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Artros = sjuk led (grekiska)

Det är inte slitage!!



Sellam, Nat Rev Rheumatol, 2010

Mekanismer



Artros är livsfarligt!

• Personer med artros löper 50% ökad risk att dö i förtid

• Ju större svårighet att gå, desto större ökad risk

Nuesch, BMJ, 2011



Artros och sjukdomsbördor 

• Association med hypertoni, hjärtsjd, diabetes

• Över 50 % risk att utveckla hjärtsjukdom

• 1/3 av artrospatienter har fler än 5 samsjukliga tillstånd

• Minskad fysisk aktivitet, samsjuklighet och bieffekter av läkemedel 

ökar mortaliteten med över 50 %

• Nr 3 i sjukdomsbörda US (efter demens och diabetes)



Prevalens av artros

Lancet



Prevalens av artros kvinnor högre andel



Artros prognos stigande kurvor



Artros, M15-M19

Huvuddiagnos Artros, Region Stockholm från VAL-databasen 

48 212 personer 2019

96% av vårdhändelserna sker i öppenvård

52 % fysioterapeut

36 % läkare

10 % arbetsterapeut 

2 % övriga 10 % At

52 % 
Fysio

36% läk



Artros ökar något

5-års prevalensen av artros, som registrerade diagnoskoder M15-M19 
i VAL-databasen i Region Stockholm, var 6,27% 2015-2019



Artros - kvinnor flesta kring 60 år

Kvinnor Män



Time, 2003
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Röntgen är inte obligat!



Sakellariou G, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1484–1494 www.nice.org.uk/guidance/cg177/evidence/full-guideline-pdf



Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
Höftledsartros – primärvård, 2020 

Diagnosen höftledsartros bör ställas kliniskt efter en sammanvägd bedömning av 
anamnes, symtom och status. 
Artros i ett tidigt stadium medför inte ledförändringar som är synliga vid en 
röntgenundersökning, och därför kan avsaknad av röntgenfynd inte utesluta 
artros. Tidig röntgenundersökning, med avsaknad av röntgenfynd, kan därför leda 
till att diagnos och behandling fördröjs.  
En fördröjd diagnos är ofördelaktigt eftersom grundbehandling (träning, 
viktminskning v.b) har bäst effekt tidigt i sjukdomsförloppet.
Röntgenundersökning kan bli aktuell vid atypiska besvär eller inför remiss för 
ortopedisk bedömning för ställningstagande om kirurgisk åtgärd (proteskirurgi). 



Vid artros i knä ger regelbunden konditions-, styrke- och funktionsträning jämfört med ingen träning
• en måttlig smärtlindring med 12 poäng på en 0 till 100 skala (hög tillförlitlighet),
• troligen en måttlig förbättring i funktion med 10 poäng på en 0 till 100 skala (måttlig tillförlitlighet),
• en liten förbättring i livskvalitet med 4 poäng på en  0 till 100 skala (hög tillförlitlighet).



Exercise for osteoarthritis of the knee (Review)

2015



LÄKEMEDELSBEHANDLING AV VANLIGA 
SMÄRTTILLSTÅND HOS ÄLDRE PERSONER. 

EN SYSTEMATISK LITTERATURÖVERSIKT  

Smärta vid:

-Artros
-Diabetesneuropati
-Kotkompression

Effekt och risk för biverkningar  

- NSAID och risk för GI PUB
- NSAID och risk för akut njurpåverkan
- Opioider och risk för fall

3 SEPTEMBER 2020

Risk för tre ovanliga, allvarliga biverkningar

Resultaten för smärta vid artros baseras på fem 

systematiska översikter, som i sin tur baseras på 165 

randomiserade, dubbelblinda och kontrollerade (främst 

placebokontrollerade) studier



Effekt och vanliga biverkningar



Utfallsmått Antal individer 

respektive 

studier

Sammanvägt resultat Tillförlitlighet i vetenskapligt 

underlag

Komm-

entar

Topikalt diklofenak jämfört med vehikel

Förändring av 

smärta på 

WOMAC-skala 

(0–20)

1 910 individer1, 

3 RCT [66-68]

Topikalt diklofenak minskar smärta 

med 5 skalsteg (95 % KI, 3 till 7)2

mer än vehikel på en skala 0–100. 

0,96 skalsteg, (95 % KI, 0,54 till 1,38) 

på en skala 0–20.

⊕⊕⊕

Måttlig 

tillförlitlighet för en mycket 

liten3 effekt av topikalt

diklofenak vad gäller smärta

Överför-

barhet4: –1

Förändring av 

funktion på 

WOMAC-skala 

(0–68)

1 908 individer1,

3 RCT [66-68]

Topikalt diklofenak förbättrar 

funktion 5 skalsteg (95 % KI, 3 till 7)2

mer än vehikel på en skala 0–100. 

3,7 skalsteg (95 % KI, 2,3 till 5,0) på 

en skala 0–68.

⊕⊕⊕

Måttlig tillförlitlighet för en 

mycket liten3 effekt av 

topikalt diklofenak vad gäller 

funktion

Överför-

barhet4: –1

Frekvens av 

lokala 

biverkningar

3 658 individer5, 

13 RCT [63]

Topikalt diklofenak 14 %, placebo 

8 %. NNH=166. Riskkvot 1,78 (95 % 

KI, 1,14 till 2,79).

⊕⊕⊕

Måttlig tillförlitlighet för en 

måttlig7 riskökning för 

lokala biverkningar

Överför-

barhet4: –1

Topikalt diklofenak, effekt och vanliga biverkningar
(enbart knäartros)



Ovanliga, allvarliga biverkningar

Biverkningsrisk hos 

äldre

Jämförelse Resultat och tillförlitlighet i vetenskapligt 

underlag

Sjukhusinläggning 

pga. akut 

njurpåverkan 

NSAID jämfört med 

ingen NSAID-

användning 

⊕⊕

Låg tillförlitlighet för en måttlig riskökning, 

oddskvot 1,59 

Gastrointestinala

PUB

(Perforation, Ulcus, 

Blödning)

tNSAID jämfört med 

placebo

⊕⊕⊕

Måttlig tillförlitlighet för en måttlig

riskökning, årlig absolut riskökning 0,87 % 

(NNH=115)

Gastrointestinala

PUB 

Coxiber jämfört med 

placebo

⊕⊕⊕⊕

Hög tillförlitlighet för liten riskökning (årlig 

absolut riskökning 0,37 % (NNH=270)

Fall Opioid jämfört med 

ingen opioid-

användning

⊕⊕

Låg tillförlitlighet för en måttlig riskökning, 

oddskvot 1,60



Medelålder 63 år, 107 pat
Kvinnor: 78 av 107 (73%)
Medeldos: 57 mg/dag
Behandlingsavbrott: 36% vs 4%
Sponsor: Purdue Pharma

Clin J Pain 2005;21:524–535



Roth et.al  ARCH INTERN MED/VOL 164, OCT 11, 2004

0-20

0-68

0-4

0-8

Avbröt studien 22%             27%

Skala



Diklofenak gel vs. tabl vid knäartros

305 patienter, 62 år, 63% kvinnor, BMI 57%>30
12 veckor
DicloGel x 4, DicloTabl 100 mg x 1
Avbröt (biverk, bristande eff): Gel 21%, Tabl 16%
(Simon et. al PAIN 143 (2009) 238–245)

622 patienter, 64 år, 57% kvinnor, BMI 32
12 veckor
DicloGel x 3, DicloTabl 50 mg x 3
Avbröt (biverk, bristande eff): Gel 29%, Tabl 29%
(Tugwell et.al The Journal of Rheumatology 2004; 31:10)

Diclofenac sodium topical solution, a viable alternative to oral nonsteroidal anti-inflammatories in osteoarthritis: 
review of current evidence,  Journal of Multidisciplinary Healthcare 2011:4 223–231



Artrosdiagnos – uthämtade läkemedel i Region Stockholm







Vad betyder detta för primärvården?

• Mindre röntgen

• Mera träning och fysioterapi

• Mindre piller och injektioner



Artros i ryggen – Spondylos 

Exempel på operationer där artros kan ha stor betydelse

– Dekompression av nerv/er (Foraminal-central spinal stenos)

– Steloperation (Degenerativ spondylolistes)

– Deformitetsoperation (Degenerativ scolios)



Allmänläkare
Ortoped

Fysioterapeut

Rationellt samarbete!


