sig i tre plan, sagital-, frontal- och transversalplan och 

därför är det viktigt att träningen utmanar kroppen i alla dessa plan. Träningen kan 

utföras med sin egen kroppsvikt eller med vikter för att utsätta kroppen för större 

utmaning gällande balans, koordination och teknik. Jämfört med träning i en maskin 

ställer vi på så vis större krav på vår stabiliserande muskulatur (32). I en systematisk 

litteraturöversikt påvisas att styrketräning minskar smärtan och förbättrar funktionen 

hos patienter med knäartros (33). 

1.5.3 Neuromuskulär träning 

Målet med neuromuskulär träning är att förbättra den sensoriska kontrollen och uppnå 

funktionell stabilisering. Träningsmetoden bygger på biomekaniska och 

neuromuskulära principer, så som att aktivera rörelser i synergier, som innebär att flera 

leder och muskelgrupper blir involverade, vilka efterliknar de rörelser vi utför i 

vardagen. Träningen består främst av rörelser i slutna kedjor vilket bidrar till bättre 
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aktivering av musklerna kring leden och därmed fördelar belastningen över ledytorna. 

Vid artros påverkas den sensomotoriska mekanismerna och ”ledkänslan”, vilket visar 

sig genom en försämrad sensorisk funktion, påverkan på flera muskler, sämre 

funktionsförmåga, sämre balans och förändrat rörelsemönster. Den neuromuskulära 

träningen innefattar alla komponenter som behövs för att återinlära rörelser: styrka, 

balans, koordination, led- och muskelsinne. Rörelsen delas upp i mindre delar som 

tränas var för sig innan rörelsen sätts ihop till en helhet. Kvalitén på rörelsen är viktig 

och patienten behöver träna varje del av rörelsen tills den blir så optimal som möjligt. 

Övningarna anpassas efter funktion, skada och individ samt stegras successivt (21). 

Ageberg et al (34) har forskat på neuromuskulär träning för patienter i åldern 60-77 år 

som väntar på en höft eller knäplastik. De instruerade patienterna att smärta upp till 5 på 

VAS var acceptabelt under träning och efter träning. Dagen efter träning skall smärtan 

återgå till den nivå den brukar vara. Om smärtan skattas över 5 på VAS under träning 

eller inte återgått till normalläge 24 timmar efter träning bör övningarna anpassas( Fig 

1). Den neuromuskulära träningen kunde stegras utan att ge ökad smärta och förbättrade 

patienternas fysiska funktion (34). 

 

 

Fig 1 Smärthanteringsskalan. Progression och regression av träningsnivå styrs utifrån smärtskattning på 

VAS- skala där smärtan styrs utifrån: smärta under och efter träning ska vara som högst accetabel och att 

grundsmärtan sita ska öka från dag till dag (21) 

1.5.4 Träningseffekter  

Det finns inga studier som tyder på att måttlig träning skulle ha någon skadlig inverkan 

på brosket (26,35-36). Det är däremot visat att personer med inga eller mycket tidiga 

artrosförändringar som ökar sin aktivitetsnivå, från ingen eller lätt aktivitet till måttlig 

aktivitet, får en förbättrad broskkvalitet (37). Detta har tidigare visats i djurstudier, där 

man också har sett att för mycket eller för lite träning påverkar balansen mellan syntes 
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och nedbrytning av brosk, så att brosket tunnas ut (28,38). Det verkar således finnas en 

ur broskhänseende optimalträningsdos, men det finns inga studier som kan ge entydiga 

rekommendationer. Vidare finns det visat att patienter med lätt till måttlig artros som 

tränar med måttlig intensitet löper minskad risk att försämras eller behöva 

artroplastikoperation (39). Friskt brosk, eller brosk med endast lätta förändringar verkar 

stärkas av måttlig träning. Det är däremot mer osäkert hur brosk med svåra 

artrosförändringar reagerar på träning och belastning (21). 

 

Konditionsträning ger smärtlindring genom främst två verkningsmekanismer; frisättning 

av endorfin som verkar smärthämmande i centrala nervsystemet, och aktivering av 

grova beröringsnerver vid muskelarbete som blockerar smärtsignalerna på 

dorsalrotsnivå den så kallade Gate control eller grindteorin. Smärtlindring vid 

styrketräning uppnås främst genom mekanismer enligt grindteorin och ökad 

muskelstyrka ger bättre stabilisering och därmed minskad belastning runt den drabbade 

leden. Vid neuromuskulär träningen sker smärtlindring genom mekanismer enligt 

grindteorin samt endorfinfrisättning. Ökad muskelstyrka, bättre aktivering och 

samverkan mellan muskler medför minskad belastning över leden (21). 

1.5.5 Gruppträning/ individuell träning 

En individ som är kraftfull och driftigt vill nå ett mål klassas som motiverad. En individ 

som däremot saknar inspiration eller impuls till att uppnå något anses som omotiverad. 

Olika typer och kvalitet av motivation är beroende av varför individen har en vilja att 

utföra något. Inom Self Determination Theory, (SDT), skiljer man på inre och yttre 

motivation. En inre motivation uppstår när individen tycker att något är genuint 

intressant eller kul medan en yttre uppstår när vi gör något för att vi vet att det kan leda 

till något annat bra. Ryan och Deci (40) menar i sin review att om individen upplever 

autonomi, tillhörighet och kompetens så leder det till en ökad inre motivation, vilket är 

kopplat till positiva resultat (40). Raeeke (41) visade i en undersökning att när 

deltagarna upplevde träningen lustfylld ökade de positiva känslorna vilket i sin tur 

ökade motivationen under träningens gång (41). 

 I en rapport från 2009 framgår det att koordinerad eller synkroniserad fysisk aktivitet 

som utförs tillsammans i grupp leder till en ökad upplevelse av samhörighet. Resultaten 

i denna rapport visade även att de deltagare om tränade i grupp hade en högre 
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smärtgräns jämfört med de som tränade på egen hand (42). Christensen et al (43) visade 

att den gruppledare som utmärktes av entusiasm gav en högre samhörighet i gruppen 

(43).  

I en systematisk litteraturstudie från år 2003 visar att träning på land minskar smärtan 

och förbättrar funktionen hos personer med knäartros.  Ledarledd gruppträning var lika 

effektiv som individuell behandling (44). En studie publicerad år 2008 visar att träning 

på land minskar smärtan och ökar muskelstyrkan hos knäartrospatienter. Samma effekt 

uppnåddes inte vid träning i bassäng, men vattenträningen upplevdes som en 

behagligare träningsform (45). I en annan litteratur studie från år 2003 kan inte visa 

någon signifikant skillnad gällande smärta eller fysisk funktion för knäartros patienter, 

mellan de studier som bedömer enskilda behandlingar, klassbaserade program eller 

övervakade hemprogram. Författarna hävdar att klassbaserade träning kan vara 

potentiellt ett kostnadseffektivare alternativ och som skulle kunna utövas mer 

regelbundet. De menar att den sociala kontakten med jämnåriga, särskilt de som har 

liknande sjukdomsrelaterade symtom, troligtvis uppmuntrar följsamheten till 

behandlingen (44). En studie från år 2010 kom författarna fram till att träning i grupp 

gav en ökad motivation vilket ledde till ett bättre resultat för höft- och knäartros 

patienter (46).  

1.5.6 Functional Moves® 

Ett svensk gruppträningskoncept, Functional Moves®, skapades 2007 av 

utbildningsföretaget The Academy. Det är ett träningssystem som är grundlagt för att 

skapa kvalitetssäkrad träning. Functional Moves® är ett 60 minuter 

gruppträningskoncept som innehåller rörelser för att utmana balans, stabilitet, styrka 

och rörlighet. Varje träning har samma uppbyggnad och syftar till att träna kroppen i 

alla tre rörelse plan och att stabilisera kroppen i de olika riktningarna. Träningens 

rörelser förmedlas med progression med hänsyn till hur kroppen fungerar och lättast 

utvecklar en långsiktig styrka och stabilitet (47). 

Det finns studier med goda resultat på individuell neuromuskulär träning för äldre 

patienter men i dagsläget inga studier på yngre patienter med höft och knäsmärta. 

Functional Moves® är ett gruppträningskoncept som bygger på de neuromuskulära 

principerna men i dagsläget finns det ingen forskning gjord på detta träningskoncept 

och inte heller för denna patientgrupp. 
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2  Syfte 
Syftet var att undersöka om Functional Moves® är en verkningsfull behandlingsmetod 

avseende Quadriceps styrka, balans, knästabilitet, gångförmåga samt självskattad 

upplevelse av symtom som smärta, funktion och livskvalitet jämfört med konventionell 

individuell styrke- och rörlighetsträning för patienter med höft-och knäsmärta i åldern 

30-65 år. 

 

Frågeställning 

1. Hur skiljer sig testresultat före och efter 8 veckors träning i interventions- eller 

referensgruppen?  

2. Hur skiljer sig testresultatet mellan interventions- och referensgruppen efter 8 

veckors träning?  

3. Hur skiljer sig skattning på KOOS/ HOOS före och efter 8 veckors träning i 

intervention- och referensgrupp? 

4. Hur skiljer det sig mellan interventions- och referensgruppen i skattning utifrån 

KOOS/ HOOS efter 8 veckors träning? 

 

 

3 METOD 

3.1 Design 
Denna studie var en prospektiv interventionsstudie vars syfte var att undersöka om 

Functional Moves® är en verkningsfull behandlingsmetod jämfört med konventionell 

individuell styrke- och rörlighetsträning för patienter med höft och knäsmärta i åldern 

30-65 år. 

 

3.2 Försökspersoner 
Det var 43 patienter som uppfyllde nedanstående inklusionskriterierna och som gav sitt 

medgivande (bilaga 1) till studien. De patienter som bodde nära mottagningen med 

omnejd ingick i interventionsgruppen. De patienter som bodde en till tre mil från 

mottagningen ingick på grund av det geografiska avståndet i referensgruppen. I urvalet 
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för referensgruppen var det av totalt 20 patienter, 16 kvinnor och fyra män. I 

interventionsgruppen var det av totalt 23 patienter, 17 kvinnor och sex män.  

Inklusionskriterier: 

 30-65 år 

 Knä/ höftsmärta  

 Nuvarande smärta i minst tre månader 

 Tidigare smärtepisoder i området får förekomma 

 Kunna förstå svenska instruktioner 

Exklusionskriterier: 

 Sen eller ligamentrupturer senaste 12 månader 

 Benfraktur senaste 12 månaderna 

 THR eller TKR 

 Akut trauma 

 Malignitet 

 Kronisk ländryggsmärta 

 Inflammatorisk ledsjukdom, RA 

 Psoriasis artrit 

 Congenital höftdeformitet 

 Perhes sjukdom 

 Neurologisk sjukdom som påverkar fysiska funktioner 

 Demens 

 Antidepressiv medicin eller kortison behandling 

 

3.3 Procedur 
Patienter sökte fysioterapeut på grund av höft- och knäbesvär på eget initiativ eller på 

rekommendation av läkare vid vårdcentralen. De kontaktades via telefon och fick då 

muntlig information gällande studien av någon av de tio fysioterapeuter eller av en 

receptionist som arbetade med att boka patienter.  Projektansvarig hade informerat både 

muntligt och skriftligt om studien till de som bokar patienterna. Alla patienter kom till 

huvudmottagningen och träffade projektansvarig eller en av de två fysioterapeuter som 

också arbetade med studien. Vid besöket fyllde patienterna i KOOS/ HOOS, 

fysioterapeuten tog anamnes samt gjorde manuell klinisk undersökning av höft och knä. 

Vid bedömningen utgick fysioterapeuterna utifrån Socialstyrelsen riktlinjer gällande 

diagnostisering vid misstanke av artros. ”En samlad bedömning av anamnesen, 

förekomsten av tre vanliga symtom och tre typiska fynd ”.  I anamnesen frågades efter 
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ärftlighet för artros, tidigare ledskada och exempel på vanliga symtom såsom smärta, 

stelhet efter inaktivitet och nedsatt funktion. Typiska fynd vid undersökning av ett knä 

är krepitationer, nedsatt rörlighet och svullen led. Vid höftartros är det vanligt med 

nedsatt höftböjning samt nedsatt rörlighet och smärta vid inåtrotation. 

Därefter utfördes de funktionella testerna. Alla testvärden fördes in i patientens journal 

samt i ett Excel dokument där deltagarna var kodade. Patienterna började 

träningsperioden inom två veckor efter testning. Samtliga patienter medverkade vid ett 

informationstillfälle i artrosskolan inom fyra veckor efter första besöket. Artrosskolan 

hölls av en erfaren fysioterapeut som inte för övrigt medverkade i studien. 

Informationen var tre timmar, informationen gavs även skriftligt ut som 

deltagarmaterial. Utvärdering av behandling skedde inom ett dygn till en vecka efter 

sista träningstillfället av samma person som testade vid inskrivning i studien. 

Interventionsgruppen tränade Functional Moves® två gånger i veckan i åtta veckor på 

mottagningen. Gruppen bestod av maximalt sex patienter. Projektansvarig samt de två 

andra medverkande fysioterapeuterna som hade gått en internutbildning för att leda 

Functional Moves® av en av grundarna till konceptet.  En viktplatta och en stepbräda 

användes som utrustning. Det fanns olika nivåer på varje övning (bilaga 2). Alla 

övningar instruerade på den basalaste nivån och progressionerna uppmuntrades för de 

patienter som visade en god rörelsekvalité samt hade en accepterbar smärta under 

träningen men även efter föregående träning. Patienterna hade fått information om att 

eventuellt ökad smärta i samband med träningen var tillåten så länge smärtan var 

accepterbar för patienten samt att den ökade smärtintensiteten avtog inom 24 timmar 

efter träning. Om den kvarstående smärtan skattades över 5 på VAS- skalan mer än 24 

timmar efter träningen fick patienten sänka belastningen vid nästa träningstillfälle (Fig 

1). 

Referensgruppen tränade utifrån ett sedvanligt träningsprogram för knä och höft 

(bilaga 3). Patienten instruerades vid två tillfällen av en av de tre fysioterapeuter som 

arbetade med studien. Därefter erbjöds patienten av praktiska skäl att fortsätta sin 

handledarledda träning två gånger per vecka i sju veckor på den mottagning som låg 

närmst hemmet. Skriftlig och muntlig information gällande studien hade redan givits till 

de tio berörda fysioterapeuterna. Träningen stegrades utifrån samma bedömnings 

variabel på smärta som i interventionsgruppen (Fig 1).  



  

 

13 

Samtliga patienter fick information muntligt och skriftligt om att de fick fortsätta att 

utföra den fysiska aktivitet som de normalt gör och utövat innan studiens start.  

3.4 Mätmetoder 
3.4.1 KOOS- (Knee osteoarthritis outcome score) HOOS (Hip osteoarthritis outcome 
score) 

Självskattningsformulär som består av fem delskalor och innehåller sammanlagt 42 

frågor i KOOS och 40 frågor i HOOS. Det tar 10 - 15 minuter att fylla i. Frågorna 

handlar om symptom från aktuell led, funktionspåverkan och svårigheter i vardagen 

samt livskvalité. Formulären är uppdelade i fem områden, instrumentens så kallade 

delskalor. Delskalorna har följande rubriker: Smärta, Symtom, ADL/ Fysisk funktion, 

Sport & Fritid, Livskvalitet (48) 

En femgradig Likert-skala används för utvärdering, där 0 innebär inga problem och 4 

innebär extrema problem. Poängen för de fem områdena i KOOS beräknas sedan var 

och en för sig och transformeras till en 0-100 skala där 100 motsvarar inga knäproblem 

och 0 motsvarar extrema knäproblem (49). Test-retest-reliabiliteten för de fem KOOS-

delskalorna har visat sig vara god eller mycket god i genomförda studier och tillåter 

mätningar av förändringar över tid hos individuella patienter. Även HOOS har en god 

reliabilitet (50,51). Vidare har KOOS och HOOS visat sig ha god validitet, såväl 

innehålls- som begreppsvaliditet (50,51,52).  

3.4.2 Tester 

Samtliga tester utfördes av projektansvarig samt de två fysioterapeuter som arbetade på 

samma mottagning. De tre fysioterapeuterna gick igenom testproceduren tillsammans 

före projektet startades, för att kunna instruera och testa patienterna i studien på ett 

enhetligt sätt. Patienterna fick information angående syftet med testet samt information 

om utförandet. Fysioterapeuterna gav standardiserade instruktioner till samtliga tester 

och undvek att uppmuntra patienterna under själva testets gång. Testdelen började med 

sex minuters gångtest som följdes av fyra funktionella tester: enbentlängdhopp, 

sidledshopp, SOLEC balanstest och enbensuppresningar.  Patienterna hade inte utfört 

någon tyngre träning samma dag eller dagen före testning. Testerna utfördes olika 

tidpunkter på dagen. 

I de fall där det var möjligt utfördes tester med inomhusskor. Om patienten glömt skor 

testades vederbörande utan skor. Vid uppföljande testtillfälle testades patienten på 

motsvarande sätt som vid baseline och av samma fysioterapeut. 



  

 

14 

3.4.2.1  6- min gångtest 

En sträcka på 25 meter på plan mark inomhus var uppmätt. Patienten uppmanades att gå 

så långt som möjligt under sex minuter på uppmätt sträcka. Det var tillåtet att stanna 

och vila och sedan fortsätta under testets gång. Fysioterapeuten gick före de första två 

vändorna för att visa vändpunkterna. Antalet meter som patienten gick antecknades. 

Efter testet skattades upplevd ansträngning utifrån BORG´s RPE- skala och smärta i 

nedre extremiteter utifrån på Borg- CR-10 skala. Antalet meter som patienten klarar att 

gå avrundas till närmsta hel meter (40).  

Det finns studier som visar en god reliabilitet för patienter med kardiovaskulära 

sjukdomar, med en korrelationskoefficient på 0.94-0.96. Studier visar att det finns en 

hög begreppsvaliditet utifrån korrelationen mellan distansen på 6 min gångtest och 

maximal syreupptagningsförmåga hos patienter med hjärtsvikt eller lungsjukdom (53).  

3.4.2.2  Enbentlängdhopp 

Patienten utförde ett så långt maximalt stående enbentlängdhopp som möjligt. Tre 

godkända hopp dokumenterades per ben och det längsta hoppresultatet för respektive 

ben registrerades i studien. Patienten stod på ett ben med tårna bakom en linjemarkering 

på golvet. Det andra benet tilläts vara i rörelse. Händerna var knäppta bakom ryggen 

genom hela hoppet. För godkänt hopp landade patienten på hoppbenet med kontroll och 

balans. Det andra benet fick inte sättas i golvet förrän balansen var återfunnen. Det var 

heller inte tillåtet att hoppa vidare på hoppbenet för att återfå balansen. Hoppets längd 

mättes i centimetrar, mätt från tår till häl (54). Enbentlängdhopp har en hög reliabilitet 

(54,55). Enbent längdhopp är det hopptest som är vanligast förkommet i klinik för att 

testa knäfunktion efter främre korsbandsskada eller främre korsbandsrekonstruktion. 

Testet verkar kunna förutsäga vilka personer som i framtiden kommer att erhålla 

instabilitetsproblematik. Det finns en låg till moderat relation mellan enbentlängdhopp 

och styrka nedre extremiteter för både ACL opererade och icke opererade. Forskning 

pekar på att passiv knäledslaxitet inte påverkar resultatet för enbentlängdhopp. Det 

visade sig inte finnas något starkt samband mellan knäleds proprioception “ joint 

position sense” och prestationen på enbentlängdhopp. Fitzergerald et al (56) hävdar att 

enbentlängdhopp är ett bra funktionell test som visar knäts dynamiska stabilitet (56). 

Flera studier (Bandy, Rusche & Tekulve1994; Bolgla & Keskula 1997; Meylan et al 

2009; Reid et al 2007; Gustavsson et al 2006) har visat att reliabiliteten hos detta test är 
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hög, ICC på mellan 0,92- 0,99 har uppvisats (55). Hög reproducerbarhet och validitet 

har påvisats för enbent längdhopp (56).  

3.4.2.3 Hopp i sidleds/sidleds hopp 

Ett avstånd på 40 cm hade mätts ut från ytterkant till ytterkant och markerats med två 

linjer på golvet. Patienten stod på det ben som testades vid sidan av den ena linjen med 

händerna placerade på ryggen. Vid startsignal hoppade sedan patienten utanför de två 

markeringarna från sida till sida på ett ben. Målet var att klara så många godkända 

sidledshopp som möjligt under 30 sekunder utan att vidröra linjemarkeringarna. Ett 

försök per ben tilläts. Detta test är en modifikation av Itoh et al. (57). Sidledshopp mäter 

framför allt hoppteknik och uthållighet. Testet har en hög reliabilitet (p= 0,01) (55). 

3.4.2.4 SOLEC-balanstest 

Patienten stod i en cirkel med 50 cm diameter med armarna korsade över bröstet och på 

ett ben. Det andra benet hölls upplyft i 90° i knäled och höftled. Patienten blundade och 

försökte hålla balansen i ringen under 60 sek. Förflyttningar inom cirkeln var tillåtet. 

Testet avbröts om patienten vidrörde linjemarkeringen eller satte i det andra benet. Tre 

försök per ben och bästa tid för respektive ben registrerades i studien (58). SOLEC-

balanstest mäter framför allt balansförmågan (59) och testet har god reliabilitet (60,61) 

3.4.2.5 Enbensuppresning 

Patienten satt på en brits, 44 cm höjd, med armarna i kors över bröstet och gjorde så 

många uppresningar som möjligt från britsen under 60 sek utan att vidröra golvet med 

det andra benet som hölls framåt sträckt. Testet utfördes med full muskelkontroll, dvs. 

att den excentriska fasen utfördes med konstant hastighet och den koncentriska fasen 

utan bål- och arm medrörelser. Detta test är en modifikation av det test som tidigare 

använts av Thorstensson et al. (58). Knäböjningstestet kan utföras som maximal antal 

knäböjningar på 30 sek, vilket är den standardisering som validitets- och 

reliabilitetsprövades av Bremander et al (62). 

3.5 Etiska överväganden 

Skriftligt samtycke till deltagande lämnades ut till varje patient innan studiens start 

(bilaga 1). Alla frågeformulär, testresultat samt information om när deltagarna tränade i 

interventions- och referensgrupperna, förvarades i ett låst brandsäkert journalskåp där 

endast författaren hade tillträde. Testresultaten skrevs även in i journalen som ansvarig 

fysioterapeut samt projektledare kunde ta del av. Testresultaten sammanställdes i ett 

Excel dokument, där försökspersonerna var kodade och deras identitet var endast känd 
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för projektansvarige. Kodlistan förvarades i låst brandsäkert journalskåp tillsammans 

med de andra handlingarna. Exceldokumentet sparades på projektansvariges dator som 

var lösenords skyddad. Resultaten presenteras på gruppnivå och kan inte härledas till 

någon specifik person. 

Ett rådgivande yttrande har inhämtats från etik kommittén Syd Ost, ärendenummer EPK 

244-2014.  

3.6 Statistiska analyser 

Power beräknades med  MedCalc Statistical Software version 16.2.0. Beräknades på 

variabeln ”Fysiskt_fu_in” och ”Fysisikt_fu_ut”. För att med 80 % power påvisa en 

skillnad i medelvärde på differensen ut-in på 4,2 mellan grupperna behövs 57 patienter i 

varje grupp för att få ett statistisk säkert underlag.  

För statistisk analys användes Statistical Package for the Social Sciences version 21 

(SPSS). Deskriptiv statistik användes för att beskriva deltagarnas bakgrundsvariabler. 

Genomsnittsvärde median användes, ett lämpligt mått vid sneda fördelningar, små 

stickprovstorlekar samt vid variabler enligt ordinalskalan (63). För att jämföra 

testresultaten före och efter interventionen, har icke-parametriska test använts, 

Wilcoxon signed rang test och Mann-Whitneys U-test då stickprovsstorlekarna är små 

(63). Signifikansnivå var satt till p<0.05. 

 

4. RESULTAT  

Redovisning av resultatet sker i löpande text, 3 tabeller och 14 figurer. Först presenteras 

en beskrivning av den slutliga interventionsgruppen samt bortfall och efter det den 

slutliga referensgruppen med bortfallsbeskrivning. Resultatredovisning kommer ske 

utifrån den ordningsföljd frågeställningar är presenterad. 

4.1 Bakgrundsbeskrivning 
4.1.1 Interventionsgrupp  

Det var 21 patienter, 15 kvinnor och sex män, som slutförde deltagande i 

interventionsgruppen. Medelåldern för gruppen var 47.9 år, äldsta patienten var 64 år 

och yngsta 30 år. Av 21 patienter i gruppen deltog 18 i artrosskolans 

informationstillfälle. Antal träningstillfällen varierade i interventionsgruppen från 12-16 

gånger och i medeltal var det 13,8 träningstillfällen. I interventionsgruppen var det sex 

kvinnor och två män med höftledssmärta samt nio kvinnor och fyra män med 
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knäledssmärta. Medel BMI för interventionsgruppens kvinnor var 25.47 och för männen 

26.67. Två kvinnor avbröt deltagandet i interventionsgruppen efter ett par veckor på 

grund av annan sjukdom. 

4.1.2Referensgrupp 

Det var 13 patienter, åtta kvinnor och fem män som slutförde deltagande i 

referensgruppen. Medelåldern för gruppen var 55.5 år, äldsta patienten var 65 år och 

yngsta 35 år. Av 13 patienter, deltog elva i artrosskolans informationstillfälle. Antal 

träningstillfällen varierade i referensgruppen från 12-16 och i medeltal var det 14.2 

träningstillfällen. Tre kvinnor och tre män hade höftledssmärta medan fem kvinnor och 

två män hade knäledssmärta. Medel BMI hos kvinnorna var 25.62 och för männen 26. 

Det var sju deltagare, sex kvinnor och en man, som inte fullföljde deltagandet i 

referensgruppen. Orsaken till att deltagarna inte fullföljde deltagandet var annan 

sjukdom och tidsbrist.   

4.2Resultat av fysiska tester  

4.2.1 Interventionsgrupp  

Interventionsgruppen förbättrade samtliga tester signifikant, förutom enbensuppresning 

höger, efter interventionen (Tabell 1).  

Tabell 1 Resultat för fysiska tester i interventionsgrupp, medianvärde (md), min- och maxvärde samt p-

värde 

Fysiska tester Md (min /max) Före Md (min/ max) Efter P-värde 

Enbensuppresning höger 9 (0/38) 13 (0/36) ns 

Enbensuppresning 

vänster 9 (0/30) 12 (0/32) 
0.008 

Enbentlängdhopp höger 71 (40/135) 85 (60/150) 0.001 

Enbentlängdhopp 

vänster 65 (39/135) 76 (12/155) 
0.004 

Sidledshopp höger 11 (2/47) 17 (6/54) 0.000 

Sidledshopp vänster 12 (2/45) 18 (2/56) 0.000 

SOLEC höger 8 (3/41) 22 (4/66) 0.000 

SOLEC vänster 10 (3/31) 19 (3/60) 0.005 

Gångtest - Sträcka 625 (500/800) 655 (525/785) 0.004 

Gång - Smärta 1 (0/5) 0 (0/3) 0.002 

Gång - Ansträngning 10 (7/15) 9 (6/12) 0.022 
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Femton av 21 patienter klarade av att resa sig fler antal gånger på vänster ben från en 44 

cm hög stol (p<0.008). Tre klarade färre antal uppresningar medan tre utförde samma 

antal och två patienter hade oförändrat antal uppresningar efter interventionen. 

 

Det var 17 patienter som hoppade längre på höger ben (p<0.001) och 16 patienter som 

hoppade längre på vänster ben (p<0.004). Två patienter hoppade kortare både på höger 

och vänster ben. Två hoppade lika långt på höger ben och tre hoppade lika långt på 

vänster ben vid båda mättillfällena.   

 

Nitton patienter hoppade fler antal sidledshopp (p<0.000) på höger och vänster ben 

medan en patient hoppade färre antal hopp på höger ben efter interventionen. Ingen 

hoppade färre antal hopp på vänster ben. En patient hoppade lika många hopp på höger 

ben och två patienter hoppade lika många hopp på vänster ben vid båda mättillfällena.    

 

Sexton patienter kunde stå längre tid på höger ben (p<0.000) och 14 patienter på vänster 

ben (p<0.005) efter interventionen. Det var tre respektive fem som utförde ett sämre 

resultat jämfört med innan interventionen. Två patienter hade oförändrat resultat på 

höger respektive vänster ben. 

Sexton patienter gick längre sträcka under 6-minuters gångtest jämfört med innan 

interventionen (p<0.004). Tre personer gick kortare sträcka och två patienter gick lika 

långt vid båda mättillfällen. 

 

Tretton patienter upplevde att gångtestet var mindre ansträngande efter interventionen 

(p<0.022) och fem patienter upplevde det mer ansträngande jämfört med före 

interventionen. Tre patienter skattade samma ansträngning vid båda mättillfällena.  

Tretton patienter skattade mindre smärta enligt visuell analog skala (VAS) efter 

interventionen jämfört med före (p<0.002) medan en patient skattade smärtan starkare 

jämfört med före interventionen. Sju skattade lika vid båda mättillfällena.  
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4.2.2 Referensgrupp  

Referensgruppen visade en signifikant förbättring i sidledshopp på vänster ben 

(p<0.041), SOLEC vänster ben (p<0.005) samt enbent längdhopp höger (p<0.012) och 

enbent längdhopp vänster ben (p<0.001) efter interventionen (Tabell 2).   

 

Tabell 2 Resultat för fysiska tester referensgrupp, median (md), min och maxvärde samt p-värde.   

Fysiska tester Md (min /max) Före Md (min/max) Efter P-värde 

Enbensuppresning höger 9 (0/32) 12 (0/33) ns 

Enbensuppresning 

vänster 6 (0/34) 8 (0/36) 
ns 

Enbentlängdhopp höger 42 (2/150) 60 (3/190) 0.012 

Enbentlängdhopp 

vänster 30 (5/140) 45 (7/180) 
0.001 

Sidledshopp höger 6 (0/33) 5 (0/42) ns 

Sidledshopp vänster 3 (0/29) 4 (0/40) 0.041 

SOLEC höger 9 (5/28) 11 (6/48) ns 

SOLEC vänster 6 (4/24) 11 (3/36) 0.005 

Gångtest- Sträcka 585 (447/750) 600 (460/740) ns 

Gång- Smärta 1 (0-4) 0 (0/3) ns 

Gång- Ansträngning 10 (7-13) 10 (7/12) ns 

 

 

Tio av 13 patienter hoppade längre på höger ben efter interventionen jämfört med före 

(p< 0.012). Ingen hoppade kortare men tre patienter hoppade lika långt som första 

tillfället. 

Samtliga patienter förbättrade resultatet på enbent längdhopp vänster (p<0.001). 

 

Sex patienter klarade av att hoppa flera gånger i sidled på vänster ben efter 

interventionen (p< 0.041). En person hoppade färre hopp och sex patienter hoppade lika 

många hopp. 

 

Åtta patienter kunde stå längre tid på vänster ben (p<0.005) och tre patienter kortare tid 

jämfört med före interventionen medan två patienter klarade att stå lika länge på vänster 

ben vid båda mättillfällena. 
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4.2.3 Skillnaden i resultat i de fysiska testerna mellan interventions- och 
referensgrupp 

 

Fig 2 Redovisar den procentuella signifikanta förbättringen på de funktionella testerna i 

interventionsgruppen och referensgruppen.  Y-axeln visar procent och X-axeln representeras av de 

funktionella testerna. 

 

Åttio procent av patienterna i interventionsgruppen förbättrade resultatet i 

enbentlängdhopp höger jämfört med 77 procent av alla i referensgruppen efter 

interventionen. I enbentlängdhopp vänster förbättrades alla patienter i referensgruppen, 

det vill säga 100 procent medan 76 procent av patienterna förbättrade resultatet i 

interventionsgruppen. I sidledshoppen höger förbättrade 90 procent av patienterna 

resultatet i interventionsgruppen jämfört med 46 procent av alla i referensgruppen. 

Sextiosju procent av patienterna i interventionsgruppen förbättrade SOLEC vänster 

medan 61 procent av patienterna i referensgruppen (Fig 2). 

 

4.3Resultat KOOS/ HOOS 

Vid skattning av KOOS/HOOS hade två av deltagarna i interventionsgruppen inte fyllt i 

frågeformulären fullständigt och har därför exkluderats vid beräkning av KOOS/ 

HOOS.   

Resultatet visar en signifikant förändring av resultatet på alla delskalor i interventions- 

och referensgruppen efter interventionen.  
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Tabell 3 Redovisning av median (md), min och maxvärde samt p-värde för KOOS/ HOOS före och efter 

intervention i interventionsgrupp och referensgruppen. Skalan är från 0 (extrema besvär) till 100 (inga 

besvär). 

 INTERVENTIONSGRUPP   REFERENSGRUPP   

Delskalor Md  Min Max 
p- 
värde Md  Min Max 

p- 
värde 

Symtom före 75 50 92   63 43 97   

Symtom efter 81 63 95 0.017 80 58 100 0.043 

Smärta före 70 35 89   65 32 89   

Smärta efter 75 50 100 0.002 82 50 100 0.001 

Fysisk funktion före 85 49 96   75 47 100   

Fysisk funktion 

efter 93 59 99 0.002 91 57 100 0.001 

Funktion/ fritid före 45 25 90   43,75 81,3 20   

Funktion/ fritid ut 

efter 60 35 95 0.008 70 15 100 0.005 

Livskvalitet före 50 31 75   56 44 81   

Livskvalitet efter 58 38 94 0.009 69 44 94 0.009 

 

Efter interventionen skattade 12 av patienterna mindre symtom i höfter och knän och 

nio i referensgruppen. Sex patienter av 19 skattade mer symtom i höfter och knän i 

interventionsgruppen och tre patienter i referensgruppen. En person skattade 

oförändrade symtom i höft och knä i referensgruppen.  

Det var 16 patienter i interventionsgruppen och tolv patienter i referensgruppen som 

skattade mindre smärta i höfter och knän efter interventionen jämfört med före. Ingen i 

referensgruppen skattade ökad smärta men en person skattade samma smärta som före 

interventionen. Tre patienter skattade mer smärta i interventionsgruppen.  

Det var 18 patienter som skattade bättre funktion i höfter och knän i 

interventionsgruppen och tio i referensgruppen. En person skattade att den fysiska 

funktionen var sämre efter interventionen och två i referensgruppen. En person skattade 

oförändrad funktion i höfter och knän i referensgruppen.  

Fjorton patienter i interventionsgruppen skattade bättre i delskalan funktion/fritid vad 

gäller höfter och knän medan tio i referensgruppen. Två patienter i interventions- och 

referensgruppen skattad sämre funktion/fritid medan tre från interventionsgruppen och 

en från referensgruppen skattade oförändrad funktion/fritid i höfter och knän efter 

interventionen.  
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Tolv patienter i interventionsgruppen och nio patienter i referensgruppen skattade 

förbättrad livskvalitet efter interventionen. Två patienter skattade sämre livskvalitet i 

interventionsgruppen och en i referensgruppen. Fem patienter skattade att livskvalitet 

var oförändrad i interventionsgruppen medan tre skattade oförändrad livskvalitet i 

referensgruppen (Tabell 3). 

 

Resultatet visar att referensgruppen skattar lägre på alla delskalor i KOOS/ HOOS, 

förutom livskvaliteten, före interventionen, jämfört med interventionsgruppen. 

Interventionsgruppen skattade 12 poäng högre på symtom, fem poäng högre på smärta, 

fysisk funktion tio poäng högre och funktion/fritid 1.25 poäng högre.  Livskvalitén 

skattade referensgruppen sex poäng högre än referensgruppen före interventionen.   

 

Resultatet visar en förbättring av skattning på samtliga delskalor i KOOS/ HOOS. 

Interventionsgruppen skattade sex poäng högre på symtomskattning höfter och knän 

medan referensgruppen skattade 17 poäng högre efter interventionen. 

Interventionsgruppen skattade fem poäng högre på smärta i höfter och knän medan 

referensgruppen skattade 17 poäng högre efter interventionen. Interventionsgruppen 

skattade åtta poäng högre vad de gäller fysiska funktionen medan referensgruppen 

skattade 16 poäng högre efter interventionen. Funktion och fritid skattade 

interventionsgruppen 15 poäng högre medan referensgruppen skattade 26.25 poäng 

högre efter interventionen. Livskvalitet skattades åtta poäng högre av 

interventionsgruppen och tretton poäng högre av referensgruppen (Fig 3). 
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Fig 3 Skillnaden i antal medianpoäng före och efter interventionen för interventions- och referensgruppen  

5. Diskusson 

5.1Resultatdiskussion 
Syftet var att undersöka om Functional Moves® är en verkningsfull behandlingsmetod 

avseende Quadriceps styrka, balans, knästabilitet, gångförmåga samt självskattad 

upplevelse av symtom som smärta, funktion och livskvalitet jämfört med konventionell 

individuell styrke- och rörlighetsträning för patienter med höft- och knäsmärta i åldern 

30-65 år. 

Då Functional Moves® är en tredimensionell träning, där kroppen utmanas i flera 

rörelseriktningar samtidigt, kräver det en större balans och stabilitet i kroppen. 

Functional Moves® är en neuromuskulär träning som har syftet att förbättra den 

sensoriska kontrollen och uppnå funktionell stabilisering. Vid artros påverkas den 

sensomotoriska mekanismerna och ”ledkänslan”, vilket visar sig genom en försämrad 

sensorisk funktion, påverkan på flera muskler, sämre funktionsförmåga, sämre balans 

och förändrat rörelsemönster (34). I en studie från 2014 jämfördes neuromuskulär 

träning med Quadriceps träning på patienter med måttlig varusställning med måttlig till 

svårt medial artros, på komponenterna extern knä adduktion moment,( KAM= en 

indikator på medial lateral fördelning av knä belastning) smärta och fysisk funktion. De 

utvärderades efter 12 veckors träning. Resultaten visade liknande förbättring i smärta 

och funktion i båda träningsformerna (64). Forskningen tyder på att den 

neuromuskulära träningen inte är effektivare än ren Quadricepsträning för patienter med 

artros som utvecklat en varusställning.  Patienter med korsbandsskador, som har en hög 
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risk att drabbas av knäartros, har neuromuskulärträning sedan 10-15 år tillbaka varit en 

viktig komponent i träningen. Neuromuskulär träning har framgångsrikt testat på yngre 

och medelålders patienter med korsbandsskada samt meniskskador (34). Författaren till 

den här studien menar att neuromuskulär träning är bäst om den kommer in så tidigt 

som möjligt. Detta för att träna upp den sensomotoriska kontrollen och för att minska 

felbelastningar som på sikt kan leda till felställningar i leden.  

Functional Moves ® utmanar styrka och stabilitet över flera leder och muskelgrupper 

och de flesta övningar utförs i closed chain vilket bidrar till bättre aktivering av 

musklerna kring leden och därmed fördelar belastningen över ledytorna. De övningar 

som är med i referensgruppens träningsprogram är flertalet i en open chain och 

innehåller övningar som inte involverar lika många leder och muskler. 

Tidigare studier gjorda på höft och knäartros med generell träning saknas nivåer och 

progressioner av träningen (34). I Functional Moves ® stegras övningarna utifrån 

rörelsekvalitén och symtom under och efter utförandet. Det finns en tydlig röd tråd i 

programmet och varje övning har tydliga progression som utmanar kroppen styrka, 

balans, rörlighet och stabilitet. I de övningar som referensgruppen tränade efter finns 

inga planerade progressioner som kan utmana patienten allt eftersom förbättring sker.     

Interventionsgruppen i den här studien hade signifikant bättre resultat på alla testvärden 

förutom enbensuppresning höger jämfört med referensgruppen som hade signifikant 

förbättring i enbentlängdhopp bilateralt, SOLEC vänster samt sidledshopp höger.  En 

anledning att interventionsgruppen visade bättre resultat än referensgruppen kan vara att 

det var färre antal personer i referensgruppen.  

Enbensuppresning avser att testa bland annat Quadricepsstyrkan och Thorstensson et al 

(58) visade i sin studie att en nedsatt förmåga vid enbensuppresning från 48 cm stol gav 

en ökad risk för att utveckla knäartros fem år senare (58). Den träning som 

referensgruppen i den här studien gjorde gav ingen signifikant skillnad i antalet 

enbensuppresningar trots att de hade övningen i sitt program. Det vore intressant att se 

om det blivit någon skillnad om träningen pågått under en längre tid. 

Interventionsgruppen hade en signifikant förbättring i enbensuppresning vänster efter 

åtta veckors Functional Moves® trots att de inte specifikt tränat på den övningen. 

Varför det enbart blev en signifikant skillnad på vänster och inte höger ben kan 

författaren inte hitta någon förklaring till.  
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Det fodras koordination, balans, muskulär styrka och uthållighet för att utföra ett enbent 

längdhopp (56). Både interventionsgruppen och referensgruppen i denna studie hade en 

signifikant förbättring av resultat. Åttio procent av patienterna i interventionsgruppen 

förbättrade resultatet i enbentlängdhopp höger jämfört med 77 procent av alla i 

referensgruppen efter interventionen. I enbentlängdhopp vänster förbättrades alla 

patienter i referensgruppen, det vill säga 100 procent medan 76 procent av patienterna 

förbättrade resultatet i interventionsgruppen. Detta trots att referensgruppen inte hade 

någon hoppträning i sitt program. Författaren anser att en förklaring till detta resultat 

beror på den ökade tilltron till sin led. 

Vid sidledshopp höger hade både interventions- och referensgruppen en signifikant 

förbättring. Nittio procent av patienterna förbättrade resultatet i interventionsgruppen 

jämfört med 46 procent av alla i referensgruppen. I interventionsgruppen förbättrade 90 

% sitt resultat i sidledshopp vänster.  Det är mer hopp i Functional Moves® än den 

träning som referensgruppen utförde vilket kan förklara detta resultat. Författaren har 

inte funnit vetenskapliga studier som kan ge mer kunskap kring hur hoppträning 

påverkar broskets kvalitét för artrospatienter. Brosket är viskoelastiskt och består till 80 

procent av vatten och får sin näring när brosket belastas, eftersom det är då ledvätskan 

sugs in i brosket. Därför borde det vara gynnsamt för brosket med hoppträning då det 

bli en större kompression i brosket, vilket skulle ge en större insugningseffekt av 

ledvätskan. 

 

Sextiosju procent av patienterna i interventionsgruppen förbättrade SOLEC vänster 

medan 61 procent av patienterna i referensgruppen. I interventionsgruppen förbättrade 

76.6 % av patienterna sitt resultat på höger ben. Functional Moves® innehåller mer 

balans och stabilitetsträning i sitt program jämfört med referensgruppen vilket kan 

förklara resultatet.  

Balansträning har visat sig vara bra för artrosdrabbade enligt Chaipinyo och 

Karoonsupcharoen (65). I en randomiserad blindstudie jämfördes hembaserad 

styrketräning med hembaserad balansträning, där 42 deltagare deltog i ett fyra veckor 

långt träningsprogram. Deltagarna i balansgruppen genomförde trettio repetitioner av 

steg framåt, bakåt och sidan fem dagar i veckan. Även 30 repetitioner av tvåbens knäböj 

i 15-30 graders vinkel i syfte att stärka Quadricepsmuskeln i stående position. 

Deltagarna i styrkegruppen genomförde 30 repetitioner (tio repetitioner i tre set) av 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Viskoelasticitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
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isometrisk knästräckning i sittande position, fem dagar i veckan. För att göra mätningar 

och jämförelser användes KOOS. Rörlighet mättes med promenadtest och Get up and 

Go test (resa sig från en stol och gå 15 m.) samt att gå upp och ner för en trappa. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Den enda skillnaden i 

KOOS var livskvalitén, där balansgruppen inte förbättrade sig, medan styrkegruppen 

hade förbättrat poängen. Ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna vad det gällde 

styrka, däremot var styrkegruppen bättre när det gällde rörlighet att ta sig nerför en 

trappa. När det gällde smärta sågs ingen skillnad mellan grupperna, men jämförde man 

grupperna tillsammans så var smärtan mindre (65). 

Gångtest är ett test som används i daglig verksamhet för att bedöma kondition och 

gångförmåga. Det finns studier som visar att det finns ett samband mellan maximal 

syreupptagningsförmåga och distansen för hjärtsviktspatienter och lungsjuka (53). 

Functional Moves® är en träningsform där styrkemomenten varvas med pulstoppar. Då 

styrkedelen involverar flera muskelgrupper hålls pulsen på en relativt hög nivå mellan 

pulstopparna. Under pulstopparna pushas deltagarna att utmana sig för att komma upp i 

puls. En studie av Gunnarsson & Bangsbo (66) undersökte högintensiva intervaller på 

måttligt aktiva som de valde att kalla 30:20:10, där de sprang 30 sekunder lågintensivt, 

20 sekunder mycket hög fart och 10 sekunder maximalfart. Dessa upprepas i 5 minuter 

3 gånger och med vila 2 minuter emellan. Deltagarna i interventionsgruppen minskade 

sin träningsvolym med 54 % men ökade VO2Max med fyra procent, samt förbättrade 

prestationen på 1.5km och fem km. Författarna menade på att en möjlig förklaring till 

ökad VO2Max var att de kunde stressa det kardiovaskulära systemet under en längre 

tid, detta genom att testpersonerna fortsatte springa med hög fart efter de tio sekunderna 

av maximal sprint och inte slutade helt att springa. Dessutom kunde de behålla en hög 

hjärtfrekvens under en längre tid (>90% av HRMax under hela 40 % av effektiva 

träningsperioden) (66). Interventionsgruppen i denna studie hade en signifikant 

förbättring i gångtestet där 76.2 % av patienterna ökade sin gångsträcka och 61.9% av 

patienterna skattade ansträngningen lägre enligt Borg-skala (Borg RPE-scale) och lika 

många skattade mindre smärta enligt Borgs-CR-10 skala efter 8 veckors Functional 

Moves®. Referensgruppen hade 10 min cykling före träning och som nedvarvning efter 

träningen. Referensgruppen hade ingen signifikant förbättring av gångtest.  
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Både interventions- och referensgruppen i den här studien visade bättre resultat på 

samtliga delskalor i KOOS/ HOOS efter interventionen. Referensgruppen hade fler 

antal poängs skillnad mellan baseline och uppföljning på alla delskalor. Det kan 

förklaras av att de hade lägre skattning på alla delskalor förutom just livskvalitet vid 

baseline jämfört med interventionsgruppens patienter. Livskvalitet skattade 

referensgruppen sex poäng högre före interventionen jämfört med interventionsgruppen, 

vilket kan tyckas lite motsägelsefullt att referensgruppen skattade högre livskvalitet 

trots mer smärta, symtom och nedsatt funktion. Efter 8 veckors träning skattade 

referensgruppen 11 poäng högre jämfört med interventionsgruppen på livskvalitet.  I 

denna studie var det delskalan funktion och fritid som hade den största ökningen, 15 

poäng i interventionsgruppen och 26 poäng i referensgruppen. För att man skall kunna 

kalla resultatet för en klinisk förbättring krävs det att det är åtta till tio poäng skillnad 

(67). I denna studie fick referensgruppen en klinisk förbättring på samtliga delskalor i 

KOOS/ HOOS beräknat på medianvärdet. Interventionsgruppen hade en klinisk 

förbättring på fysisk funktion, funktion/ fritid samt livskvalitet. Smärta och fysisk 

funktion är vanliga utfallsmått i artros studier och visar ofta på en förbättring hos 

personer med knäartros (68). 

Vid jämförelse av olika effekter av olika interventioner mätt med KOOS/ HOOS visade 

att utbildning hade en effekt på delskalan smärta och fysisk funktion. Artrosskolan har 

minst lika bra och bättre effekt vid knäartros som läkemedel och i jämförelse med att ge 

utbildning och träning var för sig (68).  År 1997 utvecklades ett specifikt 

träningsprogram ” Hop with the Hip” för äldre personer med höftledsartros. Det 

träningsprogrammet pågick lika länge som denna studie, åtta veckor, och hade även 

artrosinformation. De tränade en gång i veckan under handledning av fysioterapeut. Det 

visade sig ge minskad smärta samt bättre fysisk funktion men ingen förändring av 

livskvalitén (69). Thorstenson et al (70) visade i sin studie en signifikant förändring på 

skattning av livskvalitén på knäartros patienteter grad III efter sex veckors träning samt 

artrosskola (70). I en annan studie som gjordes på 45 patienter med höftartros, med 

planerad protesplastik inom ett år, efter regelbunden sjukgymnastikträning under 12 

veckor, minskad smärta och förbättrad fysisk funktion. Patientgruppen utvärderades med 

the Harris Hip Score (HHS), the Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index (WOMAC), the 36-Item Short Form Health Survey (SF-36), and 

the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) samt fysisk undersökning 
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(71). Enligt socialstyrelsen har långvarig, regelbunden, handledd konditions- styrke- 

och funktionsträning måttlig effekt på smärta (hög evidensstyrka) vid höftartros. Det 

vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av långvarig, 

regelbunden, handledd konditions- styrke- och funktionsträning på funktion och 

livskvalitet (28) 

Författaren i den här studien menar att en del av förklaringen till att 

interventionsgruppen hade färre antal poäng och skattar lägre än referensgruppen efter 

åtta veckors träning på delskalorna smärta (7 poäng lägre), funktion/ fritid (11 poäng 

lägre) samt livskvalitet (11 poäng lägre), kan bero på att Functional Moves® är en mer 

utmanande träningsform.  Dock har båda grupperna fått utmana sig utifrån 

smärthanteringsskalan (Fig 1).  

I Sverige har var fjärde person äldre än 45 år läkardiagnostiserad artros, och 

förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och äldre (4). Nedsatt muskelfunktion 

medför ökad ledbelastning och är en riskfaktor för att utveckla artros hos medelålders 

med knäsmärta. Genom att erbjuda patienter med artros information och träning i ett så 

tidigt skede av sjukdomsförloppet som möjligt, innan symtom och funktionsnedsättning 

blivit alltför påtagliga, har vi större möjlighet att förebygga försämring och ge 

patienterna verktyg att bättre kunna hantera sin vardag. Vi står således inför svåra 

utmaningar med en stadigt åldrande och alltmer överviktig befolkning vilket kommer ge 

fler patienter med smärta i rörelseapparaten och ett ökat tryck i primärvården (24). 

Därför är det viktigt att fånga patienterna i tid och ge dem rätt förutsättningar. 

Undersökning av kondition, styrka, balans och funktion behöver göras för att träningen 

ska kunna anpassas efter varje individs funktionsnedsättning och till vilken 

belastningsnivå patienten skall tillbaka till.  Idag får patienterna i primärvården oftast ett 

standardprogram utan tydliga progressioner. När man tränar Functional Moves® finns 

progressionerna i varje övning klara och patienten kan lätt stegra utmaningen i övningen 

under förutsättning att patienten klara att utföra övningen med god teknik och utan ökad 

smärta. Det är både mer kostnadseffektiv och motiverande att träna i grupp (34). Som 

fysioterapeut kan du följa dina patienter bättre, ge dem mer feedback och se till att de 

utför varje övning med god rörelsekvalitet. 
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5.2 Metoddiskussion  

Urvalet av försökspersoner var konsekutivt och fördelningen mellan män och kvinnor 

blev snedfördelat. Det var 23 kvinnor och 11 män som deltog i studien. Enligt det 

nationella BOA registret 2014 var det 70 % i registret kvinnor. Studier av 

artrosförekomst i befolkningen visar att det är fler män än kvinnor som har artros i 

åldersgruppen under 45 år medan det i högre åldrar är vanligare med artros bland 

kvinnor. Anledningen till att åldersspannet i den här studien var 30 - 65 år var för att 

författaren ville undersöka effekterna av de olika interventionerna i yngre åldrar. Det 

finns vetenskapligt stöd för att artrosutvecklingen bromsas ju tidigare insatser såsom 

träning och information sätts in. Artros debuterar oftast i medelåldern eller senare, men 

speciellt efter ledskada i unga år kan sjukdomen debutera redan i 20-årsåldern och vara 

långt gången i 30–40-årsåldern. I yngre åldrar är incidensen av knäledsartros högre hos 

män än hos kvinnor, troligen på grund av menisk- och korsbandsskada vid idrott. Efter 

menopaus ökar incidensen kraftigt hos kvinnor (72). Studiens fördelning av patienter 

med knä- respektive höftartros var, 59 % och 41 % vilket stämmer relativt väl med 

verkligheten. I Sverige har 20-30% av befolkningen mellan 65-74 år röntgenverifierade 

artrosförändringar i knäled och motsvarande för höftleden är 8-10% (4).  

Övervikt är en känd riskfaktor för utveckling av artros, framför allt i knäleder, men även 

för fingerledsartros. Enligt BOA 2014 var det nationella medelvärdet för BMI för 

kvinnor 28 och för män 28.1 (28). Patienterna i denna studie har ett lägre medelvärde på 

BMI jämfört med nationella och regionala medelvärden.’ 

 

Datainsamling pågick från oktober 2014 till juli 2015. Om datainsamlingen hade pågått 

under längre tid skulle rekrytering av fler patienter eventuellt varit möjlig. Det var 

svårare än planerat att få patienter med höft- och knäsmärta att delta utifrån in- och 

exklusionskriterierna för studien. Många av dem som söker vård idag har 

smärtproblematik i flera leder/ strukturer och har en högre ålder än studiens 

inklusionskriterier.  

Bortfallet i interventionsgruppen var 8.7 % och orsaken till bortfallet var annan 

sjukdom. Det var 35 % bortfall i referensgruppen, anledningen var tidsbrist för 

patienterna och annan sjukdom. Att träna i grupp har många positiva effekter. Det ger 

en ökad upplevelse av samhörighet, social kontakt samt ökad motivation (46). Utöver 

det så finns det studier som visar att övervakad träning av fysioterapeut kan öka 
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deltagandet i träningen bland artrospatienter och att övervakad träning i sjukvården ger 

bättre resultat än hembaserad träning för patienter med knäartros (73). I en reviewartikel 

från 2009 visar författarna att det är mer kostnadseffektivt att bedriva gruppträning för 

äldre patienter med knäartros och dessutom blir träningen utförd mer regelbundet samt 

att den även har även en social aspekt (44). Det är även känt att för patienterna är det 

inte bara tekniken som är viktig utan även interaktionen med fysioterapeuten (74), vilket 

talar för att fysioterapeutledd träning skulle upplevas mer positiv.   

 

I den här studien anser författaren att det var lättare att motivera, sprida träningsglädje 

samt ge information till varje deltagare när träningen bedrevs i grupp. Då grupperna 

bestod av 4-6 personer per gång var det lätt att coacha och ge dem feedback individuellt 

och i grupp. När patienten utfört steg 1 i övningen med god rörelse kvalité men även 

utifrån smärtmodellen (Fig 1) kunde patienten instrueras till nästa nivå. På så vis 

utmanades patienten stegvis alltid utifrån aspekten smärta och rörelsekvalitét.  Det var 

projektansvarig samt de andra två medverkande fysioterapeuterna som ledde Functional 

Moves®. Ett rapporteringstillfälle, en gång i veckan, anordnades kring patienterna, av 

fysioterapeuterna som var involverade i studien. En individuell avstämning, med varje 

patient, inför varje träningsomgång gjordes. Dessa förutsättningar gjorde att det var 

enkelt att instruera progressionerna i varje övning och att träningen kunde utmanas 

utifrån patientens förutsättningar (bilaga 2). Interventionsgruppen hade fyra tider för 

träning i veckan att välja mellan och många av patienterna kom på samma tid varje 

vecka vilket gav grunden till en bra gruppdynamik. 

 

Det individuella träningsprogrammet som referensgruppen utförd, provades ut, vid två 

tillfällen, av de fysioterapeuter som arbetade med studien. Träningen stegrades också 

utifrån patientens förutsättningar. Val av övningar gjordes utifrån ett program som 

används på författarens mottagning för träning av höft- och knäartros vilken bygger på 

BOA´s träningsprinciper (bilaga 3).  I referensgruppen utfördes träningen vid olika 

tidpunkter för varje individ. Det var flera patienter samtidigt i träningslokalen som 

tränade på grund av olika åkommor. Optimalt hade varit om även referensgruppen hade 

haft tider varje vecka, för att träna tillsammans, liksom de andra patienterna som 

medverkade i studien. Av praktiska skäl var detta inte genomförbart.  
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Författaren och de två medhjälpande fysioterapeuterna till denna studie hade informerat 

patienterna som deltog att de helst skulle fortsätta med sina vanliga aktiviteter och att de 

inte tillförde något nytt i aktivitetsväg i sin vardag under studietiden. Vid 

avstämningarna med patienterna togs frågan kring aktivitetsnivå upp och då kom det 

oftast fram om patienterna hade gjort något som eventuellt påverkat och gett smärta i 

leden.   

På mottagningen idag erbjuds alla patienter med höft och knäsmärta att medverka i 

artrosskolan. Därför erbjöds även patienterna i studien att få den informationen då 

forskning visat att patienter som medverkat i artroskolan rapporterar mindre frekvent 

och intensiv smärta samt förbättrad hälsorelaterad livskvalitet (27).   

Det har varit många som varit involverade i att informera patienterna om studien, vilket 

kan vara en nackdel, då det trots noga gemensam informationsgenomgång var svårt att 

få informationen att bli exakt lika. Det hade varit bra om författaren själv instruerat både 

interventions- och referensgrupperna för att träningen skulle vara så lika som möjligt 

men av praktiska skäl för patienten samt pga. resursbrist bestämdes detta 

tillvägagångssätt. Det har varit svårt att rekrytera patienter från andra fysioterapeuter på 

mottagningen och uteenheterna. Anledningen misstänks vara att det är en tidskrävande 

process att utföra en studie och detta kräver mera resurser för både fysioterapeut och 

patient.  

Något som kan vara relevant att nämna är att författaren inte tog någon hänsyn till 

vilken tid på dagen patienterna utförde testerna vid testomgång ett respektive två. 

Anledningen till detta var att tiden styrdes utifrån patienternas möjlighet att komma 

ifrån arbete eller andra aktiviteter. Författaren anser att det kan påverka resultatet då en 

del individer presterar bättre på morgonen än på eftermiddagen och tvärtom. Författaren 

har varit noga med att det ska vara tyst i testsalen när testet utförs för att inte 

koncentrationen skulle påverkas av yttre faktorer. Patienterna fick ingen information om 

antalet repetitioner vid testerna i samband med testomgång ett. Anledningen var att 

patienterna inte skulle påverkas av första testresultatet vid testtillfälle två. 

Patienterna fick välja vilket ben de ville börja testet med. Författaren till denna studie 

har observerat att majoriteten av deltagarna presterar bättre på det ben de började testet 

med. Det är svårt att veta om det är så att de började med det dominanta benet först och 

att det eventuellt är det starkare eller om det är ordningen som påverkar resultatet. 

Författaren anser att balanstestet är svårt att bedöma då balansen påverkas av yttre och 
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inre faktorer som till exempel koncentration samtidigt som synen kopplas bort (75). 

SOLEC är dock ett test som används i praktiken idag och mäter framförallt 

balansförmågan (59) och har en god reliabilitet (60,61) 

Vid samtliga hopp hålls händerna på ryggen. Detta för att öka kraven på balans, 

stabilitet och spänst i hoppbenet, som annars delvis kan kompenseras med armrörelser, 

för mer specifik bedömning av tilliten av knät (55).  

Vid sidledshoppet fick patienterna hoppa så många gånger som möjligt under 30 sek 

vilket utmanar knästabiliteten under utveckling av muskeltrötthet. Testet är modifierat 

från Itoh et al (57) avseende tiden genom att öka från 2 till 30 sek samt genom att öka 

avståndet från 30-40 cm (57).  Detta kan vara en orsak till en förbättrad sensibilitet 

enligt Gustavsson et al (55) jämfört med Itoh et al (57). 

Enbentlängdhopp är ett vedertaget test för att bedöma hoppförmågan hos personer som 

genomgått främre korsbandsrekonstruktion. Testet verkar kunna förutsäga vilka 

personer som i framtiden kommer att erhålla instabilitetsproblematik (56). En 

instabilitetsproblematik leder till felbelastning i leden och påverkar ledstrukturerna 

negativt. Enbentslängdhopp används därför idag i praktiken vid bedömning av knäts 

funktion vid ledproblem såsom vid artros  

Enbensuppresning från 44 cm hög stol är fyra cm lägre än vad en normal stol är och det 

som Thorstensson et al använde sig av i sin studie för medelålderspatienter (58). Då de 

patienter som ingår i studien inte har uttalade artrosförändringar och är under 65 år var 

det för att utmana även de yngre patienterna.  

Styrkan med denna studie är att interventionen är genomförd kliniskt och att författaren 

har använt sig av patientrapporterade sjukdoms- och ledspecifika 

utvärderingsinstrument, som mätt patienternas egen uppfattning om besvär relaterade 

till sin höft- och/ eller knäproblematik. De fysiska testerna är tester som används i 

klinisk vardag och som också används i kliniska studier. Att det är samma fysioterapeut 

som gjorde testerna och genomförde interventionen kan ha påverkat patienterna att 

svara mer positivt eller negativt beroende på vilken kontakt de haft med fysioterapeuten. 

Å andra sidan är detta ett scenario som väl motsvarar den fysioterapeutiska 

behandlingen i klinisk vardag. Det är en styrka för de fysiska testerna att det är samma 

fysioterapeut som testat för och efter interventionen då det minkar risken för 

felmätningar.   
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Konklusion  

I denna studie har Functional Moves® visat en signifikant förbättring avseende 

Quadriceps styrka vänster, balans, knästabilitet, gångförmåga och mindre skattad smärta 

och ansträngning vid gångtest. Konventionellträning visade en tendens till förbättring på 

balans och stabilitet. Båda träningsformerna fick en signifikant förbättring på KOOS/ 

HOOS där referensgruppen hade en signifikant förbättring på samtliga delskalor. 

Interventionsgruppen hade en signifikant förbättring på fysisk funktion, funktion/fritid 

samt livskvalitet. Författaren anser att Functional Moves® borde vara möjligt att 

erbjudas till patienter i primärvården framförallt för de som har en vardag som ställer 

större krav på höft- och knäled.  

 

 

Framtida forskning 

Det finns mycket forskning kring träning framförallt vid knäartros. Dock behövs det 

mer forskning kring vilken typ av träning som är bäst för begynnande knä- och 

höftbesvär. Det behövs mer forskning av Functional Moves® för att utvärdera dess 

effekter på höft- och knäsmärta.  
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VIII 

Bilaga 1 

 

Hej!     

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en vetenskaplig studie där syftet är att undersöka 

effekterna av traditionell träning som idag rekommenderas för patienter med 

höft/knäsmärta. Resultatet av studien kommer att jämföras med en studie på ett nyare 

träningskoncept, Functional Moves®. Studien sträcker sig över 8 veckor och du 

kommer att få träna enligt utprovat program två gånger i veckan. Träningsprogrammet 

som består av övningar för rörlighet, balans, styrka och stabilitet för höft/knä, kommer 

att provas ut individuellt av en av våra fysioterapeuter vid två tillfällen. Därefter 

kommer Du att kunna välja att fortsätta träna på mottagningen där du bor under 

handledning av en fysioterapeut. Studien genomförs inom ramen för en magisteruppsats 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar vid Institutionen för idrottsvetenskap. 

Som en del av studien kommer du innan du träffar fysioterapeut att få fylla i ett 

formulär med frågor kring din upplevelse av dina besvär. Sedan kommer du att få en 

undersökning av höft/ knä vilket följs av ett gångtest, balanstest, hopptest och styrketest 

för lårmuskulaturen. Det krävs ombyte då du kommer att bli något varm. Total tid för 

besöket är ca en timme. Testerna kommer att utföras före och efter träningsperioden. 

Riskerna med testerna är små. Testerna kan ge lättare träningsvärk och eventuellt ökad 

smärta vilket kan sitta i 1-3 dygn. Du kommer muntligen att få individuell information 

om samtliga testresultat.  Du kommer att påbörja din träningsperiod 1-2 veckor efter 

testning. Undertecknad önskar även att du inom de närmsta veckorna deltar vid ett av 

våra informationstillfällen i Artroskolan. Testerna och träningen kommer att bedrivas på 

mottagningen i Kungsbacka. Under studiens gång går det bra att fortsätta med den 

fysiska aktivitet som du normalt sett utövar. All träning skall dokumenteras i en 

träningsdagbok som du kommer att tilldelas vid träningsperiodens start. Besök och 

träning går under sedvanlig patientavgift.  

 

Studien kommer att följa gängse forskningsetiska riktlinjer. Det innebär att ditt 

deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan förklaring 

och utan att det påverkar din fortsatta behandling. Insamling av personlig data kommer, 

enligt personuppgiftslagen, att behandlas konfidentiellt. Alla testresultat kommer att 



  

 

IX 

föras in i din journal och som enbart din ansvarige fysioterapeut och projektansvarig 

kommer att kunna ta del av. Frågeformulär kommer enbart projektansvarig att ta del av 

och förvara i låst skåp på Hälsa Och Rehabilitering så att ingen obehörig kan ta del av 

materialet. Namn och personnummer kommer inte att finnas med i studien.  

 

Resultatet av studien kommer att presenteras vid ett seminarium vid Linnéuniversitet i 

slutet av maj 2015. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå och inga uppgifter 

som hänför sig till enskild person kommer att redovisas.   

Väljer du att delta vänligen besvara medgivandet nedan! 

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig 

kontaktperson som finns utsedd. 

Författare till studien och kontaktperson: 

Helena Cato 

Leg sjukgymnast/fysioterapeut 

Tölövägen 5, 434 80 Kungsbacka 

helena.cato@regionhalland.se  

Tel: 0300-565095 

Handledare Rita Sjöström 

Leg sjukgymnast, fil dr 

rita.sjostrom@miun.se 

Tel: 070-6602155 

Jag vill medverka i studien och jag har förstått förutsättningarna enligt ovan. 

……………………  ……………………………. 

Datum   Plats 

 

…………………………………. ………………………………… 

Testperson   Helena Cato  

  

mailto:rita.sjostrom@miun.se


  

 

X 

 

Hej! 

Functional Moves® är funktionell gruppträning som ger styrka och kondition. 

Träningen bygger på enkla och atletiska rörelser. Functional Moves® passar alla, 

oavsett träningsstatus och ålder. Passet är upplagt efter hur kroppen är byggd och 

fungerar, och målet är att stärka och balansera kroppens alla funktioner. Du tränar 

styrka, kondition, stabilitet, rörlighet och balans. Efter ett pass känner du dig ordentligt 

genomtränad. Du får en allsidig träning för din kropp. 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en vetenskaplig studie där syftet är att undersöka 

effekterna av Functional Moves® och jämföra med den träning som idag 

rekommenderas för patienter med höft/knäsmärta. Studien sträcker sig över 8 veckor 

och du kommer att få träna Functional Moves® två gånger i veckan under ledning av 

en fysioterapeut. Studien genomförs inom ramen för en magisteruppsats vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar vid Institutionen för idrottsvetenskap. 

Som en del av studien kommer du innan du träffar fysioterapeut att få fylla i ett 

formulär med frågor kring din upplevelse av dina besvär. Sedan kommer du att få en 

undersökning av höft/ knä vilket följs av ett gångtest, balanstest, hopptest och styrketest 

för lårmuskulaturen. Det krävs ombyte då du kommer att bli något varm. Total tid för 

besöket är ca en timme. Testerna kommer att utföras före och efter träningsperioden. 

Riskerna med testerna är små. Testerna kan ge lättare träningsvärk och eventuellt ökad 

smärta vilket kan sitta i 1-3 dygn. Du kommer muntligen att få individuell information 

om samtliga testresultat. Du kommer att påbörja din träningsperiod 1-2 veckor efter 

testning. Undertecknad önskar även att du inom de närmsta veckorna deltar vid ett av 

våra informationstillfällen i Artroskolan. Testerna och träningen kommer att bedrivas på 

mottagningen i Kungsbacka. Under studiens gång går det bra att fortsätta med den 

fysiska aktivitet som du normalt sett utövar. All träning skall dokumenteras i en 

träningsdagbok som du kommer att tilldelas vid träningsperiodens start. Besök och 

träning går under sedvanlig patientavgift.  
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Studien kommer att följa gängse forskningsetiska riktlinjer. Det innebär att ditt 

deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan förklaring 

och utan att det påverkar din fortsatta behandling. Insamling av personlig data kommer, 

enligt personuppgiftslagen, att behandlas konfidentiellt. Alla testresultat kommer att 

föras in i din journal och där enbart din ansvarige fysioterapeut och projektansvarig 

kommer att kunna ta del av. Frågeformulär kommer enbart projektansvarig att ta del av 

och förvara i låst skåp på Hälsa och Rehabilitering så att ingen obehörig kan ta del av 

materialet. Namn och personnummer kommer inte att finnas med i studien.  

Resultatet av studien kommer att presenteras vid ett seminarium vid Linnéuniversitet i 

slutet av maj 2015. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå och inga uppgifter 

som hänför sig till enskild person kommer att redovisas.  

Väljer du att delta vänligen besvara medgivandet nedan! 

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig 

kontaktperson som finns utsedd. 

Författare till studien och kontaktperson: 

Helena Cato 

Leg sjukgymnast/fysioterapeut 

Tölövägen 5, 434 80 Kungsbacka 

helena.cato@regionhalland.se  

Tel:0300-565095 

Handledare Rita Sjöström 

Leg sjukgymnast, fil dr 

rita.sjostrom@miun.se 

Tel: 070-6602155 

Jag vill medverka i studien och jag har förstått förutsättningarna enligt ovan. 

……………………  ……………………………. 

Datum   Plats 

…………………………………. ………………………………… 

Testperson   Helena Cato 

mailto:rita.sjostrom@miun.se
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Bilaga 2 

Functional Moves® höft/ knäprojekt 2014-2015 

Uppvärmning 1     Tid: 5.14       

Titel/Artist: Liberate        

   Eric Prytz        

            

Fras   Antal Rep Övning     Kommentar   

Intro                   

Don´t break 2 4x8 
Framåtöppning fram hö/ vä 

( 1) 
  Pressa fram höft med hand på rygg 

Upptempo 6 12x8 Ta med armar i flexion ( 1) Tumme bakåt   

Refräng   8 4x8 Knäböj hand till golv       

Refräng " 

don´t"  
4 4x8 Knäböj dubbel och flexion i axel Sträck upp mot tak i stånde position 

Refräng instr. 8 8x8 Knäböj dubbel och sträck m tåhävning       

Lugnare  tempo 4 8x8 
Ned/ upprullning stående( 

2) 
  

hand från tak och rulla 

kota/ för kota 
  

Instrumental 6 12x8 Störtloppställning- bålrotation( 3) 
Handrygg trycks mot 

insida knä 
  

Refräng instru 4 4x8 Knäböj dubbel m sträck och tåhävning       

Refräng don´t" 8 8x8 Knäböj dubbel och sträck m tåhävning       

Refräng instru  2 4x8 Sidutfall varva hö/ vä ( 4)       

Outro   4 8x8 Med arm mot tak   fäll över i en lateralflexion   

1.                            2.         3.  4. .
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MODUL 1 

BALANS: Enbensknäböj 

Utgångsposition: Stå på golvet med ena benet lyft, 90 grader höften, och det andra i 

golvet från parallell fot-, knä- och höftled. Ena handen fram på höften och den andra 

bak på sätet.  

Nivå 1: Enbensknäböj 

Nivå 2: Djupare rörelse 

IGC: ( Instruktion Guide Coachning)  

- Stå med hela foten förankrad i golvet. Känn tyngd både på stortå, lilltå och hela 

hälen.  

- Linjera näsa, bröstkorg, navel och bäcken med parallella axlar och höfter. 

Behåll ryggens höjd. 

- Låt händerna känna att höften böjs och sträcks samt sätesmuskelaktivering.  

Antal: 8-12 per ben 

Tempo: 16 takter/ knäböj 

 

STYRKA A: Utfall 

Utgångsposition: Stå på ena sidan av brädan i ett utfallssteg. Ena foten uppe på brädan 

och andra i golvet. Håll en viktplatta i händerna. 

Nivå 1: Utfall från brädan  
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Nivå 2: Utfallsteg bakåt  

Nivå 3: Axelpress från samlade fötter 

Nivå 4: Utfallsteg med axelpress 

Nivå 5: Utfallsteg med axelpress och knälyft 

IGC:  

- Rulla upp på bakre fotens tå i utfallet.  

- När knäet är på väg mot golvet så dras toppen av huvudet mot taket.  

- Tänk att du går med fötterna i höftledsbred position. Träna på att binda ihop 

alla delar av rörelsen till en enda lång.  

Första omgången höger ben, andra omgången vänster ben 

Antal: totalt sett 20 repititioner/ ben  

tempo: 8 takter/ övning 

 

STYRKA B: Puman 

Utgångsposition: Stå med benen brett isär på golvet. Ena handen sträcker diagonalt över 

till andra benet och andra handen är på brädans främre kant. Alla tio tår pekar framåt.  

       

Nivå 1: Klivsteg                      

Nivå 2: Armsträckning 

Nivå 3:Benlyft och armsträck 

IGC:  

- Låt det ena benet förbli sträckt genom hela sekvensen.  

- Träna på att förflytta tyngdpunkten i olika riktningar.  



  

 

XV 

- Behåll fötternas parallella breda läge för att stötta kroppen på ett bra sätt.  

I första omgången sträck höger arm och i andra omgången vänster arm 

Antal: 12 st 

Tempo: 16 takter per övning 

STYRKA C: Magliggande benlyft 

Utgångsposition: Ligg på mage på brädan med stöd för överkroppen. Pubisbenet utanför 

kanten. Böjda ben i golvet. Krama tag med armarna runt brädan.  

Nivå 1: Lyft ett ben, alternera  

Nivå 2: Lyft upp och jaga ikapp, pressa ihop och sänk ner 

Nivå 3: Dubbla benlyft 

IGC:  

- Behåll samma tyngd över vänster och höger bäckenhalva. 

- Låt insida lår bli som magneter som dras till varandra.  

- Behåll knäet i 90 graders vinkel. 

Växla höger och vänster ben.  

Antal: 12 st 

Tempo: 8 takter nivå 1 och 3, nivå 2 16 takter,   

 

SET 2: Styrka A (andra sidan), styrka B (andra sidan) och styrka C.  

SYRETOPP: Hoppklocka  

60 sekunder:  

 Dubbla ben: med- och moturs på olika klockslag 

 Progression: Ett ben: med- och moturs 

30 sekunder:  
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 Snabbt fotombyte: fötter till brädan, stå bakom brädan och dutta tå i. 

 

MODUL 2 

BALANS: Skridskodrag 

Utgångsposition: Stå bakom brädan på golvet. Fötterna samlade och 

knäna tillsammans. Korsa över hand till motsatt ben och pressa mot utsida knä. Sträck 

arm och ben i motsatt riktning.  

Nivå 1: Foten i golvet 

Nivå 2: Foten i luften 

IGC:  

- Gjut den ena foten i golvet.  

- Träna på att hitta motsatt riktning mellan hand och fot.  

- Sjunk ner i stödjebenet och aktivera musklerna som pressar lårbenet utåt med 

hjälp av tryckmotståendet från handen.   

Höger och Vänster ben 

Tid: 60 sekunder 

 

STYRKA A: Sidoutfall 

Utgångsposition: Stå med samlade fötter bakom lådan. Håll en viktplatta i händerna.  
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Nivå 1: Kliv till sidan   

Nivå 2: Viktplatta ner och upp 

Nivå 3: Till enbensstående 

 

IGC:  

- Tänk att du kliver in och ut i sidled på en lång linje. Alla tio tår pekar framåt 

genom hela rörelsen. 

- Höger trycker till vänster och vänster trycker till höger.  

- Landa genom tå till häl och skjut ifrån genom tårna.  

- Stå upp i din hela längd.  

Första omgången höger ben  och andra omgången vänster ben. 

Antal: 16 st 

Tempo:  8 takter/ övning 

 

STYRKA B: Sidoplanka underarmsstående 

Utgångsposition: Ligg på golvet magen mot kortsidan av brädan. Armbåge rak under 

axel och underarmen pekar rakt fram med tumme upp mot taket. Pressa ner punkterna 

mellan lillfinger sidan och underarm.  

Nivå 1: Bröstkorgsmobilisering genom att trycka upp bröskorgen mot taket och 

samtidigt hjälpa till med din översta arm under bröstkorgen 

Nivå 2: Statisk och håll       
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Nivå 3. Statisk kvarhåll med benlyft 

IGC:  

- Låt trycket från underarmen skjuta bröstkorgen i sidled.  

- Placera skuldran i kontroll och låt sätesmusklerna pressa höftleden framåt.  

- Luta huvudet bakåt och linjera kroppen i sidoplanet.  

Första omgången höger arm och andra omgången vänster arm. 

Antal: totalt sett 16 repititioner, vid nivå 3 håll kvar i 20 sek 

tempo:  8 takter/ övning 

 

STYRKA C: Höftlyft konkav och konvex 

Utgångsposition: Ligg på brädan med stöd för huvud och delar av överkroppen. Fötter 

under knäna och insida lår tätt samman.  

Nivå 1: Statisk kvarhåll med båda fötter i. Konkav och konvex.  

 

Nivå 2: Lyft av en häl. Kvarhåll i övre läget.  

Nivå 3: Sväva av fot. Kvarhåll i övre läget 

IGC: 

- Tryck från hälen och känn även kopplingen stortå till insida lår. 

- Vila huvudet och överkroppen. Och låt underkroppen pressa höfterna uppåt.  

- Behåll höfternas jämna parallella läge.  

Alternera att lyfta av höger och vänster fot i nivå 2 

Antal; Nivå 1 8 st, Nivå 2+3: total 8 repititioner h+v 

Tempo: 16 takter / övning  
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SET 2: Styrka A (andra sidan), styrka B (andra sidan) och styrka C. 

SYRETOPP: Tennis & skidor  

Utgångsposition: Stå bakom brädan. 

- 45 sekunder tennis, 2 sidohopp och smasha till bollen i ett sidoutfall 

- 45 sekunder skidåkning-  högt/ snabbt eller långsamt/ djupt.  

 

MODUL 3 

BALANS: Svepet 

Utgångsposition: Bakom brädan på golvet. Lyft av ett ben. Etablera stödjebenets 

kontroll.  

Nivå 1: Svep benet i en halvcirkel framför och bakom kroppen. 

 

Nivå 2: Större rörelseomfång och sitt ner för sätesöppning.  

IGC:  

- Gjut den ena foten i golvet och låt det andra benet sväva och röra sig fritt.  

- Flexa foten när den läggs på det andra benet och träna på att sitta ner jämnt 

genom höfterna.  



  

 

XX 

- Kan du sträcka benet ännu längre bort från kroppen, samtidigt som ditt ståben 

är stabilt och förankrat.  

Höger och vänster ben 

Antal: 12 st/ ben 

Tempo: 16 takter repetition 

 

STYRKA A: Knäböj 

 

Utgångsposition: Håll i en viktplatta och stå bakom lådan. Placera fötterna höftledsbrett 

eller något bredare isär.  

Nivå 1: Knäböj viktplatta mellan knäna 

Nivå 2: Knäböj m axelpress 

Nivå 3: Knäböj till enbenstående 

Nivå 4: Kvarhåll, samlade fötter, lätt böjning i knä, ”paddlingsmönster” med 

överkroppen 

IGC:  

- Sitt ner lika mycket i höger och vänster höft-, knä- och fotled.  

- Pressa vikten upp mot taket samtidigt som du drar ner främre revbenen mot 

magen.  

- Stå i ett ben och kom till den fulla höjd.  

Höger alternerande till vänster ben i nivå 3 

Antal: 20 st 

Tempo: 8 takter 
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STYRKA B: Nedrullning och upprullning  

Utgångsposition: Starta sittande från kortsidan på bräda. Fötterna i golvet med böjda 

ben. Håll i viktplatta.  

Nivå 1: Halv ned/upprullning med hjälp av armpress     

Nivå 2: Hel ned/upprullning till sittande 

IGC:  

- Starta rörelsen från armarna och fortsätt sedan via alla delar i ryggen och rulla 

upp till sittande/stående.  

- Låt viktplattan hjälpa till att flytta tyngdpunkten framåt vid upprullning och låt 

den vara som motvikt vid nedrullningen.  

- Minimera alla mängd ryck och maximera en följsam och mjuk ned- och 

upprullning.  

Antal 12 st 

Tempo: 16 takter/ övning  

 

STYRKA C: Grodcrunch 

Utgångsposition: Ligg ner på lådan. Fötterna i golvet höftledsbrett isär. Håll i en 

viktplatta.  

Nivå 1: Armdrag ovanför huvudet i en halvcirkel 

Nivå 2: Med reciprok benabduktion      



  

 

XXII 

IGC:  

- När kroppen roterar till höger, pressa ned höger höft i brädan. 

-  Låt händerna dras i sidled och sikta mot yttre delen av vaden. Knäet dras mot 

samma sidas armhåla. 

- Titta i den riktning du för viktplattan. 

Höger alternera med vänster ben 

Antal:  12 st 

Tempo: 16 takter 

 

SET 2: Styrka A, styrka B och styrka C. 

SYRETOPP: Snabb sprint på stället, twisthopp (en eller två fötter) och upphopp.  

Utgångsposition: Stå bakom brädan.  

- 10 sekunder snabb sprint 

- 10 sekunder twisthopp 

- 10 sekunder upphopp 

Upprepa 2 omgångar till, totalt 90 sekunder arbete 

 

         

 

Övergång Jogga runt i salen i 2 minuter. 

 

 

 

 



  

 

XXIII 

AVSLUT 

NEDÅTGÅENDE HUND-UPPÅTGÅENDE HUND  

Utgångsposition: Händerna på långsidan av brädan. Fötterna i golvet. Lyft höfterna 

uppåt och bakåt.  

        

- Andas in- rulla fram till en planka. 

- Andas ut- sätt ner knäna i golvet. 

- Andas in- öppna upp framsidan av bröstet. 

- Andas ut- rulla tillbaka till nedåtgående hund. 

Antal:  6 gånger 

 

TRÅD I NÅL  

Utgångsposition: Knäna i golvet och händerna på brädan. Placera fingrarna lätt 

inåtroterade.  

                

- Andas ut- sänk ner och trä genom. 

- Andas in- rotera extra. 

- Andas ut- rulla upp. 

- Andas in- skifta sida. 

Antal:  5 gånger/ arm 



  

 

XXIV 

SITTANDE DJUP KNÄBÖJ 

Utgångsposition: Sitt grensle på brädan med fötterna i ca 30 graders utåtrotation.  

      

- Andas in- sträck på ryggen och rotera armarna i utåtrotation. 

- Andas ut- runda ryggen och rotera armarna i inåtrotation.   

Antal:  6 gånger 

 

SITTANDE SIDOBÖJNING  

Utgångsposition: Sitt enligt föregående 

 

- Andas in- förbered och positionera. 

- Andas ut- rotera eller sidoböj. 

 

Antal:  5 gånger /sida 

 

 

 

 

 

 



  

 

XXV 

Bilaga 3 

Träningsprogram referensgrupp KNÄ/ HÖFT 
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