
Vid artros, som är vanligt i både knä och höft, nöts ledbrosket bort från 
delar av ledytan vilket kan orsaka värk, smärta, stelhet och svullnad. 
Orsaken till artrosen kan vara antingen primär, dvs uppkommen 
spontant på grund av ålder, ärftlighet och belastning, eller sekundär, 
dvs orsakad av tidigare skador eller andra sjukdomstillstånd.

När knäet gör ont är det lätt att bli mer inaktiv vilket leder till att 
benet inte får den dagliga träning som ett normalt liv ger. Detta i sin 
tur gör att muskelstyrkan i benet försvagas, vilket leder till att det gör 
ännu mer ont att gå på benet. Följden blir ökad inaktivitet som ger 
ännu svagare muskler. Det hela kan lätt bli en ond cirkel.

Knäet är gjort för belastning och mår därför bra av att användas. 
Vila hjälper inte mot värk orsakad av artros. Onormalt stor 
belastning eller felaktig belastning ska man däremot undvika då 
det kan orsaka mer smärta. Ju bättre tränad man är desto större 
belastning tål knäet. När musklerna runt knäet är starka och klarar 
av att hålla knäet stabilt hjälper de till att minska belastningen på 
själva knäleden och det trasiga brosket.

Ett starkt ben och en stark lårmuskel är bästa sättet att hålla 
värk och stelhet borta!

Nedan hittar du lätta övningar som är bra för knäet och som stärker 
upp muskelstyrkan och stabiliteten kring knäet. Om du inte klarar av 
att träna eller trots träning och kanske medicinering ändå inte får ner 
din smärtnivå, bör du kontakta din läkare och uppsöka sjukgymnast 
för mer individuellt anpassad träning och hjälp med ytterligare 
smärtdämpning.

1. Stå med det dåliga benet på ett par stadiga böcker
mellan 5-10 cm högt. Nudda växelvis golvet med det 
andra benets häl (framför böckerna) och tå (bakom 
böckerna). Böj det onda knäet lite grand varje gång den 
andra foten nuddar golvet. 

Knäböjningarna ska utföras långsamt så att du har full 
kontroll på ditt knä både på upp- och nervägen. Ha ett 
lätt handstöd om det är svårt att hålla balansen. Utför 15 
knäböjningar i följd. 

När du blir starkare upprepar du övningen två eller tre 
gånger.
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Övningar forts.

Kom ihåg! Ta hjälp av sjukgymnast om du inte klarar av träningen.

Rörelseschemat är utarbetat i sambarbete med leg sjukgymnast Eva Ekesbo, Lund.

2. Stå på det onda benet och spänn sätesmuskeln på ståbenet. Håll 
knäet rakt men inte översträckt. Håll balansen i 10 sekunder. Upprepa 
10 gånger. Det blir svårare om man står utan skor, står på en mjuk 
matta eller rör det lyfta benet i olika riktningar. Öka tiden du står när 
du blivit säkrare.

3. Kliv upp på ett trappsteg med ditt onda ben. Kliv ner baklänges 
fortfarande på ditt onda ben. Utför övningen långsamt och känn 
att du kontrollerar knäet under hela rörelsen. Om du inte klarar 
höjden ett trappsteg - börja då lägre på t ex ett par stadiga böcker. 
Börja med 10 gånger. Öka successivt till 2, 3 och 4 x 10.

När du känner dig säker på denna övning kliver du ner på vanligt 
sätt, dvs framlänges och fortfarande långsamt med full kontroll på 
knäet.

4. Ligg på rygg med böjda knän. Sätt något mellan knäna 
(boll, handduk eller dylikt) och kläm ihop. Lyft höften och 
spänn sätesmusklerna ordentligt. Håll kvar 15 sekunder och 
sänk sedan ner höften igen. Upprepa 15 gånger.

5. Res dig upp och sätt dig ner, enbart med hjälp av ditt onda ben. Sitt 
först lite högre, t ex på tjocka dynor, sänk sedan sitthöjden allt eftersom. 
Utför övningen långsamt så att lårmuskeln jobbar hela tiden. Börja med 
10 gånger, öka till 2 och 3 x 10.

Försök att utföra övningarna så att det inte gör ont när du tränar. Lite smärta är dock 
inte farligt och förvärrar inte din artros. Träna gärna andra benet också - både för att 
stärka även det och också för att känna skillnaden mellan ditt onda och ditt bättre ben. 

Tänk på att all form av vardagsaktivitet också ger träning. Du bör röra på dig minst 
30 minuter varje dag, förutom det här programmet, med t ex att promenera eller 
cykla. Om det gör ont när du går använd då gärna något stödjande såsom käpp, 
kryckor eller stavar.


