
Visste du att...  

Artros inte alltid syns på röntgen. 

Fysisk aktivitet är en viktig och grund-
läggande behandlingsform.  

Sjukdomen blir vanligare med stigande   
ålder, men förekommer också i yngre  
åldrar.  

Du kan söka sjukgymnast direkt för dina  
besvär.  

Faktablad  

Artros  
Faktagranskad av leg sjukgymnast, dr med vet Carina Thorstensson  

Artros är den vanligaste formen av reumatisk   led-
sjukdom i Sverige. Artros innebär en obalans   mellan 
nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket  som leder 
till bristande funktion i leden. 
     Risken att utveckla sjukdomen ökar med stigande  
ålder. En artrosangripen led är stel och smärtar. Idag  
finns ingen behandling som stoppar sjukdomsförlop-
pet, men fysisk aktivitet har visat sig ha en mycket  
positiv påverkan. 

Vem drabbas 
Vissa yrkesutövare med långvarig, upprepad eller  tung 
belastning på framför allt höft- och knäleder  har ökad 
risk för artros. Övervikt, fysisk inaktivitet  och elitidrott 
är andra riskfaktorer. Det finns även en  ärftlighet för 
sjukdomen. 

Symtom 
Symtomen på artros kommer ofta smygande och  
börjar vanligen i en led. Sjukdomen medför stelhet i  
den sjuka leden, minskad rörlighet och smärta. Först  
uppträder smärtan vid rörelse och belastning men  när 
sjukdomen försämras kan smärta förekomma  även i 
vila. Besvären går i skov, vilket betyder att  perioder 
med mycket symtom kan följas av perioder  med  
besvärsfrihet.  
     Leden kan också bli inflammerad vilket yttrar sig  
som svullnad och värmeökning. Inflammationen är  
oftast lindrig och övergående. Ibland kan sjukdomen  
medföra en känsla av ledinstabilitet. 
     Artros kan drabba många olika leder. Förutom  knä- 
och höftled exempelvis tumme och fingerleder,  stortå, 
käkled, axel- eller ryggradsleder. 

Behandling 
Behandlingen inriktas på att lindra smärta och  för-
bättra funktion. Grundbehandlingen består av  infor-
mation, fysisk aktivitet och vid behov   viktreduktion.   
     Ibland kan smärtlindring med paracetamol eller  
antiinflammatoriska läkemedel vara nödvändig för   
att kunna träna och vara aktiv. Smärta under eller efter 
fysisk aktivitet är i sig inte farlig och gör inte  sjukdo-

men värre.  
     Smärta bör inte överskrida gränsen för ”accepta-
bel smärta” eller 5 på en skala mellan 0 och 10.  
Efter  24 timmar ska smärtan vara tillbaka på sam-
ma nivå  som före aktivitet. Om smärtan tillfälligt 
överskrider  denna nivå bör aktivitetens intensitet 
eller varaktighet justeras.   
     Andra alternativ för smärtlindring är transku-
tan elektrisk nervstimulering (TENS), värme/
kyla,  mobilisering av kringliggande leder och olika 
former  av ortopedtekniska hjälpmedel. Lokala 
injektioner  med kortison kan användas vid svårare 
besvär. Dessa  behandlingar ska alltid kombineras 
med individuellt  anpassad fysisk aktivitet.      
     Vid mycket svår artros då andra behandlingar  
prövats utan tillfredsställande resultat kan opera-
tion  bli aktuellt. Det vanligaste är att den drabbade 
leden  (oftast knä- eller höftled) ersätts med en 
ledprotes.  
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