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Knæartrose - Ikke-operativ behandling OG operation:

Den rigtige behandling til den rigtige patient på det rigtige

tidspunkt
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Agenda

 Evidens for ikke-operativ behandling af knæartrose med 

særlig vægt på træning

 Evidens for operativ behandling af knæartrose

 Evidens for operativ vs. ikke-operativ behandling af 

knæartrose



Artrose er hyppig og meget dyr!

Vos et al. 2012; Salmon et al. 2016

Årlige omkostninger til artrose: 

817 billioner Euro

Knæartrose er estimeret til at påvirke 

250 millioner på verdensplan
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Artrose er hyppig og meget dyr!

Vos et al. 2012; Salmon et al. 2016

Årlige omkostninger til artrose: 

817 billioner Euro

Knæartrose er estimeret til at påvirke 

250 millioner på verdensplan

Vigtigt:

Knæartrose er også hyppig blandt 

yngre voksne mellem 15-49 år
Ackerman et al. 2017
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Smerteudvikling over tid ved knæartrose:

De fleste bliver på samme niveau over 6år, 

nogle får det værre, og få får det bedre

Nicholls et al. 2014

Patienter fra 

UK

Patienter fra 

USA



Anbefalinger ift. behandling af 

knæartrose

Fernandes et al. 2013; Bannuru et al. 2019; NICE 2014; Roos & Juhl 2012, 

Sundhedsstyrelsen 2012

1/3-1/7 får et kunstigt knæled i løbet af livet
Ackerman et al 2017; Burn et al. 2019
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Effektstørrelse:

≥0.2 = Lille

≥0.5 = Moderat

≥0.8= Stor

Effektstørrelser for hyppige ikke-

operative behandlinger

Bannuru et al. 2019 OARSI guidelines; da Costa et al. 2017

Moyer et al. 2015

Fejllinjer: 95% CI (+)

MINDRE risiko for alvorlige

uønskede hændelser

STØRRE risiko for alvorlige

uønskede hændelser

OBS at det ikke er direkte

sammenligninger
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Effektstørrelse:

≥0.2 = Lille

≥0.5 = Moderat

≥0.8= Stor

Uddannelse: Nøglen til compliance og 

effekt på lang sigt?

Bannuru et al. 2019 OARSI guidelines; da Costa et al. 2017

Moyer et al. 2015

Fejllinjer: 95% CI (+)



Patientuddannelse og self-

management

 Tilbyd mundtlig og skriftlig information 

for at øge forståelsen for artrose og 

behandling og for at undgå 

misforståelser

 Tilbyd det som en integreret, ongoing

del af behandlingen

 Aftal individualiserede self-

management strategier med fokus på 

bl.a. træning og vægttab

Fernandes et al. 2013; NICE 2014; Skou et al. 2018



Vægttab (for BMI≥25): 

 Mål: Vægttab på over 5%

 Typisk 

 1) Livsstilssamtale hos egen læge

 2) Livsstilssamtale ved andre faggrupper

 3) Kommunale tilbud om sund livsstil

Christensen et al. 2007; Fernandes et al. 2013; NICE 2014
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Smertestillende medicin

 NSAID som creme/gel anbefales som førstevalg

 NSAID som piller kan anvendes, dog ikke ved patienter 

med kardiovaskulære komorbiditeter

 Opioider anbefales ikke

 Paracetamol anbefales ikke  OBS dette er i 

modsætning til Nationale Kliniske Retningslinjer fra 

Sundhedsstyrelsen fra 2012

Bannuru et al. 2019 OARSI guidelines; Sundhedsstyrelsen 2012



Steroidinjektion

 Anbefales i OARSI guidelines som behandling af akutte 

smerter, MEN

 Gentagen behandling anbefales ikke

Bannuru et al. 2019 OARSI guidelines; McAlindon et al. 2017

Kortikosteroider hver 

3. måned i 2 år = 8 

injektioner

Saltvandsindsprøjtning 

hver 3. måned i 2 år = 8 

injektioner
Vs.

 Ingen forskel i smertereduktion efter 2år 

 Større tab af bruskvolumen i gruppen der fik 

steroiderinjektion



Andre ikke-operative behandlinger

 En knæskinne, der aflaster det 

mediale ledkammer, ser ud til at have 

lille til moderat effekt ved medial

knæartrose

 Ledmobilisering og manipulation ser 

ud til at have en moderat effekt

 Såler, glukosamin, TENS, ultralyd, 

laser etc. kan ikke anbefales på 

nuværende tidspunkt

Moyer et al. 2015; Parkes et al. 2013; Henriksen & Skou 2017; Skou & 

Rathleff 2020; Xu et al. 2017

Glukosamin
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“As of 2002 sufficient evidence had 

accumulated to show significant benefit 

of exercise over no exercise in patients 

with knee OA, and further trials are 

unlikely to overturn this result.”
Uthman et al. BMJ 2013

Juhl et al. 2014



Nogle af jeres patienter siger måske: ”Jeg træner allerede”

Svar: ”Fysisk aktivitet og træning er ikke det samme”

Fysisk aktivitet:

”Godt for alle”

Specifik træning tilpasset den enkelte:

”Godt for artroseled”



Hvilken type træning?

Juhl et al.  2014

Effect size:

≥0.2 = Lille

≥0.5 = Moderat

≥0.8= Stor

Error bars: 95% CI (+)

Smerte

Funktion
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Hvilken type træning?

Juhl et al.  2014; Fernandes et al. 2013; Bennell, Skou et al. 2015

Error bars: 95% CI (+)

• MEN det betyder ikke at valg af træningstype for den enkelte patient er

mindre vigtig

• F.eks.: Neuromuskulær træning er mere effektiv til patienter med varus

thrust

• = Træning skal individualiseres

Effect size:

≥0.2 = Lille

≥0.5 = Moderat

≥0.8= Stor

Smerte

Funktion



Antal superviserede træninger?

Juhl et al.  2014; Fernandes et al. 2013

Error bars: 95% CI (+)

• Det anbefales at starte med et træningsprogram der er superviseret og 

kombineret med patientuddannelse

• For at forbedre compliance på længere sigt, anbefales det at integrere

træningen i patients dagligdag efter det superviserede forløb

Smerte

Funktion
Effect size:

≥0.2 = Lille

≥0.5 = Moderat

≥0.8= Stor



Sværhedsgrad af artrose og effekt af 

træning?

• Alle international guidelines anbefaler træning
som behandling af knæartrose

• Den smertereducerende effekt af træning er
uanfhængig af sværhedsgrad af artrose på
røntgen og smerte ved baseline

• Kun 0,5 % af røntgenbilleder af knæet i primær
praksis viser patologi, der gør at man ikke skal
starte med træning

• = ALLE patienter med knæartrose kan (og bør) 
tilbydes træning som del af første behandling

Fernandes et al. 2013; McAlindon et al. 2014; Juhl et al. 2013; Skou et al. 2015; Skou et al. 2014



Smerte under træning?

• Smerte under træning er tilladt, så længe den er

acceptabel for patienten

• Hvis smerten øges under træning, skal den være tilbage

på same niveau som før træning 24 timer senere

Høj risikoAcceptabelSikker

0 2 5 10

Ingen smerte Værst

tænkelig

smerteAgeberg et al. 2010; Thomee 1997; Skou & Roos 2017



Skou et al. 2019; Sandal et al. 2015

Forværring i smerte under træning er 

normalt, men reduceres ved gentagne 

træningssessioner



Folk med knæartrose er generelt 

mindre fysisk aktive end anbefalet

 Minimum 150min. fysisk aktivitet ved moderat intensitet eller 

75min. ved højere intensitet per uge anbefales

Piercy et al. JAMA 2018; Wallis et al. Osteoarthritis Cartilage 2013 



Mindre fysisk aktivitet er måske nok, i 

hvert fald en periode

 Fysisk aktivitet ved moderat til høj intensitet i

mindst 45min./uge medfører forbedret eller

fastholdt høj funktion hos voksne med 

symptomer fra led i underekstremiteten 2 år

senere

 Det at fastholde som minimum et lavt fysisk

aktivitetsniveau mens man er midaldrende er

associeret med lavere forekomst af

ledsymptomer senere i livet

Piercy et al. JAMA 2018; Dunlop et al. Arthritis Care Res 2017; Peeters et al. 

Arthritis Care Res 2017

Billede fra Colourbox.com



Træning og fysisk aktivitet er ikke 

kun relevant for artroseledet

 2 ud af 3 med knæ- eller 

hofteartrose har også en 

anden kronisk sygdom

 Fysisk aktivitet er sikker 

og effektiv som

 forebyggelse af mindst 

35 kroniske sygdomme

 behandling af mindst 

26 kroniske sygdomme

Reeuwijk et al. 2010; Booth et al. 2012; Pedersen et 

al. 2015; Hoffmann et al. 2016; Skou et al. 2018
Billede fra Colourbox.com



Tilpasset fysisk aktivitet og træning 

er ikke skadelig

 Der skal rigtig meget til at 

skade led og muskler

 Inaktivitet er meget værre 

end aktivitet

 Patienten får ikke mere 

artrose af at være aktiv 

svarende til anbefalinger i 

guidelines

Quicke et al. 2015; Bricca et al. 2019a; Bricca et al. 2019b



Opsummering træning



Hvad hvis vi kombinerer ikke-operative 

behandlinger?

Mere effektivt end 

standardbehandling

efter 30mdr.
Hurley et al. 2012

Mere effektivt end 

træning og diæt alene

efter 18mdr.
Messier et al. 2013

+ =

+ =



Træning 

vs. 

artroskopi



Effekt af træning vs. artroskopi

Thorlund, Skou et al. 2018



Anbefalinger ift. artroskopi ved artrose

Siemieniuk et al. BMJ 2017



Kunstigt knæled/alloplastik

 Er indikeret ved svære stadier af artrose, når træning og 

anden ikke-kirurgisk behandling ikke er tilstrækkeligt

 4 ud af 5 oplever en betydelig

smertereduktion efter total knæ-

alloplastik (TKR)

Price et al. 2018; Beswick et al. 2012    

Billede fra NEJM



Design af de to 

parallelle RCT-studier

Set af kirurg

Ikke kandidat

N=100

Skriftlig info

N=50

Ikke-operativ

N=50

Kandidat

N=100

Ikke-operativ

N=50

TKR +       
Ikke-operativ

N=50

35

Skou et al. OAC 2015; NEJM 2015

TKR = Kunstigt knæled (Total knee replacement) 

Primære ligheder:

RCT design

Outcomes

Follow-ups

Samme ikke-operativ behandling

Patienter rekrutteret af samme kirurger

på samme sygehuse

Gennemført på samme tidspunkt

Primære forskel:

Population: Kandidat/ikke-kandidat til

TKR



Hvad hvis vi kombinerer de anbefalede 

ikke-operative behandlinger 

individualiseret til patienten?

KOOS forbedringer efter 1 år

hos patienter der ikke er 

kandidater til TKR

36

Roos et al. 2012; Skou et al. OAC 2015
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12 ugers ikke-operativ behandling
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vægttab, såler og smertestillende

medicin
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Design af de to 

parallelle RCT-studier

Skou et al. OAC 2015; NEJM 2015

TKR = Kunstigt knæled (Total knee replacement) 



Hvad er effekten af TKR i tillæg til

ikke-operativ behandling?

38



Patienter
 100 patienter med knæartrose, vurderet til at være kandidat til 

TKR af kirurg på et af to sygehuse i Region Nordjylland

 Primære eksklusionskriterier:
 Tidligere alloplastik i same knæ, 

 Behov for bilateral TKR, og 

 Knæsmerte i den sidste uge højere end

60 mm på en 100-mm visual-analogue scale 

(højere score lig højere smerte)

NEJM Quick Take; NEJM.org

 Patienterne blev randomiseret til TKR efterfulgt af den ikke-

operative behandling eller den ikke operative behandling alene 

(50 patienter i hver gruppe)

39



TKR

 Patienter randomiseret til kirurgi gennemgik TKR følgende

standardmetoder for cementeret TKR (NexGen CR-Flex or 

LPS-Flex Fixed Bearing Knee, Zimmer)

J Orthop Surg (Hong Kong) 2011; 19: 226-9 NEJM Quick Take; NEJM.org

40



Ikke-operativ behandling

41

• Alle patienter gennemgik den samme ikke-operative behandling



Ikke-operativ behandling

42

• Alle patienter gennemgik den samme ikke-operative behandling



Outcomes
 Patienterne blev fulgt op efter 3, 6, 12 mdr.

 12mdr. var det primære endpoint

 Primært outcome: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS4) 

bestående af smerte, andre symptomer, ADL og livskvalitet

 Sekundære outcomes

 KOOS subskalaer (ovenstående + Funktion i sport og fritid)

 Timed Up and Go test

 20m walk test

 EQ-5D (livskvalitet)

 Vægtændring

 Forbrug af smertestillende medicin

 Uønskede hændelser i forbindelse med behandlingen

43



Blinding

• Blinding af patienter og kirurger var ikke muligt

• Vi blindede outcome assessor ved at bede patienterne

lægge 3 lag elastisk sportstape over området på deres

knæ, hvor der var/ikke var et ar efter operationen
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Ekstra effekt af TKR

Forbedringer efter 1 år

Skou et al. NEJM 2015

Patienter randomiseret til TKR forbedredes 15,8 (95% CI; 10,0-21,5) points mere i KOOS4 end 

patienter randomiseret til ikke-operativ behandling alene.

Den ikke-operative gruppe forbedredes med 32% i KOOS4 og de fleste gennemgik ikke TKR i

løbet af 1 (74%) eller 2 år (68%)

45

KOOS4 = gennemsnit af

smerte, symptomer, ADL og 

livskvalitet subskalaer i KOOS



Sekundære outcomes

46

• Resultaterne efter 12mdr. for KOOS subskalaerne samt tid i

20m gangtest og Timed up-and-go test og EQ-5D 

bekræftede den primære analyse

• Der var ingen forskel i forbrug af smertestillende medicin

efter 12mdr. og gruppen der kun fik MEDIC-behandling tabte

sig mere end gruppen der fik en TKA og MEDIC-behandling



Uønskede hændelser

TKA-gruppen

 23 alvorlige uønskede

hændelser

 7 relateret til knæet

 3 stivhed i knæet førende til

brisement forcé

 3 dybe venetromboser med 

behov for behandling

 1 dyb infektion

MEDIC-gruppen

 6 alvorlige uønskede

hændelser

 1 relateret til knæet

 stivhed i knæet førende til

brisement forcé (efter at have 

gennemgået TKA)

47

OBS alvorlige uønskede

hændelser var ikke

nødvendigvis relateret til

behandling



Forbedringer over 2 år i de 2 RCT’er

Skou et al. OAC 2018

Patienter randomiseret til TKR havde større forbedringer end 

patienter randomiseret til ikke-operativ behandling alene (forskel

på 18,3 points (95% CI; 11,3-25,3)), som til gengæld havde

større forbedringer end patienter randomiseret til skriftlig info 

(forskel på 7,0 points (95% CI; 0,4-13,5)).

Kandidat til TKR: TKR efterfulgt af ikke-operativ

Kandidat til TKR: Ikke-operativ

Ikke kandidat til TKR: Ikke-operativ

Ikke kandidat til TKR: Skriftlig info

KOOS4 = gennemsnit af

smerte, symptomer, ADL og 

livskvalitet subskalaer i KOOS



Hvordan kan resultater overføres til

klinikken?

49

NEJM Quick Take; NEJM.org



Shared-decision making med inddragelse 

af fordele og ulemper

TKR + ikke-operativ

 Større forbedringer i smerte 

og funktion

 85% oplever en klinisk 

relevant forbedring

 12% oplever en alvorlig 

uønsket hændelse relateret 

til knæet

Ikke-operativ alene

 Mindre forbedringer i 

smerte og funktion

 67% oplever en klinisk 

relevant forbedring

 Ingen oplever en alvorlig 

uønsket hændelse relateret 

til knæet 

 74% udsætter kirurgi i 

minimum 1 år og 68% i 2 år

50



Take-home messages
 Træning og operation ved artrose er IKKE enten eller = 

Rigtig behandling til rigtig patient på rigtigt tidspunkt

 Træning, uddannelse og vægttab (ved behov) bør være

basisbehandling som alle patienter tilbydes

 Sammenlignet med medicin er træning mindst lige så

effektiv og uden alvorlige bivirkninger, uanset artrosegrad

 Artroskopi er ikke mere effektivt end træning og anbefales

ikke

 Kunstigt knæled i tillæg til ikke-operativ behandling er

dobbelt så effektivt, men forbundet med uønskede

hændelser, og ikke-operativ behandling kan udsætte

operation for 2 ud af 3 i minimum 2 år



Spørgsmål?

Tak til:
Patienter, samarbejdspartnere 

og fonde 

Søren Thorgaard Skou

stskou@health.sdu.dk
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