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Knäna säger ”nej!” men
doktorn säger att brosket i lederna mår bra av
att du rör på dig.

lyssna
inte
på din kropp!
Smärta är kroppens sätt
att säga att vi ska ta det
lite lugnare, har vi fått
lära oss. Men när det
gäller artros och träning
får vi programmera om
hjärnan.
Då är det okej att det
gör ont.

l Var och varannan mappie vet hur
det känns när det småmolar, värker
och protesterar i lederna. Knäna
vill inte vara med när man kliver
ur sängen och tar sikte på morgonkaffet. Höfterna gör trappan till en
pina. Blotta tanken på att träna –
även om det så bara är en skogspromenad – kan göra ont.
Men då är det dags att tänka om –
och säga hej till smärtan!
Det kan låta märkligt, men i dag
vet man att träning vid artros är
avgörande. Det är den viktigaste
behandlingen när man drabbas av
den här vanliga ledsjukdomen, som
i korthet innebär att brosket i leden
försämrats i kvalitet och det gör ont
när man rör sig.
Tidigare ordinerade läkarna
smärtstillande läkemedel och vila
vid artros, numera vet vi att bästa
boten mot leder som värker är att
på olika sätt vara
fysiskt aktiv. Professor Leif
Dahlberg,
... artros är en sjukdom som går i skov. Smärtan kan
överläkare i
öka i perioder och ibland försvinna helt. Hos en del
ortopedi vid
stannar sjukdomen av och kan till och med försvinna.
Lunds uni-
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versitet och Skånes universitetssjukhus, konstaterar att synen på artros
har ändrats radikalt.
Men att träna när det gör ont
i en led, är det verkligen bra?
– Ja, vid artros är det inget som
förvärras av träningen, säger Leif
Dahlberg. Föreställningen att man
ska vila kommer nog från akuta
tillstånd, som en akut inflammation
i en led, som blir svullen, röd och
gör ont. Men när det gäller den här
kroniska formen av smärta i en led
blir det stora flertalet bättre om man
tränar.
Men det onda ska vara övergående,
poängterar han, och hänvisar till
fysioterapeuternas riktlinjer: Man
ska inte ha mer ont än 5 på en
10-gradig skala, vilket är en subjektiv skattning av hur hanterbart
obehaget är.
– Man kan ha ont, men smärtan
ska vara uthärdlig och besvären ska
minska inom ett dygn. Har man ont
efter det har man antagligen gått
för hårt ut i träningen, vilket i och
för sig inte behöver vara skadligt.
Är man orolig kan det vara bra att
kontakta en fysioterapeut.
Jag kan alltså vara trygg i vissheten att motion och träning gör
gott, även om det gör ont i en led?
– Ja, absolut. Smärtan i det här
fallet är inte en signal på något
farligt; man ska inte tolka den som
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En riktig Mappie-åkomma

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, mellan
800 000 och 1 miljon är drabbade, och det blir vanligare efter
att vi har fyllt Mappie*. Brosket i angripna leder bryts ner, vilket
ger smärta, stelhet och ibland inflammation. Sjukdomen kan
komma smygande och beror ofta på långvarig överbelastning
i lederna, fysisk inaktivitet och övervikt. En viss ärftlighet finns.
Den är vanligast i knän och höfter, men kan uppstå i till exempel
rygg och händer. Av alla med artros i knän och höfter räknar
man med att 20 % har så svåra besvär att de behöver opereras.
Resten klarar sig med rörelse och smärtstillande behandling.
*Mogna Attraktiva Pinojärpersoner, det vill säga du som läser M.

87%

svarar ja på frågan ”bör jag träna om
jag har ont i en led?”, förutsatt att
smärtan är acceptabel, visar en under
sökning som Netdoktor.se har låtit
genomföra med Reumatikerförbundet.

att artrosen har blivit sämre.
Hur lång tid tar det innan man
får en smärtstillande effekt av
träningen?
– Den kommer inte på minuten,
men på sikt, någonstans mellan sex
och tolv veckor, säger Leif Dahlberg
och hänvisar till studier där man
har visat att patienters smärtlindring av träning är jämförbar med
smärtstillande läkemedel som Ipren.
Över tid har träningen lika bra
effekt som smärtlindrande tabletter.
Dessutom slipper man de biverkningar som läkemedlen kan föra med
sig. Men om du har artros, tänk på
att börja lugnt och successivt öka
belastningen, oavsett om det gäller
att öka flåset med stavgång eller
cykling, eller styrketräning med
vikter och andra redskap.
– Tänk efter vad du tycker är
roligast. Vill du till exempel träna
i grupp eller själv, på ett gym, utomhus eller hemma? Kanske vill du ha
ett mål, som att kunna gå i skogen
igen. Då ska du satsa på träning
som gör att du kommer ut dit igen.
– Den stora gruppen har artros
i knän eller höfter och då gör styrketräning i benen att man rör sig bättre,
man får ett bättre gångmönster och
musklerna avlastar lederna. Likaså
är det bra att stärka mage och rygg
– coremuskulaturen – eftersom man
då bär upp kroppen på ett bra sätt.
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Promenader kan vara ett första steg,
gärna med stavar för att avlasta.
Träningen kan också hjälpa till att
reglera vikten, vilket kan vara avgörande vid artros. Minskad belastning
på lederna är av godo. Ju mer du
väger, desto mer vältränad behöver
du vara för att avlasta dina leder.
– Men det viktigaste är att röra på
sig. Om du är stark och har mycket
muskler klarar du av att bära upp
din övervikt så att lederna inte blir
så tungt belastade. Det är lättare
att minska artrossmärtan genom
att bygga upp muskler än genom att
minska i vikt.
Artros är en sjukdom med många
obesvarade frågor, som dessutom
gäckar oss genom att vara till synes
ologisk. Forskningen har visat att
en del människor med stora, synliga förändringar i lederna kan ha
väldigt lite symtom, och tvärtom.
De med små, synliga förändringar
kan ha stora besvär. Det finns alltså
andra faktorer som påverkar symtomen, något som läkare, fysioterapeuter och patienter behöver vara
lyhörda inför.
– Vi människor uppfattar dessutom
smärta olika, och jag skulle önska
att vi lär mer om hur vi kan ge
individuella behandlingar vid artros.
En person kan behöva motiverande
samtal, en annan tips på krävande
benövningar. l
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bra
träningsformer

Variera träningen, det mår
brosket bra av. Ha fokus på de
stora muskelgrupperna i ben och
säte för att avlasta knän och höfter
där det är vanligast med artros.
1. Promenader, gärna med stavar.
2. Cykling.
3. Bassänggympa.
4. Simning.
5. Trampmaskin.

Bygg din
motivation

Tar det emot att träna?
Tänk så här:
l Artros sitter främst i ledbrosket
och inaktivitet försämrar kvaliteten
på brosket.
l Genom att använda leden bygger
man upp den och musklerna hjäl
per till att stabilisera och avlasta
leden.
l Smärta i lederna vid fysisk
aktivitet förvärrar inte artrosen och
är inte farlig, men den ska givetvis
vara uthärdlig.
l Träning har i flera studier visat
sig vara lika smärtlindrande som
värktabletter – men utan några
biverkningar.
l Träning kan minska smärtan
eller göra den så hanterbar att du
slipper operation.
Mer artrosfakta på bland annat
Netdoktor.se, 1177.se och
Reumatikerforbundet.org.
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