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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att sammanställa kvalitet på och resultat av studier som undersökt 

om långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller fotleder. Finns det vetenskaplig evidens för 

att långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller fotleder? Vilka styrkor och svagheter har de 

studier som försökt utröna om samband finns mellan långdistanslöpning och artros i höft-, 

knä- eller fotleder? 

  

Metod 

Sökning av litteratur utfördes i PubMed, CINAHL, Cochrane Library och PEDro. Detta 

resulterade i att tio artiklar inkluderades för närmare granskning och sammanställning. Utifrån 

artiklarnas sammantagna bevisvärde poängsattes och graderades artiklarna efter evidensnivå 

enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärderings (SBU) granskningsmallar för 

kohortstudier med kontrollgrupper. 

 

Resultat 

Endast en av tio studier visar ett positivt samband mellan långdistanslöpning och artros i höft-

, knä- eller fotleder, i detta fall höftledsartros. Studierna har ingen tydlig och gemensam 

definition över vad långdistanslöpning är. De granskade studierna använder sig av olika 

mätmetoder för att bedöma leddegenerationen, både av självrapportering och av olika 

diagnostiska kriterier för artros. Alla studier har inslag av selektionsbias. 

 

Slutsats 

En indikation på att det inte finns ett vetenskapligt stöd för att långdistanslöpning ger höft-, 

knä- eller fotledsartros hos människor. Studierna har brister i hantering av confounders och 

selektionsbias och bedöms vara av låg eller medelhög kvalitet.       

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Aim 

The purpose of this study was to compile the quality and results of studies that examined if 

long-distance running gives osteoarthritis of the hip, knee or ankle joints. Is there scientific 

evidence that long-distance running gives osteoarthritis of the hip, knee or ankle? What 

strengths and weaknesses of the studies attempted to determine if the link between long-

distance running and osteoarthritis of the hip, knee or ankle joints. 

 

Method 

Search of the literature was performed in PubMed, CINAHL, Cochrane Library, and PEDro. 

This resulted in ten articles that were included for further review and compilation. Based on 

the articles combined probative value was scored and graded articles for level of evidence 

according to the National Council on Technology Evaluation (SBU) examination templates 

for cohort studies with control groups. 

 

Results 

Only one of the ten studies showed a positive association between long distance running and 

osteoarthritis of the hip, knee or ankle joints, in this case hip joint. The studies have not a 

clear and common definition of what long-distance running is. The studies reviewed use 

different metrics to assess joint degeneration, both by self-report and of different diagnostic 

criteria for osteoarthritis. All studies have an element of selection bias. 

 

Conclusion 

An indication that there is no scientific evidence that long-distance running gives hip, knee or 

ankle osteoarthritis in humans. The studies were inadequate handling of confounders and 

selection bias and judged to be of low or medium quality. 
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1 BAKGRUND 

Finns det en kausal relation mellan långdistanslöpning och artros? Sjukgymnaster inom 

primärvården med inriktning idrottsmedicin/Ortopedisk Manuell Terapi träffar ofta löpare 

som frågar om de kan få kroniska ledskador om de fortsätter springa på smärtande höft-, knä- 

eller fotleder. Studier som kan svara på dessa frågor är svåra att finna eftersom personer med 

ledsmärta säkerligen undviker löpning. Klarar människokroppen att kompensera den ökade 

stress på lederna det innebär med långdistanslöpning och/eller beror det på hur väl förberedd 

löparen är? Det är rimligt att tro att repetitiv belastning av lederna under löpning kan gynna 

degenerationen av ledbrosk men det är också möjligt att löpning stimulerar ledhälsan och 

ledläkningen (Willick 2001). Studier som undersökt eventuella ledförändringar hos 

försökspersoner efter långdistanstävlingar har inte sett någon strukturell förändring i lederna 

(Krampla, Mayrhofer, Malcher, Kristen, Urban & Hruby 2001; Shellock & Mink 1991). 

Deltagarna var alla tränade löpare. Är dessa distanser hälsosamma för våra leder?   

1.1 Positiva effekter av löpning 

Att springa skulle kunna sägas vara en ideal aktivitet för att reducera de negativa effekterna 

av fysisk inaktivitet och obesitas (Gortmaker, Swinburn & Levy 2011). Löpning kan förbättra 

den kardiovaskulära uthålligheten, hjälpa till att kontrollera blodtryck, lipider och kolesterol 

och på så sätt minska risken för ”civilisationssjukdomar” (Powell & Paffenbarger 1985). 

Risken att få stroke minskar, bendensiteten ökar och löpning har en positiv påverkan på 

humör och kognition (Williams 2009; Wilks 2009; Schneider, Askew & Diehl 2009; Rolland, 

Abellan van Kan & Bellas 2010 ).  

1.2 Risker med löpning 

Den årliga incidensen av att få en löparskada har i studier rapporterats så hög som 59 % och 

79 % (Van Mechelen 1992; van Gent, Siem & van Middelkoop 2007). I dessa två studier har 

definitionen av löpning varit, att man sprungit >5 km per träning eller tävling eller 

motionslöpare som tränar kontinuerligt och som deltar i långdistanslopp då och då. Incidensen 

beräknas också vara mellan 2,5–12,1 skador per 1000 timmars löpning
 
(Van Mechelen 1992). 

Överbelastningsskador på muskler, senor och ben är vanliga (Taunton, Ryan & Clement 

2002). Artros är den vanligaste formen av ledskada. Den karaktäriseras av degeneration av 

ledbrosket, minskad ledspringa och bildning av osteofyter (Buckwalter 1995). Forskningen på 

sambandet mellan löpning och ledskador är mer osäker. När man fullföljer ett maraton på 
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42 195 meter beräknas det att en löpare i genomsnitt tar 38 000 steg. Varje steg belastar nedre 

extremiteten med 4-8 gånger kroppsvikten. Om man använder dessa siffror för att extrapolera 

belastningen över en maratonsträcka innebär det att nedre extremiteternas leder absorberar 

krafter över 5000 ton (Hohmann & Bryant 2006). Dessutom kräver förberedelserna för ett 

maraton ungefär 40 km löpning varje vecka. I en studie togs MR bilder före och efter ett 

maratonlopp på nybörjare, motionärer och tävlingslöpare. Efter loppet hade 70 % av 

nybörjarna ledutgjutningar men ingen abnormalitet hos motionärerna eller tävlingslöparna 

sågs (Hohmann & Woertler 2004).  

 

1.2 Artros 

1.2.1 Definition 

The American College of  Rheumatology Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee 

definierar artros som: “A heterogenous group of condition that lead to joint symptoms and 

signs which are associated with defective integrity of articular cartilage, in addition to related 

changes in the underlying bone at the joint margins” (Altman, Asch, Bloch, Bole, Borenstein, 

Brandt & Wolfe 1986, s1039). 

Artros är ett symtomgivande stadium av långsamt fortskridande ledförändringar med 

broskförlust och nybildning av ben vid ledkanterna. Smärta och nedsatt funktion är vanligt, 

men sambandet mellan grad av ledförändringar och symtom är svagt. Behandlingen inriktas 

på att lindra smärtan och förbättra funktionen. Artros kan ses som en tvådelad degenerativ, 

kronisk och ofta progressiv ledsjukdom. Det är den vanligaste muskuloskeletala sjukdomen i 

världen och är förknippad med stora kostnader för välbefinnandet och hälsan. (Bhatia, 

Bejarano & Novo, 2012) 

Artros kan klassificeras som primär (idiopatisk) eller sekundär artros. Studier har visat att 

tidigare skada på ligament, menisk och/eller frakturer som involverar ledytan hos 

försökspersoner ökar risken för artros (Roos, Lindberg & Gardsell 1994; Gillquist & Messner 

1999). Kända riskfaktorer för att utveckla artros är genetisk predisposition, ålder, tidigare 

skada fram för allt knäskada, felställningar i lederna, obesitas och rökning (Sturmer, Gunther 

& Brenner 2002; Martin & Buckwalter 2002; Todd Allen, Robertson, Harwood, Sasho, 

Williams, Pomerleau & Amiel 2004; Robertson, Pennock, Harwood, Pomerleau, Allen & 

Amiel 2006; Gelber, Hochberg, Mead & Wang 2000; Oavis, Ettinger, Neuhaus, Cho & Hauck 
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1989; Wolcott 2005; Roos 2005; Sharma, Song, Felson & Cahue 2001; Manninen, Riihimaki, 

Heliovaara & Makela 1996; Spector, Hart & Doyle 1994; Holmberg, Thelin & Thelin 2005; 

Sturmer, Gunther & Brenner 2000; Felson, Zhang, Hannan, Naimark, Weissman, Aliabadi & 

Levy 1997; Zhai, Hart, Kato, MacGregor & Spector 2007). Arbeten med tunga lyft, 

knästående arbeten och arbeten som inkluderar mycket knäböjande är också riskfaktorer 

(Vignon, Valat, Rossignol, Avouac, Rozenebrg, Thoumie, Avouac, Nordin & Hiliquin 2006). 

Kvinnor har en markant ökad prevalens av artros i knäna efter 50 års ålder (Wluka, Cicuttini 

& Spector 2000).   

 

Det finns två huvudsakliga teorier till etiologin av idrottsrelaterad artros: 

I. Slitage (inklusive skada) av ledkomponenter som menisk, ledbrosk och subkondralt ben 

(Shrier 2004). 

II. Muskeldysfunktionsteorin. Normal muskelkontraktion kan vara ledens huvudsakliga 

stötabsorberare och därför kan dysfunktion av muskeln på grund av tidigare skada, svaghet 

eller atrofi ge artros (Shrier 2004; Hurley 1999).       

 

1.3 Diagnostik 

Trots omfattande klinisk och epidemiologisk forskning finns det i dag inget standardiserat test 

för diagnos av artros i knä. Det saknas en god samstämmighet mellan symtom och 

undersökningsfynd samt förekomst och grad av röntgenfynd som tyder på knäartros, då 

sjukdomens påverkan på leden börjar innan förändringar syns på röntgen (Schiphof, de Klerk, 

Koes & Bierma-Zeinstra 2008). Flera studier har visat att både quadricepssvaghet och 

psykosociala faktorer har ett avsevärt starkare samband med smärta än vad 

röntgenförändringar har (Hadler,  Brandt, Doherty & Lohmander 1998; O’Reilly, Jones, Muir 

& Doherty 1998 ). Sambandet mellan smärta och olika röntgenfynd (minskad ledspringa och 

osteofyter) är oklart. Flera undersökningar antyder ett starkare samband mellan förekomst av 

osteofyter och smärta än mellan minskad ledspringa och smärta, medan andra inte har funnit 

detta samband (Roos, Östenberg, Roos, Ekdahl & Lohmander 2001; Lethbridge-Cejku, Scott, 

Reichle, Ettinger, Zonderman & Costa 1995; Cicuttini, Baker, Hart & Spector 1996). 
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1.4 Existerande forskning  

1.4.1 Djurstudier 

Forskare har i djurförsök försökt att simulera långvarig stress på viktbärande leder för att 

avgöra huruvida sådan verksamhet kan skada leden. De har påvisat att måttlig löpning ökar 

ledhälsan gällande brosktjocklek och innehåll av glykosaminoglykan medan mera 

ansträngande löpning vände dessa förmåner och var skadande för ledhälsan (Kiviranta, 

Tammi, Jurvelin, Saamanen & Helminen 1988; Kiviranta, Tammi, Jurvelin, Arokoski, 

Saamanen & Helminen 1992;
 
Pap, Eberhardt, Sturmer, Machner, Schwarzberg & Roessner 

1998). Det finns också djurförsök som påvisar att fysisk aktivitet inte predisponerar till artros 

och kan faktiskt skydda skadade individer från att utveckla artros (Lapvetelainen, Hyttinen, 

Lindblom, Langsio & Sironen 2001; Otterness, Eskra, Bliven, Shay, Pelletier & Milici 1998). 

 

1.4.2 Människostudier som visar en koppling mellan långdistanslöpning och 

artros 

Det finns ett fåtal studier som visar ett samband mellan löpning och artros, samtliga är 

retrospektiva. (McDermott & Freyne 1983; Marti, Knobloch, Tschopp, Jucker & Howald 

1989; Spector, Harris, Hart, Cicuttini, Nandra & Etherington 1996; Cheng, Macera, Davis, 

Ainsworth, Troped & Blair 2000)    

 

1.4.3. Människostudier som motbevisar en koppling mellan långdistanslöpning 

och artros 

Till skillnad från de studier som föreslår en länk mellan löpning och artros finns det ett stort 

antal studier som motbevisar en sådan länk, både retrospektiva och prospektiva. (Sohn & 

Micheli 1985; Panush, Schmidt, Caldwell, Edwards, Longley & Yonker 1986; Konradsen 

Hansen & Sondergaard 1990; Kohatsu & Schurman 1990; Lane, Michel, Bjorkengren, 

Oehlert, Shi & Bloch 1993; Fries, Singh, Morfeld, Hubert, Lane & Brown 1994; Kujala, 

Kettunen, Paananen, Aalto, Battie & Impivaara 1995; Lane, Oehlert, Block & Fries 1998; 

Kujala, Sarna, Kaprio, Koskenvuo & Karjalainen 1999; Thelin N, Holmberg & Thelin A 

20006) 
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 Det saknas en systematisk kritisk sammanställning av studier som undersöker sambandet 

mellan långdistanslöpning och artros.    

 

2 SYFTE 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är undersöka sambandet mellan 

långdistanslöpning och artros i höft-, knä- eller fotleder. 

 

2.1 Frågeställningar 

Vilket vetenskapligt evidens finns för att långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller 

fotleder?  

Vilka styrkor och svagheter har de studier som försökt utröna om samband finns mellan 

långdistanslöpning och artros i höft-, knä- eller fotleder? 

 

3 METOD 

Designen på denna studie är en systematisk litteraturgenomgång. 

 

3.1 Inklusionskriterier 

- Studier som undersökt degenerativ ledsjukdom i höft-, knä-, och fotled hos 

långdistanslöpare jämfört med kontrollgrupp. 

- Kohortstudier. 

- Prospektiva eller retrospektiva. 

 

3.2 Exklusionskriterier 

- Djurstudier. 
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3.3 Litteratursökning 

Sökning av litteratur gjordes i PubMed, CINAHL, Cochrane Library och PEDro under 

februari månad 2014 samt i framtagna artiklars referenslistor. De sökord och träffar som 

användes presenteras vidare i tabell I. 

 

Tabell I: Resultatet av antalet träffar avseende sökning i respektive databas. 

Sökordskombination PubMed CINAHL* Cochrane PEDro 

("Running"[Mesh]) AND 

"Osteoarthritis"[Mesh] 

 

78 

 

34 

 

4 

 

0 

Antal valda artiklar  17 0 0 0 

*I database CINAHL markerades peer reviewed. 

 

Sammanlagt genererade sökningarna från de fyra databaserna i 116 artiklar. Artiklarnas 

innehåll granskades först genom att studera artikelns titel och eller sammanfattning (abstract). 

Totalt gav sökningen 22 träffar i PubMed som överensstämde med inklusionskriterierna och 

exklusionskriterierna. Efter att reviewartiklarna, fem stycken, sorterats ut återstod 17 artiklar 

ifrån PubMed. Av de 34 träffarna i CINAHL var det 9 artiklar som överensstämde med 

inklusionskriterierna och exklusionskriterierna, en dubblett och åtta reviewartiklar sorterades 

bort. Det var två artiklar som påvisades i Cochrane som överensstämde med 

inklusionskriterierna och exklusionskriterierna. De två artiklarna sorterades bort på grund av 

att de var dubbletter. Denna sortering gjorde att ett första urval av 17 artiklar genomfördes, 

samtliga från PubMed. De 17 utvalda studierna granskades i fulltextversioner innan ett 

slutgiltigt urval av artiklarna gjordes. Av de 17 artiklar som fulltextgranskades exkluderades 

totalt åtta artiklar. Fyra artiklar då de var tidigare gjorda studier till utvald uppföljningsstudie 

och fyra studier då de inte ansågs relevanta med avseende på studiens syfte och 

frågeställningar. De 9 erhållna artiklarnas referenslistor granskades vilket identifierade 

ytterligare en studie som inkluderades. Dessa 10 studier granskades i denna systematiska 

litteraturstudie (se flödesschema Figur 1). 
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PubMed 

78 artiklar 
 

CINAHL 

34 artiklar 
 

Cochrane 

4 artiklar 
 

PEDro 

0 artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema 

Flödesschema över hur de analyserade studierna valts ut.  

 

 

Totalt 116 artiklar 

99 artiklar 

exkluderades 

 

Totalt 17 artiklar 

Totalt 9 

artiklar 

8 artiklar 

exkluderades 

1 artikel 

inkluderades 

 

Totalt 10 artiklar 
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3.4 Evidensgranskning 

Statens Beredning för medicinsk Utredning (SBU) arbetar med evidensbaserad medicin och 

har till uppgift att göra en kritisk granskning av medicinska och vårdvetenskapliga metoder 

inom sjukvården (Olsson & Sörenssen 2007). Enligt SBU:s graderingslista (tabell II) kan 

studier delas in utifrån bevisvärde, vilket är ett uttryck för studiernas tillförlitlighet när det 

gäller att besvara aktuell frågeställning (Britton 2000, SBU 2009).  

 

 

Tabell II. Gradering av bevisvärde enligt SBU. (Britton 2000) 

Högt bevisvärde            Randomized controlled trial, tillräckligt stor studie, välgenomförd och analyserad. 

Medelhögt bevisvärde           Stora studier, matchade grupper eller liknande. 

Lågt bevisvärde Stora bortfall eller andra osäkerheter, studier med selekterade kontroller. 

 

 

Samtliga inkluderade artiklar granskades och poängsattes av författaren enligt SBU:s 

granskningsmallar för kohortstudier med kontrollgrupper (se bilaga I och II).  

Granskningsmallarna är som namnet antyder specifika för studietypen. Först användes den 

ena granskningsmallen (bilaga I) som poängsätter respektive studie och fungerar som en 

vägledning för att göra en samlad bedömning av kvaliteten i varje enskild studie. Efter det 

användes poängen som ytterligare underlag till den andra granskningsmallen (bilaga II) som 

gör en total bedömning av studiekvalitet och bedömer om kvaliteten är hög, medelhög eller 

låg.    

 

3.5 Etiska aspekter 

Detta är en systematisk litteraturstudie och ingen blev direkt påverkad av eventuell 

intervention/biverkning. Dock kan en felaktig metod och resultat leda till en lika felaktig 

slutsats som skulle kunna leda till felaktiga riktlinjer och råd som direkt kan påverka enskilda 

individers hälsa. Då medicinsk personal inte väljer eller väljer bort aktiviteter till patienter 

men dagligen ger råd och regim till patienter om långdistanslöpningens för- och nackdelar 

kan patienten genom evidens för eller emot själv ta ställning till fortsatt aktivitet. En bra 

genomförd studie bör öka kunskapen inom området så att såväl idrottare som medicinsk 
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personal kan ges en adekvat bild av vilken evidens det finns för att långdistanslöpning hindrar 

eller påskyndar utveckling av artros. 

 

4 RESULTAT 

Fyra studier var prospektiva och sex var retrospektiva (tabell III). En resultatsammanställning 

av de totalt 10 artiklarna som granskats i studien redovisas i tabellform där de viktigaste 

parametrarna presenteras (tabell III).  

 

4.1 Frågeställningar 

Vilket vetenskapligt evidens finns för att långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller 

fotleder?  

 Endast en av tio studier visade ett positivt samband mellan långdistanslöpning och 

artros. Den studien hade låg evidensgrad. 

  Studien med positivt samband av Marti et al (1989) undersökte effekten på 

höftlederna. 

 

Vilka styrkor och svagheter har de studier som försökt utröna om samband finns mellan 

långdistanslöpning och artros i höft-, knä- eller fotleder? 

 Fem av studierna var av medelhög kvalitet och de övriga fem av låg kvalitet (tabell 

III). Studien av Konradsen et al (1990) bedömdes vara av högst kvalitet och studien av 

Puranen et al (1975) bedömdes vara av lägst kvalitet.  

 Olika mätmetoder: I studierna används två olika mätmetoder. Två studier hade 

självrapportering av läkardiagnostiserad artros, de övriga åtta använde sig av röntgen.  

 Olika diagnostiska kriterier: Studierna använder sig av tre olika sätt att diagnostisera 

artros i studierna. Röntgenologisk definition, skattad besvärsgrad i kombination med 

röntgen och självrapporterad läkardiagnostiserad artros.  

 Definition över vad långdistanslöpning är saknas: Studierna använder sig av idrottare 

från olika idrotter (friidrottare/löpare och orienterare) som sprungit olika långa 

distanser. 

 Selektionsbias: Studierna har alla inslag av selektionsbias, framförallt självselektion 

av individer som utvecklat eller inte utvecklat skador/artros.    
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 Confounders: Studierna har en bristande hantering av confounders som tidigare 

ledskador, ledfelställningar, typ av arbete/arbetsbelastning, socioekonomisk status, 

övervikt/BMI, ärftlighet och rökning. 
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4.2 Artikelpresentation i tabell 

 

Tabell III. Data över de granskade studierna. N=10                     

Författare, 

artikel och år 

Studiedesign och 

evidensgrad 

Urval och deltagare Effektmått Syfte, resultat och slutsats 

     

Knobloch M, Marti B, 

Biedert R, Howald H 

 

Risk of degenerative 

ankle joint disease in 

long-distance runners: 

controlled study of 

former elite athletes. 

 

1990 

 

Retrospektiv kohort. 

 

Evidensgrad låg 47p. 

Schweiziska landslagen i 

långdistanslöpning (friidrott och 

orientering) (n=27) och bob (n=9) 

1973. 

Kontrollgrupp: Vid baslinjen 

friska otränade män som 

undersöktes 1973 och gick med 

på att återundersökas 1988 

(n=23). 

 

Röntgen: Broskhöjd 

               Osteofyter 

               Skleros 

 

Syfte 

Att studera långtidseffekterna på högintensiv fysisk träning på prematur 

fotledsartros. 

 

Resultat 

Långdistanslöparna visade signifikant mer röntgenologiska tecken på 

leddegeneration. Efter åldersjustering försvann skillnaden. Orienterarna 

rapporterade signifikant mer funktionell instabilitet i fotleden.  

 

Slutsats 

Att långsiktig, högintensiv distanslöpning per se inte uppstår som en 

oberoende riskfaktor för röntgenologisk fotledsartros i denna studie.  

 

 

 

Marti B, Knobloch M, 

Tschopp A, Jucker A, 

 

Retrospektiv kohort. 

 

 

Schweiziska landslagen i 

långdistanslöpning (friidrott och 

 

Röntgen: Broskhöjd 

               Osteofyter 

Syfte 

Att undersöka effekten av långdistanslöpning på höftlederna retrospektivt 

1988. 
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Howald H 

 

Is excessive running 

predictive of 

degenerative hip disease? 

 

1989 

Evidensgrad låg 47p. 

 

 

orientering) (n=27) och bob (n=9) 

1973. 

 

Kontrollgrupp: Vid baslinjen 

friska otränade män som 

undersöktes 1973 och gick med 

på att återundersökas 1988 

(n=23). 

               Skleros  

Resultat 

Graden av skleros och osteofyter var signifikant ökad och löparna hade 

också lägst broskhöjd jämfört med bobåkare och kontrollgruppen. 

 

Slutsats 

Långdistanslöpning skall inte avfärdas som en potentiell riskfaktor för 

förtida höftledsartros.  

Puranen J, Ala-Ketola L, 

Peltokallio P, Saarela J. 

 

Running and Primary 

Osteoarthritis of the Hip. 

 

1975 

 

Retrospektiv kohort. 

 

Evidensgrad låg 32p. 

74 löpare som tävlat på elitnivå i 

Finland och internationellt (minst 

finländsk mästare), medelålder 

55. 

 

 Kontrollgrupp: 115 manliga 

patienter från röntgenregistret 

men som ej sökt för höftbesvär. 

Inga av kontrollerna hade sökt för 

höftbesvär, medelålder 56. 

 

Röntgenologisk 

undersökning. 

Syfte 

Att studera höftlederna hos 74 tidigare löpare för att undersöka betydelsen 

av fysisk ansträngning vid utveckling av artros.  

 

Resultat 

4 % av löparna hade artros (n=3). 8,7 % av kontrollerna hade artros (n=10). 

 

Slutsats 

Löpning på elitnivå kan inte ses som en faktor som gör artros mer sannolikt.    

 

Chakravarty E, Hubert 

H, Lingala V, Zatarain E, 

Fries J 

 

Long Distance running 

and Knee Osteoarthritis. 

 

Prospektiv kohort. 

 

Evidensgrad medelhög 

52p. 

 

 

Löpare från Fifty-Plus Runners 

association (n=538). 

Randomiserad matchad 

kontrollgrupp (n=423). Ett 

geografiskt bekvämlighetsurval 

inkluderade 113 individer att delta 

i en röntgenundersökning, 51 

Röntgenfynd och 

bedömningsmall 

(Total Knee Score 

enl. Kellgren & 

Lawrence). 

Syfte 

Att undersöka skillnader i progression av knäledsartros hos medelålders och 

äldre löpare under en 18-års period. 

 

Resultat 

Total Knee Score var sämre i löpargruppen vid studiestarten men lika som 

kontrollgruppen vid sista undersökningstillfället. Likadant med broskhöjden 
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2008. 

 

löpare och 62 kontroller. Av 113 

gjorde 98 två 

röntgenundersökningar från 

studiestart 1984 till slut 2002, 45 

löpare och 53 kontroller.  

 

som var något sämre för löparna vid studiestart men likvärdig vid studiens 

slut. Det var fler (32 %) i kontrollgruppen som hade röntgenverifierad artros 

vid sista mätningen än i löpargruppen (20 %) men skillnaden var ej 

signifikant.  

 

Slutsats 

Långdistanslöpning var inte associerad med progressiv röntgenologisk 

artros. Resultatet visar på möjligheten att artros kanske inte är vanligare hos 

löpare. 

 

Kujala u, Kettunen J, 

Paananen H, Aalto T, 

Battié, Impivaara O, 

Videman T, Sarna S 

 

Knee osteoarthritis in 

former runners, soccer 

players, weight lifters, 

and shooters. 

 

1994 

 

 

Retrospektiv kohort. 

 

Evidensgrad medelhög 

50p. 

 

 

Elitidrottsmän (löpare, 

fotbollsspelare, tyngdlyftare och 

skyttar) som mellan 1920-1965 

deltagit minst en gång i OS, VM, 

EM eller internationell tävling. De 

som 1985 svarade på en enkät och 

fortfarande levde 1992 var 38 

löpare, 89 fotbollsspelare, 40 

tyngdlyftare och 35 skyttar 

(n=147). Alla löpare och skyttar 

inviterades och ett matchat urval 

av fotbollsspelare (n=37) och 

tyngdlyftare (n=37) valdes. 80 % 

(n=117) valde att delta, 28 löpare, 

31, fotbollsspelare, 29 

tyngdlyftare och 29 skyttar. 

Strukturerad 

intervju. 

Klinisk 

undersökning.  

 

Röntgenologisk 

undersökning av 

knäled.  

Förändringar 

graderades enligt 

Kellgren och 

Lawrence kriterier 

0-4. Detaljerad 

utvärdering av 

röntgen inkluderade 

osteofytanalys, 

Syfte 

Att undersöka förhållandet mellan olika fysiska belastningar och fynd av 

knäledsartros. 

 

Resultat 

Prevalensen av tibiofemoral eller patellofemoral artros baserad på 

röntgenundersökning var 14 % hos löparna jämfört med 3 % hos skyttarna, 

29 % hos fotbollsspelarna och 31 % hos tyngdlyftarna. Fotbollsspelarna 

hade högst prevalens av tibiafemoral artros (26 %) och tyngdlyftarna hade 

högst prevalens av patellofemoral artros (28 %). Deltagare med 

röntgenverifierad artros hade mer symtom, kliniska fynd och 

funktionsnedsättning än deltagare utan knäartros.  

 

Slutsats 

Fotbollsspelare och tyngdlyftare har ökad risk att utveckla tidig 

knäledsartros. Den ökade risken förklaras delvis av knäskador hos 
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subkondrala cystor, 

broskhöjd, valgus 

vinkel och 

patellarhöjd. 

 

fotbollsspelare och högt BMI hos tyngdlyftare. Risken att få prematur 

knäledsartros vid repetitiv icke skadlig belastning som löpning bedöms vara 

liten. 

Kujala U, Sarna S, 

Kaprio J, Koskenvuo M, 

Karjalainen J 

                                          

Heart attacks and lower-

limb function in master 

endurance athletes. 

 

1998 

 

Prospektiv kohort. 

 

Evidensgrad låg 47p. 

 

300 topprankade (1984) 

orienterare i 5 olika åldersklasser. 

 

 Kontrollgruppen bestod av 

åldersmatchade män som vid 20 

års ålder klassificerats som friska 

vid militärtjänstgöringsstart och 

som svarade på en hälsoenkät 

1985 (n=561). Exklusionskriterier 

var obesitas, rökning, 

hjärtsjukdom eller artros i någon 

led vilket ledde till slutlig 

kontrollgrupp (n=229). 

 

Vid 11 års uppföljningen svarade 

264 löpare (89 %) och 179 (81 %) 

av kontrollerna på en hälsoenkät.  

 

Självrapporterad 

läkardiagnostiserad 

höft- eller 

knäartros. 

Syfte 

Att undersöka om löpare har ökad risk att få artros i höft- eller knäleder samt 

att undersöka aktivitetsförmågan. 

 

Resultat 

Löparna rapporterade mer knäledsartros och knäsmärta än kontrollerna. 

Höftledsartros och höftsmärta var utan      

skillnad. På de aktivitetsspecifika frågorna tenderade smärtan och nedsatt 

förmåga vara lägre hos löparna.  

 

Slutsats 

Hos löpare på elitnivå med lång träningsbakgrund och deltagande i 

uthållighetstävlingar är risken för nedre extremitets handikapp låg. 

Lane N, Oehlert J, Bloch 

D, Fries J 

 

Prospektiv kohort. 

 

Evidensgrad medelhög 

Löpare från Fifty-Plus Runners 

Association (n=538).  

 

Röntgenfynd i 

knäleder 1984, 

1986, 1989 och 

Syfte 

Att jämföra 1993 och 1984 års röntgenfynd för att se samband mellan 

långdistanslöpning och artros. Progressionen av knäledsartros samt  
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The relationship of 

Running to Osteoarthritis 

of the Knee and Hip  and 

Bone Mineral Density of 

the Lumbar Spine: A 9 

year Longitudinal Study 

 

1998 

 

50p. Randomiserad matchad 

kontrollgrupp (n=423). 

 

 Ett geografiskt 

bekvämlighetsurval inkluderade 

98 individer att delta i 

röntgenundersökningar. Denna 

kohort var demografiskt likvärdig 

den större studiegruppen. 1993 

var 55 deltagare, 28 löpare och 27 

kontroller kvar i studien. 

Medelåldern var 66 år i båda 

grupperna. 

 

1993 och 

röntgenfynd i 

höftleder 1993 samt 

årliga enkäter. 

Bentäthetsmätning 

genom röntgen av 

L1. 

 

förekomst av höftledsartros. De studerade också förändringar i bentäthet. 

 

Resultat 

Båda grupperna hade en signifikant progression av röntgenfynd som kan ge 

knäledsartros men ingen skillnad mellan grupperna. Inte heller någon 

skillnad i förekomst av höftledsartros. Bentätheten (höjden på L1) var högre 

hos löparna vid samtliga undersökningar men minskade med 23 % i båda 

grupperna under nio år.   

 

Slutsats 

Förekomsten av röntgenverifierad höftledsartros och progressionen av 

röntgenfynd vid knäledsartros var likvärdig för grupperna. Bentätheten var 

fortfarande nära 20 % högre hos löparna men bentäthetsminskningen var 

likvärdig hos löparna och kontrollerna 

 

 

 

 

Sohn R, Micheli L 

 

The Effect of Running 

on the Pathogenesis of 

Osteoarthritis of the  

Hips and Knees. 

 

1984. 

Retrospektiv kohort. 

 

Evidensgrad medelhög 

52p. 

Urval och deltagare: Enkät 

skickades till 658 löpare och 495 

simmare som hade tävlat på 

universitetsnivå mellan 1930 och 

1960. Svar inkom från 504 löpare 

och 287 simmare.  

 

Försökspersonerna och 

Enkät innehållande 

fyra baskategorier: 

1. Generell info: ex 

ålder, längd och 

vikt (nuvarande och 

på college). 

2. Smärthistorik 

3. Löparhistorik 

Syfte 

Att jämföra incidensen av artros i höftleder och knäleder i åldersmatchad 

population av tidigare college löpare och simmare. 

 

Resultat 

Hos tidigare löpare var det 2 % incidens av svår smärta i höftleder och 

knäleder. Hos tidigare simmare 2,4 % incidens. 2,1 % av simmarna hade 

genomgått smärtlindrande kirurgi, bara 0,8 % av löparna. 
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 kontrollerna matchades för ålder, 

kön, vikt, utbildningsnivå, 

socioekonomisk nivå, kondition 

och attityd till fysisk träning. 

Deltagarna delades sedan in i fem 

åldersgrupper. 

 

4. Nuvarande 

fysiska status 

 

Försökspersoner 

som rapporterade 

smärta ringdes upp 

och delades in i tre 

grupper:   

1Asymtomatiska 

2 Mild 

3 Svår 

 

 

Slutsats 

Det finns ingen association mellan löpning på måttlig nivå (ca 40 km/v) och 

utveckling av artros i höftleder eller knäleder. Många mil (ca 80-225 km/v) 

är inte associerat med artros. Det är ingen association mellan antalet år av 

löpning och utveckling av artros.  

 

Panush R, Hanson C, 

Caldwell J, Longley S, 

Stork J, Thoburn R 

 

Is Running Associated 

with Osteoarthritis? An 

Eight-Year Follow-up 

Study. 

 

1995 

 

Prospektiv kohort. 

 

Evidensgrad låg 45p. 

Vid studiestart: 17 löpare, >50år, 

>32km per vecka de senaste fem 

åren (snitt 44,8 km/v). Löparna 

hade sprungit i snitt 12år (27 749 

genomsnittliga livstidskilometer), 

medelålder 56. 53 % var 

maratonlöpare. 

 

18 kontroller, inaktiva (minus en 

golfspelare och en som spelade 

tennis ibland), inom 10 % av 

normal kroppsvikt, medelålder 61.  

 

Vid åtta års uppföljningen: 16 

Enkät om 

medicinsk- samt 

löparbakgrund. 

 

Kliniska fynd 

(rörlighet, smärta, 

svullnad).  

 

Röntgen av höfter, 

knän och fötter.  

 

Höjden på 

ledbrosket mättes 

och graden av 

Syfte 

Åtta års uppföljningsstudie för att se om löpare utvecklar mer degenerativa 

förändringar än en kontrollgrupp. 

 

Resultat 

Medicinsk historia och kliniska fynd var generellt jämförbara vid både 

originalstudien och vid uppföljningen 8 år senare, ingen signifikant skillnad 

mellan försöksgrupperna. Det var inte heller någon signifikant skillnad i 

broskhöjd eller i artros i nedre extremiteten vid originalstudien eller vid 

uppföljningen. Antal osteofyter var också likvärdiga vid båda 

undersökningarna.  

 

Slutsats 

Dessa observationer stöder inrådan att löpning inte behöver associeras med 
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löpare (12 återundersöktes), 1 

död, 14/15 tränade, 11/15 

löptränade, 3/15 motionerade på 

annat sätt. 

 

13 kontroller (10 

återundersöktes). 

 

Originalstudie 1984: 17 löpare, 18 

kontroller. 

Uppföljningsstudie 1992: 12 

löpare, 10 kontroller. 

Lämnade återbud 1992: 1 löpare, 

2 kontroller 

Avlidit: 1 löpare, 1 kontroll 

Gick ej att nå: 3 löpare, 5 

kontroller.  

 

artros i knälederna 

bedömdes utifrån 

Ahlbäcks kriterier.  

Antalet osteofyter 

räknades. 

Degenerativa 

förändringar 

graderades 0 till 3. 

predisponerad artros. 

 

Konradsen L, Berg 

Hansen E-M, 

Sondergaard L 

 

Long distance running 

and osteoarthrosis. 

 

1990  

Retrospektiv kohort. 

 

Evidensgrad medelhög 

53p. 

Alla danska landslagsorienterare 

under åren 1950-1955 

inkluderades (n=33). Två kunde 

ej lokaliseras och en hade dött. De 

återstående 30 löparna var 

tillgängliga för undersökning. Tre 

var inte längre aktiva varav en 

pga. artros vilket gjorde att 27 

Enkät (ledsmärta 

och skadehistorik). 

 

Klinisk 

undersökning.  

 

Röntgenologisk 

undersökning av 

Syfte 

Att utvärdera incidensen (långtidseffekterna) av degenerativ ledsjukdom i 

nedre extremiteterna hos långdistanslöpare. 

Resultat 

Det var ingen signifikant skillnad mellan löpare och kontroller gällande 

degenerativa förändringar eller osteofyter. Inte heller gällande rörlighet eller 

anatomiska felställningar. Det var ingen röntgenologisk skillnad i 

leddegeneration mellan löpare som hade ledsmärta och de som inte hade 
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 löpare undersöktes.  

 

Kontrollgrupp som var 

väsentligen inaktiv matchades 

(ålder, vikt, höjd och fysisk 

arbetsbelastning), n=27. 

höft-, knä- och 

fotled.  

Detaljerad 

utvärdering av 

röntgen inkluderade 

osteofytanalys och 

broskhöjd. 

 

ledsmärta. 22 % av löparna hade intermittent smärta från nedre extremiteten 

under löpning.  

 

Slutsats 

Långdistanslöpning är inte associerad med prematur artros i nedre 

extremiteten. (Den undersökta gruppen hade varit aktiv i 40 år och sprang 

antal mil som är jämförbara med dagens motionslöpare.)  
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4.3 Långdistanslöpning och fotledsartros 

Endast en artikel identifierades som undersökte fotledsartros. I en retrospektiv studie av 

Knobloch et al (1990) studerade man röntgenbilder av fotleder från tidigare medlemmar i 

Schweiziska landslagen i långdistanslöpning (friidrott och orientering) och bob jämfört med 

en kontrollgrupp friska män. Långdistanslöparna sprang vid baslinjen 1973 i medeltal 97 km 

per vecka. Bobåkarna som tränade styrketräning sprang i medeltal 12 km per vecka och 

kontrollgruppen var frisk men relativt otränad (VO2 max mättes). Röntgenbilder på 

försökspersonernas fotleder undersöktes 1988. Långdistanslöparna visade signifikant mer 

röntgenologiska tecken på fotledsdegeneration men efter åldersjustering försvann skillnaden. 

Författarna konkluderar att långsiktig, högintensiv distanslöpning per se inte uppstår som en 

oberoende riskfaktor för röntgenologisk fotledsartros i denna studie. 

     

4.4 Långdistanslöpning och höftledsartros 

Två studier undersökte effekter på höftledsartros. Marti et al (1989) använde sig av 

samma deltagargrupp i en retrospektiv studie och undersökte effekten av långdistanslöpning 

på höftlederna med hjälp av röntgenbilder, klinisk undersökning och enkät. 

Långdistanslöparna och bobåkarna hade 1988 signifikant nedsatt höftutåtrotation och icke 

signifikant nedsatt höftflexion jämfört med kontrollgruppen. Åtta procent av löparna 

rapporterade höftsmärta, ingen i bob- eller kontrollgruppen. Graden av skleros och osteofyter 

var signifikant ökad hos löparna som också hade lägst broskhöjd jämfört med bobåkare och 

kontrollgruppen. Efter åldersjustering var den signifikanta effekten oförändrad. Det var 

signifikant mer degenerativa förändringar hos de som sprang mer än 10,4 mil/vecka jämfört 

med de som sprang mindre.  Långdistanslöpning skall inte avfärdas som en potentiell 

riskfaktor för förtida höftledsartros är författarnas slutsats. 

 

Puranen et al (1975) undersökte höftleden hos 74 före detta tävlingslöpare som tävlat på 

elitnivå i Finland och internationellt (minst finländsk mästare), medelålder 55. Löparna hade 

startat sin träning vid 15 års ålder i genomsnitt och hade tävlat i genomsnitt 21 år. 

Kontrollgruppen bestod av 115 manliga patienter från röntgenregistret men som ej sökt för 

höftledsbesvär (röntgats av annat skäl), medelålder 56. Vid röntgenanalys registrerades de 

som hade några osteofyter och de som hade degenerativa förändringar/artros. 9,5 % av 

löparna hade några osteofyter och 14,8 % av kontrollerna. De hittade artros hos 4 % av 
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löparna och i 8,7 % av kontrollerna. Slutsatsen var att löpning på elitnivå inte kan ses som en 

faktor som gör artros mer sannolikt. 

 

4.5 Långdistanslöpning och knäledsartros 

Två studier undersökte effekter på knäledsartros. En prospektiv studie från 1984 till 2002 

gjordes av Chakravarty et al (2008) där de studerade förekomsten av knäledsartros hos 

medelålders och äldre under en 18-års period. De tog långdistanslöpare från Fifty-Plus 

Runners Association (en rikstäckande grupp av långdistanslöpare ≥50 år) och en matchad 

kontrollgrupp på 423 personer. Av denna kohort gjordes ett geografiskt bekvämlighetsval 

inkluderande 51 löpare och 62 kontroller. Då hade också deltagare som rapporterat större 

medicinska problem exkluderats. 15 deltagare saknade en röntgenundersökning (minst två för 

inklusion), resterande 98 inkluderades. 45 långdistanslöpare och 53 kontroller som var 

matchade gällande ålder (medelålder på 71 respektive 72 år 2002), kön, utbildning, tidigare 

knäskador (löparna rapporterade något fler tidigare knäskador) och BMI. Löpning mättes i 

antal minuter och löpargruppen sprang i genomsnitt 214 min/v (41 km/v) vid baslinjen 1984 

och 95 min/v 2002. Det totala antalet minuter som löpargruppen ägnade åt intensiv träning 

(svettigt, med puls över 120 slag per minut) var ungefär 300 min/v både 1984 och 2002. 

Mätning gjordes genom röntgenfynd i tibiofemorala leden, fynden utvärderade enligt 

bedömningsmallen Total Knee Score (TKS=broskhöjd+osteofyter+subkondral skleros) enligt 

modifierad Kellgren & Lawrence metod (Kellgren & Lawrence 1957; Altman, Fries, Bloch, 

Carstens, Cooke, Genant, Gofton, Groth, McShane & Murphy 1987). TKS var sämre i 

löpargruppen vid studiestarten men lika som kontrollgruppen vid sista undersökningstillfället. 

Likadant med broskhöjden som var något sämre för löparna vid studiestart men likvärdig vid 

studiens slut. Det var fler (32 %) i kontrollgruppen som hade röntgenverifierad artros vid sista 

mätningen än i löpargruppen (20 %) men skillnaden var ej signifikant. Långdistanslöpning 

var inte associerad med progressiv röntgenologisk artros. Resultatet visar på möjligheten att 

artros kanske inte är vanligare hos löpare. 

  

Kujala et al (1994) studie undersöker förhållandet mellan olika fysiska belastningar och fynd 

av knäledsartros i en retrospektiv studie. Deltagare i studien var elitidrottsmän som tävlat som 

långdistanslöpare, fotbollsspelare, tyngdlyftare eller skytt och mellan 1920-1965 deltagit 

minst en gång i OS, VM, EM eller internationell tävling. De som 1985 svarade på en enkät 

och fortfarande levde 1992 av elitidrottsmännen var 38 löpare, 89 fotbollsspelare, 40 
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tyngdlyftare och 35 skyttar (n=147). Alla löpare och skyttar inviterades och ett matchat urval 

av fotbollsspelare (n=37) och tyngdlyftare (n=37) valdes. 80 % (n=117) valde att delta, 28 

löpare, 31, fotbollsspelare, 29 tyngdlyftare och 29 skyttar. Författarna genomförde en 

strukturerad intervju. Där analyserades antal år och timmar man lagt på olika träningsmoment 

(uthållighet, lagsport och styrketräning) och fick ett för försöksgrupperna förväntat resultat 

med klar skillnad i typ av träning och belastning. Dock tränade fotbollsspelare, tyngdlyftare 

och skyttar precis som långdistanslöpare konditionsträning. Förväxlingsfaktorer/confounders 

som analyserades var, ålder, BMI, tidigare knäskador, antal år med fysiskt tungt arbete och 

antal år med knästående eller huksittande arbete. Långdistanslöpare och tyngdlyftare hade 

tyngre arbeten än fotbollsspelare och skyttar och tyngdlyftarna mer arbeten med knästående 

eller huksittande moment. BMI var relativt lika mellan grupperna förutom att tyngdlyftarnas 

var högre. En klinisk undersökning mätte rörlighet och instabilitet. Tibiofemorala och 

patellofemorala lederna röntgades och graderades 0-4 enligt Kellgren & Lawrence kriterier 

(Kellgren & Lawrence 1957; Altman et al 1987). Det var statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna i prevalensen av knäledsartros. Både fotbollsspelare och tyngdlyftare hade högre 

prevalens av knäledsartros. Försökspersoner med röntgenverifierad knäledsartros hade högre 

BMI vid 20 år ålder än försökspersoner utan knäledsartros. 50 % av deltagarna med tidigare 

knäskada hade knäledsartros jämfört med 13 % av de utan tidigare knäskada. Medeltalet och 

standarddeviationen av antal år deltagarna haft tungt fysiskt arbete och antal år av knästående 

och huksittande arbete var högre hos deltagare med knäledsartros än hos de utan 

knäledsartros. Antalet långdistanslöpare och skyttar med knäledsartros var för lågt för att 

räkna ut en antingen skyddande eller skadlig effekt. Risken att få knäledsartros ökade 

signifikant med antal livstidstimmar spenderade med lagsportsträning och styrketräning men 

det var ingen signifikant ökning med antalet timmar spenderat med uthållighetsträning. 

Risken att få prematur knäledsartros vid repetitiv icke skadlig belastning som löpning bedöms 

vara liten konkluderar författarna.  

 

4.6 Långdistanslöpning och höft- och knäledsartros 

Tre studier undersökte effekter på höft- och knäledsartros. I en 11-årig prospektiv studie 

av Kujala et al (1998) undersökte man om långdistanslöpare hade ökad risk att få artros i höft- 

eller knäleder. 300 elitorienterare som var topprankade i sin åldersklass 1984 (fem 

åldersklasser) jämfördes med en kontrollgrupp som bestod av åldersmatchade män som varit 

friska vid militärtjänstgöringsstart. Kontrollernas exklusionskriterier var obesitas, rökning, 
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hjärtsjukdom eller artros i någon led vilket ledde till slutlig kontrollgrupp (n=229). Vid 11 års 

uppföljningen svarade 264 löpare (89 %) och 179 (81 %) av kontrollerna återigen på en 

hälsoenkät. De svarade på frågor om bakgrundsinformation, hälso/kostvanor, 

läkardiagnostiserad sjuk- och skadehistorik, rörlighet och funktionsnedsättning. BMI räknades 

ut. Vid uppföljningen självrapporterade långdistanslöparna mer läkardiagnostiserad 

knäledsartros (17 % p < 0,025) och knäsmärta (15 % p <0,071) än kontrollerna (10 % 

knäledsartros 10 % knäsmärta). Förekomsten av höftledsartros och höftsmärta var likadan i 

grupperna. Löparna hade 5 % höftledsartros (kontroller 7 %) p <0,55 och 7 % höftsmärta 

(kontrollerna 10 %) p <0,38. På de aktivitetsspecifika frågorna tenderade smärtan och nedsatt 

förmåga i både knä- och höftleder vara lägre hos löparna. 23,5 % av löparna rapporterade 

knäskador (ligament eller menisk) och 16,8 % av kontrollerna, p <0,055. Författarna 

konkluderar att hos löpare på elitnivå med lång träningsbakgrund och deltagande i 

uthållighetstävlingar är risken för handikapp i nedre extremiteten låg. 

 

Lane et al (1998) undersökte progressionen av knäledsartros och förekomsten av höftartros i 

en prospektiv studie från 1984 till 1993. De använde sig av långdistanslöpare från Fifty-Plus 

Runners Association (en rikstäckande grupp av långdistanslöpare ≥50 år) som varit 

långdistanslöpare i genomsnitt 10 år och en matchad kontrollgrupp på 423 personer. Av denna 

kohort gjordes ett geografiskt bekvämlighetsval utav 98 personer inkluderande 41 löpare och 

57 kontroller, män och kvinnor. Då hade också deltagare som rapporterat större medicinska 

problem exkluderats. Långdistanslöparna sprang i genomsnitt 41 km/v 1984 och 29 km/v 

1993, en 30 % minskning på 9 år. Medelåldern i båda grupperna var 66 år 1993. Klinisk 

undersökning och bilateral knäledsröntgen gjordes 1984, 1986, 1989 och 1993 och 

höftledsröntgen 1992. Knäleden utvärderades också genom TKS enligt modifierad Kellgren 

& Lawrence metod (Kellgren & Lawrence 1957; Altman et al 1987). Datortomografi av första 

lumbalkotan utvärderades vid alla fyra mättillfällena. Deltagarna svarade också årligen på 

enkäter. Vikt och BMI var något lägre hos löparna än kontrollerna men 1993 var skillnaden 

inte signifikant. Antalet träningsminuter, mätt i antal minuter under svettig aktivitet med en 

puls över 120, var samma hos löparna över denna 9-års period medan den hade minskat hos 

kontrollerna. Löparnas skattade funktionsnedsättningspoäng (disability score mätt med 

Stanford HAQ) var lägre än kontrollernas både 1984 och 1993. Över 9 år visade röntgen av 

knäosteofyter en statistisk signifikant ökning hos både löpare (178 %) och kontroller (142 %). 

Progressionen av röntgenologisk TKS var 64 % och 66 % hos löpare och icke löpare. 

Kvinnliga löpare hade en signifikant ökning av skleros och osteofyter (p<0,001) i knälederna. 
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Röntgen av höftlederna 1993 visade ingen skillnad mellan grupperna. 1984 var första 

lumbalkotan 20 % högre hos långdistanslöparna än hos kontrollerna men 1993 hade första 

lumbalkotan minskat med 23 % i båda grupperna.  

 

Sohn et al (1984) hade som syfte att i en retrospektiv studie jämföra incidensen av artros i 

höftleder och knäleder i en åldersmatchad population av tidigare college löpare och simmare. 

Försökspersonerna valdes från sju stora colleges i USA.  En enkät skickades till 658 

terränglöpare och 495 simmare som hade tävlat på collegenivå mellan 1930 och 1960. 

Enkäten innehöll fyra baskategorier: 1 Generell info: ex ålder, längd och vikt (nuvarande och 

på college). 2 Smärthistorik 3 Löparhistorik 4 Nuvarande fysiska status.  Försökspersoner 

som rapporterade smärta ringdes upp och delades in i tre grupper (asymtomatiska, mild och 

svår). Svarfrekvensen var 68,8 %, 504 löpare och 287 simmare. Löparna och simmarna 

matchades för ålder, kön, vikt, utbildningsnivå, socioekonomisk nivå, kondition och attityd 

till fysisk träning. Deltagarna delades sedan in i fem åldersgrupper där man jämförde löpare 

mot simmare. Hos tidigare löpare var det 2 % incidens av svår smärta i höftleder och 

knäleder. Hos tidigare simmare 2,4 % incidens. När mild smärta inkluderades hade löparna 

incidensen av 15,5 % och simmarna 19,5 %. 2,1 % av simmarna hade genomgått 

smärtlindrande kirurgi, bara 0,8 % av löparna. I inget av fallen var simmarnas ökade incidens 

av smärta statistisk signifikant. Löparnas löpsträcka undersöktes för att se eventuell 

korrelation mellan antal löpta mil och incidensen av artros. När alla löpare som rapporterat 

smärta (mild och svår) inkluderades samt delades in i åldersgrupper såg man att medeltalet av 

antal löpta mil hos försökspersonerna som senare utvecklade artros var högre. Skillnaden var 

ytterst liten och ej statistisk signifikant. Det var inte någon skillnad på antalet år som löparna 

sprungit och rapporterad ledsmärta. Författarna fann ingen association mellan löpning på 

måttlig nivå (ca 40 kilometer per vecka) och utveckling av artros i höftleder eller knäleder. 

Många mil (ca 80-225 kilometer per vecka) är inte associerat med artros. Det är inte heller 

någon association mellan antalet år av löpning och utveckling av artros. 

 

4.7 Långdistanslöpning och höft-, knä- och fotledsartros 

Två studier undersökte effekter på höft- och knä- och fotledsartros. Panush et al (1995) 

gjorde en prospektiv åtta års uppföljningsstudie för att se om löpare utvecklar mer 

degenerativa förändringar än en kontrollgrupp. Vid studiestarten 1984 rekryterades 17 löpare 

som var minst 50 år och som sprungit minst 32 km per vecka de senaste fem åren (snitt 44,8 
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km/v). Löparna hade sprungit i snitt 12 år (27 749 genomsnittliga livstidskilometer), 

medelålder 56. 53 % var maratonlöpare. 18 inaktiva kontroller (minus en golfspelare och en 

som spelade tennis ibland) som var inom 10 % av normal kroppsvikt. Kontrollernas 

medelålder var 61. Åtta års uppföljningen innehåller information om 16 löpare (12 

återundersöktes), 1 död, 14/15 tränade, 11/15 löptränade, 3/15 motionerade på annat sätt. 

Deltagarna svarade på en utförlig enkät om medicinsk- och löparbakgrund.  En klinisk 

undersökning av rörlighet, smärta och svullnad gjordes. Röntgenologisk undersökning av 

höfter, knän och fötter med samma teknik som 1984. Höjden på ledbrosket mättes och graden 

av artros i knälederna bedömdes utifrån Ahlbäcks kriterier (Ahlbäck 1968). Antalet osteofyter 

räknades och degenerativa förändringar graderades 0 till 3. Medicinsk historia och kliniska 

fynd var generellt jämförbara vid både originalstudien och vid uppföljningen 8 år senare, 

ingen signifikant skillnad mellan försöksgrupperna. Det var inte heller någon signifikant 

skillnad i broskhöjd eller i artros i nedre extremiteten vid originalstudien eller vid 

uppföljningen. Antal osteofyter var också likvärdiga vid båda undersökningarna. Det var 

ingen statistiskt signifikant skillnad mellan löpare och kontroller gällande år, längd och vikt. 

Författarnas slutsats är att dessa observationer stöder inrådan att löpning inte behöver 

associeras med predisponerad artros. 

 

I studien av Konradsen et al (1990) utvärderar man retrospektivt incidensen av degenerativ 

ledsjukdom i nedre extremiteterna, höft-, knä-, och fotled, hos långdistanslöpare. De 

inkluderade alla danska landslagsorienterare under åren 1950-1955 (n=33). Två kunde ej 

lokaliseras och en hade dött. De återstående 30 löparna var tillgängliga för undersökning. Tre 

var inte längre aktiva varav en pga. artros. Löparen med artros hade bilateral artros i höft-, 

knäleder och i flertalet övre extremitetsleder. Detta gjorde att 27 långdistanslöpare 

undersöktes. Detaljerad information om hur många mil löparna sprang i olika åldrar 

dokumenterades. Långdistanslöparnas medelålder var 58 år och de hade sprungit i snitt i 40 

år. Kontrollgruppen som var och hade varit väsentligen inaktiv matchades genom ålder, vikt, 

längd och fysisk arbetsbelastning, n=27. Tidigare allvarlig skada exkluderade kontrollerna. 

Försökspersonerna besvarade en enkät om ledsmärta och skadehistorik. Klinisk undersökning 

av rörlighet (ROM) och kontroll av eventuella felställningar i nedre extremiteten utfördes 

samt en röntgenologisk undersökning av höft- knä och fotleder. Broskhöjd mättes. Graden av 

artros i knäleder enligt Ahlbäcks kriterier 0-3 (Ahlbäck 1968) . Osteofyter räknades. Det var 

ingen signifikant skillnad mellan löpare och kontroller gällande degenerativa förändringar 

eller osteofyter. Inte heller gällande rörlighet eller anatomiska felställningar. Det var ingen 
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röntgenologisk skillnad i leddegeneration mellan löpare som hade ledsmärta och de som inte 

hade. 22 % av löparna associerade smärta i lederna med löpning. Författarna fastslår att 

livstids långdistanslöpning med miltalsnivåer jämförbara med dagens motionärslöpare inte 

associeras med prematur artros i nedre extremitetens leder.    

  

5 DISKUSSION 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka sambandet mellan 

långdistanslöpning och artros i höft-, knä- eller fotleder. Studiens huvudfynd var att 9 av 10 

tvärsnittsstudier av medelhög till låg kvalitet indikerar att långdistanslöpning inte är associerat 

till artros.  Endast en studie var positiv och eftersom de flesta studierna inte tagit hänsyn till 

viktiga confounders så kan inga säkra slutsatser dras om sambandet utifrån de i studien 

ingående artiklarna.  

 

5.1 Resultatdiskussion         

Studierna av Chakravarty et al (2008) och Lane et al (1998) bygger på samma studiekohort 

likaså Knobloch et al 1990 och Marti et al 1989 vilket kan ses som en brist i denna 

litteraturstudie. Samtliga studier saknar generell information om vilken prevalens och 

incidens av artros som beräknas vara normal för hela populationen i respektive land vilket gör 

att resultaten bara kan jämföras mellan grupperna och inte över hela befolkningen. 

 

Studierna använder sig av olika diagnostiska kriterier för artros. Dels en ren röntgenologisk 

definition och dels efter skattad besvärsgrad i kombination med röntgenologiska fynd och dels 

självrapporterad läkardiagnostiserad artros. Två av studierna använder sig av 

försökspersonernas självrapportering. Det är oklart om den självrapporterade artrosen 

läkardiagnostiserats med röntgen, klinisk undersökning eller anamnestisk. Som tidigare 

nämnts saknas det samstämmighet mellan symtom och graden av röntgenfynd vid artros 

(Schiphof et al 2008). I denna litteraturstudie är det noterbart att studierna jämförs med 

varandra även fast artrosdiagnostiken och datainsamlingen sett olika ut.   

 

De inkluderade studierna har alla inslag av selektionsbias då de antingen innefattar elit- 

tävlingslöpare som knappast blivit just det utan de rätta fysiska förutsättningarna och de 

studier (Chakravarty et al 2008, Lane et al 1998 och Panush et al 1995) som granskar 50+ 
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motionärer som varit långdistanslöpare i många år fångar självklart inte heller upp de 

långdistanslöpare som eventuellt avbrutit sin långdistanslöpning på grund av medicinska skäl. 

Antagligen tenderar långdistanslöpare med symtomatisk artros att sluta med löpning och delta 

i aktiviteter med lägre impact. Resultat av multipla studier har funnit att erfarna löpare hade 

mindre artros och färre skador jämfört med åldersmatchade kontroller, det kan bero på att 

självselektion av individerna som utvecklat skador eller artros. Individerna i löpargruppen 

övergår då till kontrollgruppen icke löpare. (Willick 2001)      

 

Att berörda studier inte hanterar confounders (tidigare ledskador, ledfelställningar, typ av 

arbete/arbetsbelastning, socioekonomisk status, övervikt/BMI, ärftlighet och rökning) som är 

betydande för den eventuella artrosutvecklingens förlopp, gör studierna svårare att bedöma . 

Att långdistanslöparna genom träningen håller ett relativt lågt BMI verkar vara en av de 

betydande faktorerna som gör att de inte utvecklar degenerativa förändringar i höft-, knä- eller 

fotleder. Ingen av studierna kontrollerar eller undersöker variablerna underlag, typ av 

skor/fotbeklädnad, steglängd/frekvens och rörelsemönster. Dessa variabler och fram för allt 

kombinationen med tidigare nämnda confounders kan man anta påverkar utveckling av artros 

i nedre extremiteten.   

5.2  Långdistanslöpning och höftledsartros 

Endast en (Marti et al 1989) av de 10 granskade studierna visade ett positivt samband mellan 

långdistanslöpning och artros. I denna studie som undersökte effekten av långdistanslöpning 

på höftlederna retrospektivt var graden av skleros och osteofyter signifikant ökad hos löparna 

och löparna hade också lägst broskhöjd jämfört med bobåkare och kontrollgruppen. Det var 

också signifikant mer degenerativa förändringar hos de som sprang mer än 10,4 mil/vecka 

jämfört med de som sprang mindre. Löphastigheten var en ännu starkare prediktor än antal 

sprungna mil. Dessa fynd är i linje med laboratoriestudier som upptäckt att högre grad av 

ledbelastning ökar nedbrytningen av ledbrosket (Mow 1988, Weightman 1978). Denna 

studies svagheter är att man inte tog röntgenbilder vid baslinjen 1973, vilket gör att eventuell 

progression av artros bara kan antas. Den otränade kontrollgruppen var också signifikant 

yngre vilket gjorde att man var tvungen att statistiskt åldersjustera. Studien saknar den viktiga 

informationen om deltagarnas vikt både vid baslinjen och också vid sista mättillfället. Relativt 

lågt deltagarantal (löpare n=27, kontrollgrupp n=23).  
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Den andra studien som gjordes av Puranen et al (1975) som bara specifikt undersökte 

långdistanslöpningens effekt på höftleden såg ingen ökad risk för höftartrosutveckling. 

Tvärtom, kontrollgruppen hade procentuellt dubbelt så många med höftledsartros jämfört med 

löpargruppen. Denna studie var av något sämre metodologisk kvalitet och anger inte 

kontrollernas nuvarande eller tidigare aktivitetsnivå, medicinska historia, typ av 

arbetsbelastning eller vikt utan matchar bara ålder och kön på deltagarna. Otydlig information 

om vad den röntgenologiska undersökningen innebar. Författarna rapporterar i resultatet de 

som hade några osteofyter, samt de som hade artrosförändringar av graden mild/moderat eller 

allvarlig.  

 

De två studierna som specifikt studerade höftleden hade båda låg evidensgrad och var 

retrospektiva. Studierna försöker undvika selektionsbias genom att använda sig av tidigare 

elitlöpare.  Inga av de fem studierna (Kujala et al 1998, Lane et al 1998, Sohn et al 1984, 

Panush et al 1995, Konradsen et al 1990) som kombinerat tittat på flera leder såg någon ökad 

risk för höftledsartros hos långdistanslöpare.  

 

5.3 Långdistanslöpning och knäledsartros 

Två studier (Chakravarty et al 2008, Kujala et al 1994) tittade specifikt på långdistanslöpning 

och knäledsartros och ingen av studierna hittade någon ökad risk för artros. De två studierna 

hade båda medelhög evidensgrad.  

 

Den prospektiva studien av Chakravarty et al (2008) som pågick i arton år (längst av alla 

prospektiva studier) visade intressant att Total Knee Score och broskhöjden var sämre 

respektive lägre hos löparna vid studiestart men likvärdiga vid studiens slut. Det var fler i 

kontrollgruppen än i löpargruppen som vid sista mätningen hade röntgenverifierad artros. 

Tyvärr utvärderades inte eventuella kliniska symtom då de inte alltid korrelerar med röntgen. 

Det var bra att det ingick både manliga och kvinnliga deltagare. En intressant uppgift i studien 

är att ålder och BMI var likvärdiga vid båda mättillfällena. 

 

I den finländska studien av Kujala et al (1994) hade man fotbollsspelare, tyngdlyftare och 

skyttar som kontrollgrupper. Detta är intressant eftersom de olika sporterna representerar 

olika belastningsmönster. Studien visade att fotbollsspelare och tyngdlyftare hade en ökad 

risk att utveckla prematur knäledsartros, troligen på grund av tidigare knäskador 
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(fotbollsspelarna) respektive högt BMI (tyngdlyftarna) jämfört med löpare. 14 % av löparna 

hade röntgenverifierad artros men bara 3 % av skyttarna. Denna skillnad bortser författarna 

från i slutsatsen. Studien saknar uppgift om vad normalpopulationen i Finland har för 

prevalens av knäledsartros.   

 

Av de studier som kombinerat tittat på flera leder utmärker sig en prospektiv studie över elva 

år av det finländska teamet Kujala et al (1998) med att löparna rapporterade mer knäledsartros 

och knäledssmärta än kontrollerna. Att löparna hade mera knäledsartros förklaras förmodligen 

av att löparna tidigare haft fler knäskador på ligament och menisker än kontrollerna då 

knäskador associeras med knäledsartros (Gelber, Hochberg, Mead & Wang 2000). Det kan 

också förmodas att deltagare med tidigare knäskador och på grund av deras 

belastningshistorik oftare röntgas och oftare därför får en verifierad artrosdiagnos. I denna 

studie använde man sig av självrapporterad läkardiagnostiserad knäledsartros. En studie visar 

att självrapportering av höft- eller knäledsartros har en sensivitet på 62 % och specificitet på 

88 % (Haapanen, Miilunpalo, Pasanen, Oja, & Vuori 1997). Kontrollernas BMI ökade mycket 

mera än löparnas under studien. Detta kan förklara varför löparna trots mera artros 

rapporterade mindre funktionsnedsättning och mindre smärta vid trappgång än kontrollerna. 

Studien hade låg evidensgrad. 

 

Resterande studier (Lane et al 1998, Sohn et al 1984, Panush et al 1995, Konradsen et al 

1990) som undersökte knäleden såg inget samband mellan långdistanslöpning och artros.  

 

5.4 Långdistanslöpning och höft- och knäledsartros 

De två studier (Lane et al 1998, Sohn et al 1984) som undersökte höft- och knäleder hade 

båda medelhög evidensgrad. 

 

I en av de mera välgjorda studierna gjord av Lane et al (1998) fann man efter att ha 

könsgrupperat grupperna att kvinnliga löpare hade en signifikant ökning av skleros och 

osteofyter (p<0,001) i knäleden men i övrigt fanns inga fynd som tyder på ökad risk för 

knäledsartros hos löpare utan resultaten var likvärdiga för kontrollgruppen. Den kliniska 

relevansen över den ökade osteofytbildningen är oklar men ostefytbildning har visat sig vara 

det enskilt viktigaste kriteriet vid klassifikation av knäledsartros (Altman et al 1986). Studien 

är välgjord med en omfattande urvalsprocess och matchning där man förutom att matcha 
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ålder, kön och vikt också matchar typ av arbete (tungt belastande arbeten) och utbildning. 

Vikt och BMI var något lägre hos löparna men vid studiens slut 1993 var skillnaden inte 

signifikant. De tog också röntgenbilder på handleden för att få en obelastad leds data som 

ytterligare kontroll. Röntgenbilderna på handleden visade ingen skillnad mellan grupperna. 

Löparnas medelålder var 66 år vid studieslutet. Däremot ingår relativt få deltagare och 

studietiden är kort på bara nio år. Troligen gjordes ett initialt selektionsbias då bara friska 

löpare som kunde springa regelbundet och var över 55 år inkluderades. 

 

I enkätstudien av Sohn et al (1984) som retrospektivt undersökte incidensen av artros i höft- 

och knäleder hos tidigare college löpare och simmare var åldern på deltagarna 23 till 77 år 

med en medelålder på 57 år. Försökspersonerna delades in i fem åldersgrupper på grund av 

åldersskillnaden. De matchades för ålder, kön, vikt, utbildningsnivå, socioekonomisk nivå, 

kondition och attityd till fysisk träning men inte för typ av belastande arbete. Medellöparen 

sprang i snitt 40 kilometer per vecka över studieperioden, vilket ungefär kan jämföras med 

vad en aktiv motionärslöpare springer idag. Inga bevis framkom för att flera sprungna mil 

resulterar i en ökad risk för artros. Inte heller antalet år av långdistanslöpning korrelerade med 

gruppen som upplevde smärta och den smärtfria gruppen men det kan troligen förklaras med 

att om man utvecklar smärtsam artros minskar man på löpningen. Studiedesignen försöker 

undvika ett selektionsbias då man kontaktar före detta långdistanslöpare oavsett nuvarande 

status. 

 

5.5 Långdistanslöpning och höft-, knä- och fotledsartros 

I en åttaårig prospektiv studie av Panush et al (1995) där man undersökte effekter på höft-, 

knä-, eller fotleder för att se om löpare utvecklar mer degenerativa förändringar än en 

kontrollgrupp såg man ingen signifikant skillnad i broskhöjd eller artros vid baslinje och 

uppföljningen åtta år senare. Det saknas information om hur urvalsprocessen gick till av 

löparna. Information finns enbart om att deltagarna var manliga frivilliga, minst 50 år, 

sprungit minst 32 kilometer per vecka de senaste fem åren. Detta gör det omöjligt att bland 

annat bedöma eventuellt selektionsbias. Det saknas information om alla deltagares typ av 

arbete eller arbetsbelastning och om deras socioekonomiska status. Det var ingen signifikant 

skillnad mellan löpare och kontroller gällande ålder, längd och vikt men kontrollerna vägde 

vid studiestart i genomsnitt sju kg mer än löparna och kontrollerna var i genomsnitt fem år 

äldre. Vid uppföljningen var viktskillnaden mindre, kontrollerna vägde två kg mera i 
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genomsnitt. Studien hade få deltagare, sjutton löpare respektive arton kontroller. Det ingick 

inte heller någon individ som hade slutat springa på grund av medicinska eller andra skäl och 

som skulle kunna ha en ökad predisposition för artros samt minska risken för selektionsbias.  

 

I en välgjord dansk studie av Konradsen et al (1990) undersökte man långdistanslöpningens 

effekt på höft-, knä-, eller fotleder. Den detaljerade informationen om hur många mil de 27 

före detta tävlingslöparna sprungit i olika åldrar visar att de sprang i genomsnitt cirka 20 till 

40 km per vecka. Dessa kilometernivåer är mycket jämförbara med dagens motionärslöpare. 

Kontrollgruppen matchades bra genom ålder, vikt, längd och fysisk arbetsbelastning. Det 

saknas dock information om deltagarnas socioekonomiska status. 22 % av löparna associerade 

smärta i lederna med löpning men klinisk och röntgenologisk undersökning av dessa individer 

visade inga positiva fynd. Genom ett urval av löpare som genom sin förmåga att springa på 

1950-talet valdes ut försökte man undvika selektionsbias. Antalet deltagare i studien är få och 

enbart en löpare (3 %) av trettio hade slutat på grund av höftledsartros och också blivit 

höftledsopererad. Denna deltagare hade också knäledsartros och artros i flera övre 

extremitetsleder. Dessa fynd gör att personens generaliserade artros troligen inte påverkats 

eller i alla fall triggats av löpningen. Medelåldern i båda grupperna var bara 58 år vilket kan 

anses som ungt vid utredning av artros. 

 

Båda studierna (Panush et al 1995, Konradsen et al 1990) hade medelhög evidensgrad.                 

 

5.6  Långdistanslöpning och fotledsartros 

Den enda studien som undersökte fotledsartros gjordes av Knobloch et al (1990). De fann inte 

heller något samband mellan löpning och artros. Gruppen med orienterare som ingick hade 

dock signifikant mer fotledsinstabilitet vilket troligen kan förklaras med att de ofta springer 

på ojämna underlag. Frågan är om instabiliteten gör att risken för artrosutveckling ökar i ett 

senare skede? Denna studie anger ingen viktinformation på deltagarna inte heller någon 

information om typ av arbetsbelastning. Åldern justeras statistiskt då kontrollerna är yngre än 

löparna. Deltagarnas medelålder är också mycket låg vid sista undersökningstillfället då 

löparnas medelålder är endast 42 och kontrollernas 35. Ingen röntgen togs vid baslinjen. 

Studien hade medelhög evidensgrad. 
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5.7 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie inkluderades det kohortstudier som angivit att de undersökt eventuella 

degenerativa effekter (artros) på höft-, knä-, och fotleder hos långdistanslöpare. Oavsett vad 

långdistanslöpning inneburit i form av distans eller underlag har studier som angivit att det är 

långdistanslöpare som studerats inkluderats. Detta har inneburit att både motionslöpare, 

friidrottare och orienterare har ansetts och studerats som långdistanslöpare. Inom friidrotten 

anses distanser från 5000 meter och uppåt av tradition vara långdistans. Orienterare springer 

olika distanser men en typisk tävling håller på i en timme och man måste vara en god löpare 

för att bli en elitorienterare (Kujala et al 1998). Att undersökta studiers deltagare sprungit 

olika distanser på olika underlag innebär att resultatet från denna studie inte går att 

generalisera på alla långdistanslöpare och en svårighet att jämföra studierna med varandra. 

 

Sju studier har undersökt elit- och tävlingslöpare och tre studier motionslöpare. Denna 

litteraturstudie skulle kunna valt inriktning mot antingen elit- eller motionärslöpare men en 

fördel med att ha med båda grupperna är att undersöka om det finns någon eventuell differens 

i artrosutveckling. Att ha med elitidrottsmän i en studie innebär ofta att man minimerar antalet 

confounders då de lever och tränar på ett strukturerat sätt. I flera av studierna går 

elitidrottsmännens löpta distanser att överföra till dagens motionärer. Det skall tilläggas att 

det inte alltid går att generalisera resultaten som baseras på elitidrottsmän till motionärer, 

därför var det viktigt att ha med studier innefattande motionärer. Litteraturstudiens resultat 

går inte heller att generalisera över hela populationen då de inte innefattar några otränade 

individer utan resultatet kan endast generaliseras till en population som är i övre medelåldern 

(cirka 50 till 70 år) och som genom livet varit aktiva med långdistanslöpning. 

 

Värdet av en litteraturstudie står och faller med de inkluderade studiernas kvalitet (Wright, 

Brand, Dunn & Spindler 2007; Forsberg & Wengström, 2013, s. 85). I denna systematiska 

review inkluderades enbart studier som undersökte långdistanslöpnings eventuella effekt på 

höft-, knä eller fotleder när det gäller prevalens av artros. Möjligen kunde man inkluderat 

ländryggsartros i studien men det bedömdes finnas begränsad information. Inkluderande 

studier skulle vara kohortstudier med kontrollgrupp för att kunna jämföra 

långdistanslöpningens eventuella påverkan mellan grupperna. Enligt Ragnar Levy är 

kohortstudien den bästa studietypen för att få fram fakta avseende riskfaktorer för vanliga 

sjukdomstillstånd (Levy 2009). Studier inkluderades oavsett studiens ålder eller kvalitet. Att 
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inkludera tvärsnittsstudier hade varit det bästa sättet om man ville ha reda på artrosens 

prevalens i gruppen av långdistanslöpare (Levy 2009) men då hade kontrollen av eventuell 

jämförande populations confounders uteblivit vilket försvårat fastställandet av orsak och 

verkan. Genom de urvalsförfaranden som författarna använt i de inkluderade studierna finns 

risken att dessa inte alls är typiska för den population som man vill studera, vilket kan leda till 

felaktiga resultat (Forsberg & Wengström, 2013. s. 96). 

 

 Val av relevanta sökord gjordes genom en litteraturgenomgång och genom MeSH termer. 

MeSH är en hierarkisk tesaurus vilket gör att man ökar precisionen vid sökning på ett 

specifikt visst ämne. En bibliotekarie på Karolinska Institutets bibliotek togs till hjälp för att 

säkerställa att inga studier missades vid sökningen i PubMed och CINAHL.  Artiklarnas 

innehåll granskades först genom att studera artikelns titel och eller sammanfattning (abstract) 

för att på ett snabbt och effektivt sätt få en överblick av studiernas innehåll. Då det första 

urvalet av relevanta artiklar görs genom att studera artikelns titel och eller sammanfattning 

(abstract) finns en risk att relevanta artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och 

exklusionskriterierna exkluderades. Dock bedöms denna risk vara låg och den systematiska 

urvalsprocessen är vedertagen.  

 

Av de fyra databaserna som användes vid sökprocessen (tabell 1) anses framför allt PubMed 

vara den stora internationella medicinska databasen. Användningen av MeSH termer ökade 

precisionen vid sökningarna. Möjligen kunde antalet sökord och eller sökordskombinationer 

ha breddats för att ge en vidare bild av forskningsområdet. Anledningen till inklusionen av tre 

olika leder, höft-, knä- och fotled, var för att ge en samlad bild av evidensen gällande hela 

nedre extremiteten.   

 

Genom en bedömning av studiernas evidensstyrka togs säkerheten för slutsatsen fram (Britton 

2000). De inkluderade studiernas analys och kvalitetsbedömning har i denna studie utförts av 

en person vilket möjligen kan ses som en svaghet då man höjer en litteraturstudies validitet 

genom att låta minst två personer analysera och diskutera dessa båda delar (Wright et al 

2007). Två olika granskningsmallar specifika för kohortstudier med kontrollgrupper användes 

för att ge en samlad evidensbedömning. Då den ena mallen (bilaga 1) poängsatte studierna 

användes den som ytterligare stöd/underlag vid totalbedömningen av studiekvaliteten enligt 

bilaga 2.  Båda granskningsmallarna används av SBU. Evidensen är det bevisvärde som ligger 

till underlag för denna litteraturstudies slutsats (Britton 2000). 
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6 KONKLUSION 

 

Denna systematiska litteraturstudie indikerar att det inte finns ett vetenskapligt stöd för att 

långdistanslöpning ger degenerativa förändringar i höft-, knä- eller fotleder. Eftersom de 

flesta studierna inte tagit hänsyn till viktiga confounders såsom BMI så kan inga säkra 

slutsatser dras. 
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BILAGA 1 

 
Granskningsmall för kohortstudier 
med kontrollgrupper 
Värdering av interventionsmetoders effekt och säkerhet 
Värdering av riskfaktorer/riskmarkörers betydelse för att förutsäga sjukdom 
1. Övergripande frågor 

1.1 Är frågeställningen/hypotesen klart formulerad? 

❑ Ja (= 2) 

❑ Nej (= 0) 

1.2 Är utfallen väl definierade? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Nej (= 0) 

1.3 Är interventionen/metoden/riskfaktorn väl definierad? 

❑ Ja (= 2) 

❑ Ja, delvis (= 1) 

❑ Nej (= 0) 

1.4 Rekryterades kohorten på ett acceptabelt sätt? 

❑ Ja (= 2) 

❑ Kan ej värderas (= 0) 

❑ Nej (= 0) 

Kommentar: Är kohorten representativ för den definierade populationen? 
1.5 Är inklusionskriterier tydligt angivna? 

❑ Ja (= 1) 

❑ Nej (= 0) 

1.6 Är exklusionskriterier tydligt angivna? 

❑ Ja (= 1) 

❑ Nej (= 0) 

1.7 Var studiedeltagarna konsekutivt identifierade? 

❑ Ja (= 1) 

❑ Nej (= 0) 

❑ Ej angivet (= 0) 

Kommentar: Med konsekutivt urval menas att alla patienter som uppfyller inklusionskriterier 
väljs under en viss fördefinierad tidsperiod. Metodologiskt kan urvalet påverka vilka typer av 
patienter man får, men framför allt är det viktigt att försöks- och kontrollgrupperna valts ut 
på samma sätt. 
 

1.8 Valbara deltagare som avböjde att delta: har antal och orsaker angivits? 

❑ Ja (= 1) 

❑ Nej (= 0) 

1.9 Mättes interventionen/exponeringen adekvat? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Kan ej värderas (= 1) 

❑ Nej (= 0) 

Kommentar: Finns risk för mät- eller klassifikationsbias? Användes objektiva eller subjektiva 
metoder? Var metoderna validerade? Användes samma metoder på alla deltagare för att 
gruppera till interventions- respektive kontrollgrupp? 
1.10 Är jämförelsegruppen eller -grupperna adekvat valda? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Nej (= 0) 

Kommentar: Finns en klar definition av jämförelsegruppen? Är det en jämförelse mellan 
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intervention och en alternativ intervention eller mot ingen intervention alls? I den allmänna 
befolkningen eller i ett begränsat urval? Är jämförelsegruppen en historisk kontroll bör man 
vara särskilt försiktig vid värderingen. 
1.11 Är det en kliniskt relevant jämförelsegrupp? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Kan ej värderas (= 1) 

❑ Nej (= 0) 

2. Utfallsmått 

2.1 Mättes kritiska eller viktiga effektmått/utfall på ett adekvat sätt? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Kan ej värderas (= 1) 

❑ Nej (= 0) 

2.2 Var de som bedömde utfallen/resultaten medvetna om vilken intervention 
individerna/patienterna fått eller de undersöktas expositionsstatus? 

❑ Ja (= 0) 

❑ Troligen inte (= 1) 

❑ Nej (= 2) 

Kommentar: Om de som registrerar utfallen känner till vilka som fått en viss behandling 
kan detta öka risken för systematisk felregistrering. 
2.3 Finns anledning att tro att det förekom betydande registrerings-/mätningsbias? 

❑ Ja (= 0) 

❑ Nej (= 3) 

Kommentar: Om exempelvis expositionen är länkad till rökning och rökning i sin tur är 
förknippad med högre frekvens av besök i sjukvården och därför intensivare övervakning 
så kan registrerings/mätningsbias förekomma. 

 
3. Jämförbarhet och förväxlingsfaktorer (confounders) 

3.1 Har författarna identifierat alla viktiga förväxlingsfaktorer (confounders)? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Ja, delvis (= 2) 

❑ Nej (= 0) 

❑ Kan ej värderas (= 1) 

Lista viktiga möjliga confounders som ej har studerats: 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Kommentar: Förväxlingsfaktorer(confounders är variabler som påverkar utfallet i effektmåtten 
och vars distribution över grupperna samtidigt skiljer sig åt. Ålder, kön, bakomliggande sjukdomshistoria, 
riskfaktorer och socioekonomisk status är ofta särskilt viktiga. 
3.2 Finns det information om hur förekomsten av förväxlingsfaktorer (confounders) 
skiljer sig åt mellan grupperna? 

❑ Ja (= 0) 

❑ Kan ej värderas (= 2) 

❑ Nej (= 3) 

Kommentar: Ett tips är att kolla den inledande tabellen (ofta) eller under bakgrundsdata 
(Baseline characteristics). 
3.3 Är risken för selektions- eller indikationsbias stor? 

❑ Ja, stor (= 0) 

❑ Ja, delvis (= 1) 

❑ Måttlig, svår att bedöma (= 2) 

❑ Nej, liten (= 3) 

Kommentar: Selektionsbias uppkommer när det i gruppernas sammansättning finns en eller 
flera inbyggda skillnader som i sig kan förklara skillnader i resultatet. Risken är särskilt stor 
när det gäller preventiva och symtomlindrande insatser som vissa välinsatta patientgrupper 
kan efterfråga. Risken är också stor när ett läkemedel eller en metod är särskilt lämplig att 
sättas in på högrisk- eller lågriskpatienter. 
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4. Bortfall 

4.1 Har antalet exkluderade personer angivits med uppgift om orsaker? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Nej (= 0) 

4.2 Finns en redovisning av deltagare som förlorats från uppföljningen 
(bortfall och de som har valt att inte fortsätta att delta i studien)? 

❑ Ja (= 2) 

❑ Nej (= 0) 
 

4.3 Hur stor är risken att bortfallet kan ha snedvridit resultaten? 

❑ Liten (exempelvis bortfall <10%) (= 3) 

❑ Medel (exempelvis bortfall 10–19%) (= 2) 

❑ Stor (exempelvis bortfall 20–29%) (= 0) 

❑ Mycket stor (exempelvis bortfall ≥30%) ➝ undersökningen bedöms ofta sakna 

informationsvärde vilket kan innebära exklusion från evidensbedömning 
Kommentar: Generellt ökar stora bortfall risken för att resultaten kan vara påverkade av 
systematiska fel. Det kan dock finnas tillfällen då man bedömer att även ett större bortfall 
sannolikt är slumpmässigt. Procentsiffrorna får därför ses som indikativa på om risken är stor 
eller liten. Bortfallet varierar också mellan olika tidpunkter i en studie och kan dessutom variera 
mellan olika effektmått. Bortfallet är ofta större ju längre tid som gått och därmed kan kanske 
data för de sista besöken vara av tveksam validitet, medan resultaten för de första besöken 
kan vara giltiga. 
5. Undersökningens statistiska styrka (power) 

5.1 Är överväganden och beräkningar till grund för val av urvalsstorlek (”sample size”) 
tydligt beskrivna? 

❑ Ja (= 2) 

❑ Nej (= 0) 

5.2 Hur stor blev styrkan, dvs sannolikheten för att en kliniskt relevant effekt skulle 
kunna påvisas med acceptabel signifikansnivå? 

❑ Styrkan ej angiven eftersom det fanns en starkt statistiskt signifikant effekt (= 3) 

❑ >90% (= 3) 

❑ 80–89% (= 2) 

❑ 70–79% (= 1) 

❑ <70% (= 0) 

❑ Ej angiven trots icke-signifikant resultat (= 0) 

Kommentar: Små studier som inte har planerats för att kunna belysa den frågeställning som 
formulerats har ofta stora kvalitetsbrister i olika avseenden. Små studier har för det första inte 
möjlighet att besvara frågeställningen, men det är också ett tecken på att planeringen av studien 
varit bristfällig. Viktigt att bedöma studiens statistiska styrka (power) utifrån varje separat utfallsmått. 
Många studier kan t ex ha planerats för att belysa de positiva effekterna av en intervention, 
men inte biverkningar och risker. 
6. Analys 

6.1 Har den statistiska analysen av osäkerhet hanterats adekvat? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Nej (= 0) 

Kommentar: Redovisas konfidensintervall m m på ett adekvat sätt eller finns det en motivering 
för att man inte gjort det, t ex vid totalundersökningar av stora datamaterial. 

 
6.2 Gjordes vid analysen försök att statistiskt korrigera för obalanser mellan 
grupperna med avseende på förväxlingsfaktorer (confounders)? 

❑ Nej, trots att behov finns (= 0) 

❑ Ja, genom antingen 

❑ matchning/restriktion (= 2) 

❑ stratifierad analys (= 2) 

❑ multivariat modellanalys, t ex regressionsanalys (= 2) 
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❑ ”propensity score”-metodik (= 2) 

❑ Obehövligt, inga obalanser av vikt bedöms finnas (= 2) 

6.3 Sammanfattande bedömning: Är resultaten trovärdiga? 

❑ Ja (= 3) 

❑ Nej (= 0) 

Kommentar: Är slutsatserna biologiskt trovärdiga? Föreligger en rimlig tidsrelation? 
Är sambandet starkt (mycket höga eller låga relativa risker)? Finns ett dos–responssamband? 
Konsistens inom subgrupper i studien? Stämmer resultaten med fynd från andra slags forskning som 
randomiserade försök eller mekanistisk forskning? 
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BILAGA 2 

Granskningsmall för kohortstudier med kontrollgrupp – 

modifierad från SBU mall 

Författare, år alternativt SBU:s identifikationsnummer: 

      

 

Total bedömning av studiekvalitet: 

 Hög   Medelhög   Låg   

Anvisningar: 

 Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

 Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 Det finns förtydligande kommentarer till vissa delfrågor. Dessa anges med en fotnot. 

 

 Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Extern validitet  (Directness) 

1. Jämförbarhet 

a) Är kontrollgruppen eller grupperna adekvat valda? 1     

b) Är det en kliniskt relevant kontrollgrupp?     

c) Är det sannolikt att interventions- och 
kontrollgruppen valdes ut och diagnostiserades på ett 
likartat sätt? 2 

    

 

Intern validitet (Risk of bias – Study limitations) 

2.1. Förväxlingsfaktorer (”confounders”) 

a) Har författarna identifierat alla viktiga 
förväxlingsfaktorer och tagit hänsyn till dem i 
analyserna? 3 

    

b) Var skillnaderna mellan grupperna i baslinjedata 
små? 3     

c) Är risken för selektions- eller indikationsbias liten? 4     

2.1. Följsamhet, bortfall 

2.1.1 Följsamhet (”compliance, adherence”) 
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a) Framgår det i vilken utsträckning deltagarna 
fullföljde behandling?     

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel?     

2.1.2 Bortfall (antalet deltagare som inte har följts upp enligt studieprotokollet) 

a) Redovisas hur stort bortfallet är? 5     

b) Anges orsakerna till bortfallet? 5     

c) Är bortfallet acceptabelt? 5     

3. Blindning 

Var de som bedömde utfallen omedvetna om 
deltagare tillhörde interventions- eller 
kontrollgruppen? 6 

    

4. Analys 

a) Har den statistiska analysen av osäkerhet hanterats 
på ett adekvat sätt? 8     

b) Försökte författarna statistiskt korrigera för 
obalanser mellan grupperna med avseende på 
förväxlingsfaktorer/”confounders”? 9 

    

5. Biverkningar 

Mättes biverkningar/komplikationer på ett 
tillfredsställande sätt?     

 

Precision 

a) Är de överväganden och beräkningar som ligger till 
grund för urvalsstorleken (”sample size”) tydligt 
beskrivna? 7 

    

b) Är den statistiska styrkan (”power”)  tillfredsställande 
hög? 7     

 

Bindningar och jäv 

a) Finns en förteckning över eventuella bindningar och 
jäv (”declaration of interest”)?     

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats  
av intressekonflikter?     

 

 

 



 

Bilaga 3 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att sammanställa kvalitet på och 

resultat av studier som undersökt om långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller fotleder. 

Finns det vetenskaplig evidens för att långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller fotleder? 

Vilka styrkor och svagheter har de studier som försökt utröna om samband finns mellan 

långdistanslöpning och artros i höft-, knä- eller fotleder. 

 

Vilka sökord har du använt? 
osteoarthritis, osteoarthrosis, arthrosis, hip osteoarthritis/arthrosis, knee 

osteoarthritis/arthrosis, ankle osteoarthritis/arthrosis, hip/knee/ankle  joint degeneration, 

running, distance running, long distance running, marathon, ultramarathon.  
 

 

Var har du sökt? 
Jag har sökt tidigare forskning i PubMed, CINAHL, Cochrane Library och PEDro. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Running AND Osteoarthritis 

CINAHL: Running AND Osteoarthritis 

Cochrane Library: Running AND Osteoarthritis 

 

Kommentarer 
Jag har fram för allt använt och haft mest nytta av PubMed som anses vara den stora 

internationella medicinska databasen. Övriga databaser har fungerat som komplement.  

Överraskad över att det inte fanns fler och större studier i ämnet.   

 


