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HOVEDBUDSKABERHOVEDBUDSKABER

Træning anbefales som symptombehandling ved knæartrose og giver symptomlindring og
funktionsforbedring.

Superviseret træning er sikker og bør afprøves i mindst seks uger, inden anden behandling overvejes.

Effekten af træning hos patienter med knæartrose er sammenlignelig med effekten af medicinsk
symptombehandling.

Træning og fysisk aktivitet anvendes i dag som behandling og forebyggelse af en lang række
sygdomme. I Sundhedsstyrelsens håndbog om emnet fremlægges der evidens for træning som
behandling ved 31 diagnoser [1], og det har fået sin egen vejledning på hjemmesiden promedicin.dk
[2]. Træning og fysisk aktivitet dækker over meget forskelligartede aktiviteter, og det kan være svært at
skelne mellem begreber som terapeutisk træning, fitness, motion og fysisk aktivitet. Derfor synes en
definition at være nødvendig, når der skal gøres status på træning som behandling af en specifik
lidelse, her knæartrose.

I denne artikel definerer vi træning som en planlagt fysisk aktivitet, der er tilrettelagt specifikt med det
terapeutiske formål at nedsætte knæsmerterne og øge funktionsniveauet hos patienter med
knæartrose. Tidligere kaldtes dette øvelsesterapi; i dag dækkes det af begrebet fysioterapeutisk
træning. Medmindre andet er nævnt, henviser ordet træning til dette begreb.

Træning til patienter med knæartrose er altså ikke det samme som præstationsfremmende træning,
der omfatter fitness, fysisk aktivitet og motion, selvom der kan være overlap. Fysioterapeutisk træning
leveres af autoriserede sundhedsprofessionelle med specialistviden og erfaring med træningsterapi til
specifikke patologiske tilstande.

Selvom fysioterapeutisk træning adskiller sig fra fysisk aktivitet og motion, bør patienter med
knæartrose, som alle andre, være fysisk aktive og dyrke regelmæssig motion som del af en sund livsstil
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[1]. Knæartrose begrænser dog ofte muligheden for at være fysisk aktiv pga. smerte og andre
symptomer, hvorfor behandling af symptomerne, f.eks. med fysioterapeutisk træning, er nødvendig
som første skridt.

I det følgende gennemgås evidensen for fysioterapeutisk træning som behandling af smerter og
funktionsnedsættelse som følge af knæartrose. Vi fokuserer på træning »på land«; bassintræning
berøres kun let.

EVIDENSENEVIDENSEN

Det første Cochranereview om effekten af træning til patienter med knæartrose blev publiceret i 2003
og omfattede 17 randomiserede, kontrollerede forsøg (RCT) [3]. Reviewet er opdateret i 2008 [4] og 2015
[5], og i alle tre review konkluderes det, at træning reducerer patientrapporterede knæsmerter og øger
patientrapporteret fysisk funktionsniveau. Den seneste opdatering [5] omfattede 57 RCT, og man
konkluderede desuden, at effekten nu var så veldokumenteret, at yderligere forskning ikke forventedes
at ændre konklusionerne. Konklusionerne understøttes af adskillige systematiske review og
metaanalyser, hvor man har behandlet forskellige spørgsmål i relation til træning og knæartrose. Der
er nu publiceret over 100 studier om emnet [6] og baseret på den foreliggende evidens anbefales
træning som behandling af knæartrose både i Danmark [7] og internationalt [8-13].

Effektstørrelsen af træning til patienter med knæartrose er lille til moderat (0,27-0,52) og fortager sig
gradvist over 2-6 måneder efter træningsophør [5]. Den lille til moderate effektstørrelse henviser til
gennemsnitspatienten og dækker over stor heterogenitet, hvor halvdelen af patienterne oplever stor
effekt, og den anden halvdel oplever ingen eller ringe effekt. På trods af den store mængde kliniske
studier findes der kun begrænset viden om, hvorvidt effekten af træning varierer i identificerbare
subgrupper af patienter. Potentielle effektmoderatorer er undersøgt inkl. alder, køn, overvægt,
smerteintensitet og -varighed, funktionsniveau, muskelstyrke, fejlstilling og grad af radiologiske

Fysioterapeutisk træning er en evidensbaseret behandling af knæartrose (Fotograf: Jørn Ungstrup, GLA:D).
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forandringer [14]. Disse subgruppeanalyser har lav statistisk styrke, har vist højst usikre resultater og
skal fortolkes med forsigtighed. På trods af disse uklare resultater, understøtter subgruppeanalyserne
ideen om, at alle patienter med knæartrose ikke responderer ens på træning, og at der ikke findes en
one size fits all-træning. Det skal bemærkes, at man i de fleste studier har inkluderet patienter med
milde til moderate symptomer [5], dog ser effekten ikke ud til at være afhængig af smerteintensitet
eller sværhedsgraden af forandringer i knæet set på røntgenoptagelser ved påbegyndelse af træningen
[15].

Der findes meget få studier, hvor man har sammenlignet forskellige typer træning, og i systematiske
review på området har man ikke fundet evidens for en type træning frem for andre [5, 15, 16].
Bassintræning foretrækkes af mange patienter, den har også været bedømt i Cochraneregi og er fundet
effektiv – dog med en lille og kortvarig effekt [17]. Bassintræning kan være relevant, hvis patienten har
svært ved at træne på land pga. smerter og andre symptomer.

Effekten af træning ser ud til at være afhængig af antallet af superviserede træningssessioner [5, 15],
hvorfor henvisning til fysioterapi må foretrækkes. Derfor er det også vigtigt at støtte patienten i at
deltage i et struktureret og superviseret træningsforløb på minimum 6-12 uger for at opnå initial effekt,
der kan opretholdes via fortsat træning [18], eventuelt som hjemme- eller selvtræning.

Der findes ganske få studier, hvor man har sammenlignet træning med andre behandlinger. En
indirekte sammenligning af data fra forskellige Cochranereview viser, at træning og medicinsk
smertebehandling giver sammenlignelige effekter [19]. Brug af smertestillende medicin i
træningsstudierne er afrapporteret meget sparsomt. I et pragmatisk RCT har man sammenlignet
effekten af seks ugers fysioterapi (inkl. træning) med boostersession efter fire og ni måneder med
effekten af op til tre intraartikulære kortikosteroidinjektioner over et år [20]. Fysioterapi gav færre
smerter og bedre funktionsniveau efter 12 måneder. I et dansk RCT har man undersøgt, om
intraartikulære kortikosteroidinjektioner givet forud for træning kunne øge den samlede effekt [21].
Sammenlignet med placeboinjektion gav steroidinjektion ikke yderligere effekt af den efterfølgende
12-ugers træning.

BIVIRKNINGERBIVIRKNINGER

Træning er som andre behandlinger forbundet med bivirkninger. Disse er dog usystematisk
rapporteret, og den fulde bivirkningsprofil kendes ikke. I en systematisk gennemgang af bivirkninger
af terapeutisk træning ved en lang række sygdomme fandt man ingen øget risiko for alvorlige
bivirkninger, men en 19% øget risiko for ikkealvorlige bivirkninger sammenlignet med ingen træning
[22]. I et dansk studie [23] indsamlede man i to RCT data om opblussen af artrosesymptomer i
forbindelse med træning [21, 24]. Man fandt, at symptomopblussen primært forekom i den første
halvdel af et 12-ugers træningsforløb, og at hyppighed og sværhedsgrad aftog i løbet af
træningsforløbet. Ved symptomopblussen henvistes patienterne midlertidigt til et modificeret
træningsprogram, hvilket fastholdt dem i træningsforløbet [23]. Det skal bemærkes, at de patienter,
der oplevede symptomopblussen, havde sværere symptomer ved baseline end de øvrige patienter. I et
andet dansk studie har man fundet tilsvarende fald i symptomopblussen over tid [25].
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Der foreligger ikke megen viden om effekter af træning på strukturelle forhold i et artroseknæ, men
træning ser ikke ud til at være skadeligt for strukturer i knæet, herunder brusken [26].

BEGRÆNSNINGER I EVIDENSENBEGRÆNSNINGER I EVIDENSEN

Der er flere begrænsninger i den foreliggende evidens. I de mange RCT sammenligner man træning
med ingenting. Dette adskiller sig fra guldstandarden inden for klinisk epidemiologi, hvori det
veludførte dobbeltblindede randomiserede placebokontrollerede forsøg anses for at have den højeste
metodiske kvalitet. Således er den estimerede effekt antagelig en overestimering af den sande effekt.
Blandt de faktorer, der bidrager til overestimering af effekten, er den hyppige og tætte kontakt mellem
patient og terapeut, hvilket i sig selv kan give effekt. Men i modsætning til placebotabletter, der
konstrueres ved at fjerne den aktive ingrediens, er fysioterapeutisk træning kompleks med mange
»aktive ingredienser«, der ikke kan adskilles hverken begrebsmæssigt eller praktisk. At designe en
placebotræning så både patient og terapeut ikke kan skelne den fra »aktiv« træning, er indtil nu ikke
lykkedes. På trods af den manglende blinding i de mange studier har Cochrane i det seneste review
ikke nedgraderet tiltroen til evidensen, da denne er så omfattende, at yderligere forskning med al
sandsynlighed ikke vil ændre på konklusionen [5].

Et andet, og måske mere alvorligt, problem er, at den træning, der er undersøgt videnskabeligt, kun i
ringe grad kan overføres til klinisk praksis, pga. mangelfulde beskrivelser af de undersøgte
træningsprogrammer. Dette er belyst i en gennemgang af de over 100 studier, der ligger til grund for
de internationale kliniske retningslinjer [6]. Af de undersøgte træningsinterventioner opfyldte ingen til
fulde de anerkendte kriterier for afrapportering af interventioner [27]. Nødvendige essentielle detaljer,
såsom anvendte redskaber og dosis mangler eller er utilstrækkeligt beskrevet i over 80% af studierne.
Dette forhold forhindrer klinikere i at anvende dokumenterede og standardiserede
træningsprogrammer i praksis. GLA:D-initiativet [28], der er udbredt over hele landet, afbøder delvist
dette problem via en standardisering og systematisering af træningen, men den kan ikke hævdes at
være mere evidensbaseret end anden fysioterapeutisk træning.

En yderligere og mere generel begrænsning er nært beslægtet med et mere overordnet videnskabeligt
problem med artrose: Sygdommens underliggende biologiske og patofysiologiske mekanismer er stort
set ukendte, og patientgruppen er meget heterogen. Artrose er en højst uspecifik diagnose, hvilket
medfører uspecifikke behandlinger, der naturligt må medføre variable og uspecifikke effekter. Denne
præmis gælder ikke kun for træning, men for alle behandlinger af knæartrose. Uden specifik viden om
sygdomsmekanismer og/eller subgrupper, som behandlinger kan målrettes til, kan man ikke forvente
store kliniske behandlingseffekter.

KONKLUSIONKONKLUSION

Træning og fysisk aktivitet er bevist at være sundhedsfremmende og effektiv som behandling og
forebyggelse af mange sygdomme [1], herunder knæartrose. Fysioterapeutisk træning til patienter
med knæartrose er velundersøgt, og der foreligger omfattende dokumentation for, at træning lindrer
smerter og øger funktionsniveau [3-6]. Evidensen er dog behæftet med en række svagheder, men disse
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diskvalificerer ikke træning som behandling af knæartrose.

Træning er relativt sikker [22, 23] og anbefales globalt som et førstebehandlingsvalg ved knæartrose [7-
13]. Effekterne er små til moderate på linje med medicinsk smertebehandling, og yderligere forskning
i sygdommens mekanismer mangler, for at effekterne kan optimeres, og subgrupper med særlig gavn
af træning kan identificeres. Der foreligger ingen evidens for, at én type træning er bedre end andre,
men effekten stiger med antallet af superviserede træningssessioner [5, 15].

Effekten af træning aftager efter træningsophør [5], hvorfor træning bør opfattes som en varig
behandling, der efter en indledende periode kan varetages af patienten selv (og derved vil minde om
almindelig motion) med regelmæssige opfølgninger hos en fysioterapeut ud fra individuelle behov
(f.eks. hver 3.-6. måned). Ved træningsstart bør knæets reaktion monitoreres – især hos patienter med
svære symptomer. Hvis symptomerne forværres, og dette ikke aftager efter minimum seks ugers
træning, bør alternativer overvejes [23].

På trods af den substantielle mængde af evidens og anbefalinger af træning som behandling af artrose,
har kun ca. en tredjedel af patienterne med knæartrose afprøvet træning inden henvisning til
ortopædkirurgi [29]. En anden dansk undersøgelse viser tillige, at når ortopædkirurgen henviser til
træning, er det blot en femtedel, der følger kirurgens anbefaling [30]. Dette kan bl.a. skyldes, at to
tredjedele af de patienter, der bliver henvist til en ortopædkirurg, forventer en operation [29], at
træning modsat operation oftest er forbundet med selvbetaling for patienten, og at træning som
behandling af knæartrose kræver en indsats fra patienten. Nogle patienter ønsker et quickfix, og
overgangen til et liv med faste træningsrutiner kan være vanskelig for mange – i stil med øvrige
livsstilsændringer. Der er således behov for en bedre orkestrering og branding af de ikkeoperative
behandlingstilbud i primærsektoren, herunder grundig forventningsafstemning med patienterne og
en tydeligere tværfaglig fremhævelse (branding) af træning som et attraktivt behandlingsvalg.
Incitamenterne for at vælge træning og anden ikkekirurgisk behandling er færre end incitamenterne
for at vælge kirurgisk behandling. Det drejer sig bl.a. om patienternes økonomi, hvorfor det på
nationalt, regionalt og kommunalt plan bør overvejes at sikre, at alle patienter har lige adgang til
træning og anden ikkekirurgisk behandling, uanset bopæl og økonomi. Tættere samarbejde på tværs af
primær- og sekundærsektoren vil samtidig kunne øge brugen af klinisk og videnskabeligt berettiget
ikkekirurgisk behandling inden henvisning til et hospital. Tværfaglig og koordineret opfordring til valg
af træning og støtte til at være adhærent og vedholdende vil hjælpe flere til at få belønningen i form af
færre smerter og øget funktion.

KORRESPONDANCEKORRESPONDANCE: Marius Henriksen. E-mail: marius.henriksen@regionh.dk

ANTAGETANTAGET: 14. juli 2020

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DKPUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 12. oktober 2020

INTERESSEKONFLIKTERINTERESSEKONFLIKTER: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

LITTERATURLITTERATUR: Findes i artiklen publiceret på Ugeskriftet.dk

SUMMARY

VIDENSKABVIDENSKAB

Ugeskr Læger 2020;182:V04200265 Side 5 af 7



Exercise for knee osteoarthritisExercise for knee osteoarthritis
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Therapeutic exercise for knee osteoarthritis is recommended globally, based on more than 100
randomised, controlled trials documenting beneficial effects on pain and function. There are adverse
effects of exercise and symptom exacerbations may occur in the first 4-6 weeks of an exercise
programme, but will most often decline with time. If pain and function do not improve after a
structured exercise program, other treatments must be considered. The effects of exercise decline
over time, if regular exercise is not implemented in the daily life of the patient.
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