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Inledning 

För att samla in information till utvärderingen av vård vid artros har Social-

styrelsen genomfört fyra enkätundersökningar: 

• enkät till vårdcentraler/hälsocentraler 

• enkät till primärvårdsrehabiliteringsenheter 

• enkät till regionledningar 

• enkät till regionernas IT-enheter för datauttag utifrån regionernas patient-

administrativa system 
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Enkät till vårdcentraler – 

hälsocentraler 
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ENKÄT FRÅN SOCIALSTYRELSEN TILL 

VÅRDCENTRAL X RÖRANDE UTVÄRDERING 

AV VÅRD VID ARTROS   

Välkommen till Socialstyrelsens enkät för utvärdering av vård vid artros. 

Denna enkät riktas till dig som är verksamhetschef/ansvarig för en 

vårdcentral/hälsocentral. I enkäten ombeds du att svara på ett antal 

frågor som handlar om er mottagnings vård till patienter med artros.  

Genom att kartlägga primärvårdens insatser till personer i behov av vård 

vid artros vill vi få en bild av hur de strukturella förutsättningarna i 

hälso- och sjukvården ser ut, och i vilken utsträckning artrosvården bed-

rivs i enighet med riktlinjernas rekommendationer. Utvärderingen är en 

del av Socialstyrelsens strategiska inriktning med en nationell oberoende 

granskning och utvärdering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

För att innan ifyllande se samtliga frågor som ställs i enkäten, 

klicka här" för en arbetsversion i MSWord, 

Har ni frågor om undersökningen, kontakta anastasia.simi@socialstyrel-

sen.se 

Har ni tekniska frågor, kontakta: enkat@socialstyrelsen.se. 

Sista svarsdag på undersökningen är måndagen den 16 maj 2022. 

Kontaktuppgifter: 

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov 

kunna ta kontakt om dina svar på enkäten behöver kompletteras.  

Namn på vårdcentralen/häl-

socentralen: 

 

Ditt namn:  

Din befattning:  

Din e-postadress:  

Ett svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som du har angivit 

här, var därför noga med att fylla i denna uppgift korrekt. 

För mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter 

klicka här. 

https://socialstyrelsen.sharepoint.com/:w:/s/SoSDrive/EUz5iLwaGTVDtaEQkjNJn68BMq_VQDRJrkQxjqt5mVRuvg
mailto:anastasia.simi@socialstyrelsen.se
mailto:anastasia.simi@socialstyrelsen.se
mailto:enkat@socialstyrelsen.se
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Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Social-

styrelsen kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsom-

bud@socialstyrelsen.se.  

Har du redan tidigare besvarat denna enkät för en annan vårdcentral/häl-

socentral som jobbar på likartat sätt? Ange då namnet på den enhet som 

du redan har svarat för. Om det finns skillnader i artrosvården mellan en-

heterna, var vänlig att ändå fylla i enkäten en gång till.  

Nej, jag svarar bara för denna enhet ☐ 

Nej, jag kommer svara för flera enheter, men detta 

är den första 
☐ 

Ja, jag har redan besvarat enkäten för en annan en-

het, och vården vid artros är densamma eller likartad 

i bägge enheterna. Enheten jag redan svarat för he-

ter....: 

☐ 
Klicka eller tryck här 

för att ange text. 
 

Ja, jag har redan besvarat enkäten för en annan en-

het, men vården vid artros skiljer sig mellan enhet-

erna. Därför kommer jag fylla i enkäten även för 

denna enhet. Enheten jag redan svarat för heter....: 

☐ 
Klicka eller tryck här 

för att ange text. 
 

 

Har man kryssat i det tredje alternativet på denna fråga hoppar man 

därefter till sista sidan och kan avsluta enkäten. Har man fått fler än två 

enkäter fyller man i såhär långt för samtliga mottagningar utom en. 
 

Innan du börjar svara - tänk på att:    

Det är i denna enkätundersökning inte tillåtet att samla in känsliga personuppgif-

ter, därför uppmanar vi dig att inte ange uppgifter som kan kopplas till en enskild 

persons hälsa eller levnadsförhållanden.    

  

Praktiska instruktioner 

• Svaren sparas när du klickar på knapparna ”Nästa” längst ner på 
varje sida i enkäten.  

• Vid paus i svarandet nås webbformuläret igen genom att klicka på 
länken i e-postbrevet. Ändringar i svaren kan göras fram till sista 
svarsdag.  

• Sist i enkäten finns möjlighet att skriva ut svaren. 
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Del 1. Nyinsjuknande 

Fråga 1. Har ni en rutin om hur en ny patient med misstänkt artros eller 

ledsmärta tas om hand? 

Med rutin avses här ett strukturerat tillvägagångssätt som inleder omhänderta-

gandet. Ger stöd för triagering på din vårdcentral/hälsocentral.  Den ska vara 

känd av och användas av berörd personal. 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Plats för kommentar:  Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Fråga 1 b besvaras av de som svarat ’Ja’ på fråga 1  

Fråga 1 b. Ingår det i rutinen att patienten bör ha ett fysiskt besök/under-

sökning hos fysioterapeut innan man inleder behandling? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Fråga 3. Finns det på vårdcentralen/hälsocentralen tillgång till fysioterapeut som tar hand om artrospa-

tienter? 

Flera alternativ kan vara aktuella. 

Ja, fysioterapeut med kunskap om artros finns på 

vårdcentralen/hälsocentralen 
☐ 

Ja, via samverkan med annan vårdcentral/rehabili-

teringsenhet/privat fysioterapeut 
☐ 

Nej ☐ 

Kommentera gärna ert svar, t.ex. i fall det är bristande tillgång till fysioterapeut: Klicka eller tryck här 

för att ange text.  
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Fråga 4. Vad gör ni när fysioterapeut med kunskap om artros inte 

finns tillgänglig på vårdcentralen/hälsocentralen? 

Flera alternativ kan vara aktuella. 

Bokar tid hos fysioterapeut på an-

nan vårdcentral/rehabiliteringsen-

het/privat fysioterapeut 

☐ 

Skickar remiss till annan vårdcen-

tral/rehabiliteringsenhet/privat fysio-

terapeut 

☐ 

Uppmanar patienten att ta kontakt 

med annan verksamhet och boka 

själv 

☐ 

Annat, ange vad: ☐ 

Klicka eller tryck här för att ange 

text. 
 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Fråga 5. Vem ställer diagnosen artros? 

Med att ställa diagnos avses att patienten uppfyller de kliniska kriterier som be-

hövs för att föra in diagnoskoden i journalen. 

 Alltid Ofta Mindre ofta Sällan/aldrig 

Distriktsläka-

ren 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Fysioterapeut ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ortoped* ☐ ☐ ☐ ☐ 

Annan ☐ ☐ ☐ ☐ 

*Gäller inte ställningstagande till operation efter grundbehandling. 

Om annan, vilken? Klicka eller tryck här för att ange text.  
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Plats för kommentar gällande fråga 5. Klicka eller tryck här för att ange 

text. 
 

 

 

 

Del 2. Patientutbildning och fysisk träning 

Fråga 6. Erbjuder er verksamhet patientutbildning i kombination med fy-

sisk träning till patienter med artros?  

Flera svarsalternativ kan markeras. 

Ja, på vårdcentralen/hälsocentralen ☐ 

Ja, via samverkan med annan vårdcentral/reha-

biliteringsenhet/privat fysioterapeut 
☐ 

Ja, via leverantör av ”digital artrosskola” ☐ 

Nej ☐ 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

De som svarat ’Nej’ på fråga 6 hoppar framåt till fråga 11. 

 

Fråga 7. Får patienten ett inledande fysiskt besök hos fysioterapeut för att 

individualisera behandlingen?  

Med behandling avses patientutbildning och fysisk träning.  Att individualisera 

behandlingen innebär att patienten får en genomgång av individanpassat trä-

ningsprogram med fysioterapeut.  Gäller första insatsen efter fastställd diagnos. 

I samtliga fall            ☐ 

I flertalet fall ☐ 

I cirka hälften av fal-

len  
☐ 

I ett fåtal/ inga fall ☐ 
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Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

 

Fråga 8. Första gången en patient med artros erbjuds fysisk träning i er 

verksamhet, hur gör ni? 

Med fysioterapeuthandledd fysisk träning avses ett individanpassat tränings-

program som gås igenom med patienten. I träningen ska ingå flera träningstill-

fällen handledda av fysioterapeut som ger feedback till patienten. 

Med fysioterapeuthandledd fysisk träning i grupp avses att den fysiska trä-

ningen ges på plats och i grupper med t.ex. 6-10 patienter handledda av fysiote-

rapeut. Gruppträning innebär att träningsprogrammet ska vara anpassat till indi-

videns progressionsnivå. Individerna i gruppen kan ha olika diagnoser förutom 

artros, dock är träningen ordinerad för att behandla sjukdomen artros.  

Med kontinuerligt stöd avses att t.ex. träningsprogram som utförs på egen 

hand följs upp med jämna mellanrum i inbokade uppföljningar med fysiotera-

peut. Erbjuder ni... 

 

I samtliga 

fall             

I flertalet 

fall

      

I cirka hälften 

av fallen        

I ett fåtal/ 

inga fall     

Fysioterapeuthandledd 

fysisk träning med feed-

back – individuellt 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Fysioterapeuthandledd 

fysisk träning med feed-

back – i grupp 

☐ ☐ ☐ ☐ 

En genomgång av indivi-

danpassat träningspro-

gram med instruktion så 

att patienten kan träna på 

egen hand 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Kontinuerligt stöd för trä-

ning på egen hand 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Fysisk träning digitalt, 

t.ex. via ”digital artros-

skola” 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Annat (ange vad i kom-

mentarsfältet nedan) 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Plats för kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

Fråga 9. Hur många nya patienter med artros har deltagit i fysioterapeut-

handledd fysisk träning med feedback under perioden 1/1 2020 till 31/12 

2021? 

Med nya patienter avses de som fick diagnosen artros under perioden. Med 

feedback avses att fysioterapeut hjälper under träningspasset så att patienten 

gör övningarna på rätt sätt. 

Samtliga ☐ 

Merparten ☐ 

Ca. hälften ☐ 

Fåtal/inga ☐ 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

Fråga 10. När en patient med artros har avslutat en träningsperiod med 

minst 10 tillfällen av fysioterapeuthandledd fysisk träning, erbjuder ni fort-

satt stöd för träning på egen hand efter denna period?  

Fortsatt stöd innebär att patienten följs upp med jämna mellanrum och får feed-

back från fysioterapeut vad gäller träningsprogrammet i förhållande till de indivi-

duella resultaten. Hur mycket stöd en patient behöver för att fortsätta med trä-

ning på egen hand kan variera.  

Flera alternativ kan vara aktuella. 

Ja, efter avslutad träningsperiod erbjuds patien-

ten flera träningstillfällen om det behövs 
☐ 

Ja, efter avslutad träningsperiod får patienten ett 

FAR-recept med ordination för artros 
☐ 

Ja, efter avslutad träningsperiod erbjuds patien-

ten återbesök inom ca 3 månader 
☐ 
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Ja, efter avslutad träningsperiod erbjuds patien-

ten telefonuppföljning 
☐ 

Annat ange vad ☐  
 

Nej ☐ 

Plats för kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Del 3. Uppföljning 

Fråga 11. Finns det en fast artroskontakt på vårdcentralen/hälsocentralen? 

Med fast artroskontakt avses en person inom vården med kunskap om artros 

som hjälper patienten i de fall hen behöver ha återkommande kontakt med vår-

den p.g.a. sin artros. 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Fråga 12. Hur många patienter med artros har följts upp efter grundbe-

handlingen, under perioden 1/1 2019 till 31/12 2021? 

Med grundbehandling avses patientutbildning, fysisk träning och vid behov 

viktminskning. 

 Samtliga Merparten Ca. hälften Fåtal/ inga Vet ej 

Vid 3 måna-

der: 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vid 12 må-

nader: 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Plats för kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

 

 



 

NATIONELL UTVÄRDERING AV VÅRD VID ARTROS – ENKÄTER 

SOCIALSTYRELSEN 

15 

 

Del 4. Fortbildning för vårdpersonal 

Fråga 13. Har personalen i följande yrkeskategorier fått fortbildning i 

artrosvård under perioden 1/1 2019 till 31/12 2021? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara 

kostnadsfri för personalen samt ske på betald arbetstid. 

 

Ja Nej Vet inte 

Finns inte i 

personal-

styrkan 

Distriktsläkare ☐ ☐ ☐ ☐ 

Distriktssjukskö-

terskor 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Fysioterapeuter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Arbetsterapeuter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Plats för kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Fråga 13 b ställs till de som svarat ’Ja’ på någon av delfrågorna i fråga 

13. 

Fråga 13 b. Har följande frågor som är budskap i nationella riktlinjer (NR) 

för vård vid rörelseorganens sjukdomar ingått i fortbildningen? 

 Ja Nej Vet inte 

Artros är en klinisk och inte en radiolo-

gisk diagnos. Bilddiagnostik med röntgen 

eller ultraljud behövs därför mycket säl-

lan för att ställa diagnos  

☐ ☐ ☐ 

I NR rekommenderas fysioterapeutledd 

träning för artrospatienter. Träningen be-

höver vara regelbunden och av tillräcklig 

dos för att uppnå en smärtlindrande ef-

fekt  

☐ ☐ ☐ 

Enligt det nationella kvalitetsregistret 

BOA tränar endast en fjärdedel av pati-

enterna med artros i den form och 

☐ ☐ ☐ 
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omfattning som enligt vetenskaplig evi-

dens ger effekt   

Personer med artros kan behöva mycket 

stöd innan man kan sköta träningen på 

egen hand. Olika träningsalternativ be-

höver finnas, inklusive tillgång till grupp-

träning  

☐ ☐ ☐ 

 

 

Del 5. Påverkan av covid-19 pandemin på vården vid artros 

Fråga 14. Covid-19 pandemin har orsakat förändringar inom hälso- och 

sjukvården, inklusive vad gäller möjligheten att erbjuda artrospatienter 

handledd fysisk träning på plats och i grupp. I vilken utsträckning har ert 

arbetssätt påverkats av pandemin, med avseende på fysisk träning för pa-

tienter med artros? 

I stor utsträckning ☐ 

Måttligt ☐ 

I liten utsträckning/ inte 

alls 
☐ 

Utveckla gärna kring hur arbetssättet har påverkats:  Klicka eller tryck 

här för att ange text.  

 

Plats för ev. fler kommentarer om vården av patienter med artros. Klicka 

eller tryck här för att ange text. 
 

 

Tack för dina svar!  
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Enkät till 

primärvårdsrehabiliteringsenheter 
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ENKÄT FRÅN SOCIALSTYRELSEN TILL 

REHABILITERINGSENHET X RÖRANDE 

UTVÄRDERING AV VÅRD VID ARTROS   

Välkommen till Socialstyrelsens enkät för utvärdering av vård vid artros. 

Denna enkät riktas till dig som är verksamhetschef/ansvarig för en 

primärvårdsrehabiliteringsenhet. I enkäten ombeds du att svara på ett 

antal frågor som handlar om er mottagnings vård till patienter med 

artros.  

Genom att kartlägga primärvårdens insatser till personer i behov av vård 

vid artros vill vi få en bild av hur de strukturella förutsättningarna i 

hälso- och sjukvården ser ut, och i vilken utsträckning artrosvården bed-

rivs i enighet med riktlinjernas rekommendationer. Utvärderingen är en 

del av Socialstyrelsens strategiska inriktning med en nationell oberoende 

granskning och utvärdering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

För att innan ifyllande se samtliga frågor som ställs i enkäten, 

klicka här" för en arbetsversion i MSWord, 

Har ni frågor om undersökningen, kontakta anastasia.simi@socialstyrel-

sen.se 

Har ni tekniska frågor, kontakta: enkat@socialstyrelsen.se. 

Sista svarsdag på undersökningen är måndagen den 16 maj 2022. 

Kontaktuppgifter: 

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov 

kunna ta kontakt om dina svar på enkäten behöver kompletteras.  

Namn på rehabiliterings-

enheten: 

 

Ditt namn:  

Din befattning:  

Din e-postadress:  

Ett svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som du har angivit 

här, var därför noga med att fylla i denna uppgift korrekt. 

För mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter 

klicka här. 

https://socialstyrelsen.sharepoint.com/:w:/s/SoSDrive/EUz5iLwaGTVDtaEQkjNJn68BMq_VQDRJrkQxjqt5mVRuvg
mailto:anastasia.simi@socialstyrelsen.se
mailto:anastasia.simi@socialstyrelsen.se
mailto:enkat@socialstyrelsen.se
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Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Social-

styrelsen kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsom-

bud@socialstyrelsen.se.  

Har du redan tidigare besvarat denna enkät för en annan rehabiliteringsen-

het som jobbar på likartat sätt? Ange då namnet på den enhet som du re-

dan har svarat för. Om det finns skillnader i artrosvården mellan enhet-

erna, var vänlig att ändå fylla i enkäten en gång till.  

Nej, jag svarar bara för denna enhet ☐ 

Nej, jag kommer svara för flera enheter, men detta 

är den första 
☐ 

Ja, jag har redan besvarat enkäten för en annan en-

het, och vården vid artros är densamma eller likartad 

i bägge enheterna. Enheten jag redan svarat för he-

ter....: 

☐ 
Klicka eller tryck här 

för att ange text. 
 

Ja, jag har redan besvarat enkäten för en annan en-

het, men vården vid artros skiljer sig mellan enhet-

erna. Därför kommer jag fylla i enkäten även för 

denna enhet. Enheten jag redan svarat för heter....: 

☐ 
Klicka eller tryck här 

för att ange text. 
 

 

Har man kryssat i det tredje alternativet på denna fråga hoppar man 

därefter till sista sidan och kan avsluta enkäten. Har man fått fler än två 

enkäter fyller man i såhär långt för samtliga mottagningar utom en. 
 

Innan du börjar svara - tänk på att:    

Det är i denna enkätundersökning inte tillåtet att samla in känsliga personuppgif-

ter, därför uppmanar vi dig att inte ange uppgifter som kan kopplas till en enskild 

persons hälsa eller levnadsförhållanden.    

  

Praktiska instruktioner 

• Svaren sparas när du klickar på knapparna ”Nästa” längst ner på 
varje sida i enkäten.  

• Vid paus i svarandet nås webbformuläret igen genom att klicka på 
länken i e-postbrevet. Ändringar i svaren kan göras fram till sista 
svarsdag.  

• Sist i enkäten finns möjlighet att skriva ut svaren. 
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Del 1. Patientutbildning och fysisk träning 

Fråga 1. Erbjuder er verksamhet patientutbildning i kombination med fy-

sisk träning till patienter med artros?  

Flera svarsalternativ kan markeras. 

Ja, på rehabiliteringsenheten/privat fysioterpeut ☐ 

Ja, via samverkan med annan vårdcentral/reha-

biliteringsenhet/privat fysioterapeut 
☐ 

Ja, via leverantör av ”digital artrosskola” ☐ 

Nej ☐ 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

De som svarat ’Nej’ på fråga 1 hoppar framåt till fråga 6. 

 

Fråga 2. Får patienten ett inledande fysiskt besök hos fysioterapeut för att 

individualisera behandlingen?  

Med behandling avses patientutbildning och fysisk träning.  Att individualisera 

behandlingen innebär att patienten får en genomgång av individanpassat trä-

ningsprogram med fysioterapeut.  Gäller första insatsen efter fastställd diagnos. 

I samtliga fall            ☐ 

I flertalet fall ☐ 

I cirka hälften av fal-

len  
☐ 

I ett fåtal/ inga fall ☐ 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  
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Fråga 3. Första gången en patient med artros erbjuds fysisk träning i er 

verksamhet, hur gör ni? 

Med fysioterapeuthandledd fysisk träning avses ett individanpassat tränings-

program som gås igenom med patienten. I träningen ska ingå flera träningstill-

fällen handledda av fysioterapeut som ger feedback till patienten. 

Med fysioterapeuthandledd fysisk träning i grupp avses att den fysiska trä-

ningen ges på plats och i grupper med t.ex. 6-10 patienter handledda av fysiote-

rapeut. Gruppträning innebär att träningsprogrammet ska vara anpassat till indi-

videns progressionsnivå. Individerna i gruppen kan ha olika diagnoser förutom 

artros, dock är träningen ordinerad för att behandla sjukdomen artros.  

Med kontinuerligt stöd avses att t.ex. träningsprogram som utförs på egen 

hand följs upp med jämna mellanrum i inbokade uppföljningar med fysiotera-

peut. Erbjuder ni... 

 

I samtliga 

fall             

I flertalet 

fall

      

I cirka hälften 

av fallen        

I ett fåtal/ 

inga fall     

Fysioterapeuthandledd 

fysisk träning med feed-

back – individuellt 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Fysioterapeuthandledd 

fysisk träning med feed-

back – i grupp 

☐ ☐ ☐ ☐ 

En genomgång av indivi-

danpassat träningspro-

gram med instruktion så 

att patienten kan träna på 

egen hand 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Kontinuerligt stöd för trä-

ning på egen hand 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Fysisk träning digitalt, 

t.ex. via ”digital artros-

skola” 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Annat (ange vad i kom-

mentarsfältet nedan) 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Plats för kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Fråga 4. Hur många nya patienter med artros har deltagit i fysioterapeut-

handledd fysisk träning med feedback under perioden 1/1 2020 till 31/12 

2021? 

Med nya patienter avses de som fick diagnosen artros under perioden. Med 

feedback avses att fysioterapeut hjälper under träningspasset så att patienten 

gör övningarna på rätt sätt. 

Samtliga ☐ 

Merparten ☐ 

Ca. hälften ☐ 

Fåtal/inga ☐ 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

Fråga 5. När en patient med artros har avslutat en träningsperiod med 

minst 10 tillfällen av fysioterapeuthandledd fysisk träning, erbjuder ni fort-

satt stöd för träning på egen hand efter denna period?  

Fortsatt stöd innebär att patienten följs upp med jämna mellanrum och får feed-

back från fysioterapeut vad gäller träningsprogrammet i förhållande till de indivi-

duella resultaten. Hur mycket stöd en patient behöver för att fortsätta med trä-

ning på egen hand kan variera.  

Flera alternativ kan vara aktuella. 

Ja, efter avslutad träningsperiod erbjuds patien-

ten flera träningstillfällen om det behövs 
☐ 

Ja, efter avslutad träningsperiod får patienten ett 

FAR-recept med ordination för artros 
☐ 

Ja, efter avslutad träningsperiod erbjuds patien-

ten återbesök inom ca 3 månader 
☐ 

Ja, efter avslutad träningsperiod erbjuds patien-

ten telefonuppföljning 
☐ 

Annat ange vad ☐  
 

Nej ☐ 

Plats för kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text.  



 

NATIONELL UTVÄRDERING AV VÅRD VID ARTROS – ENKÄTER 

SOCIALSTYRELSEN 

23 

 

Del 2. Uppföljning 

Fråga 6. Finns det en fast artroskontakt på vårdcentralen/hälsocentralen? 

Med fast artroskontakt avses en person inom vården med kunskap om artros 

som hjälper patienten i de fall hen behöver ha återkommande kontakt med vår-

den p.g.a. sin artros. 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Plats för kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Fråga 7. Hur många patienter med artros har följts upp efter grundbehand-

lingen, under perioden 1/1 2019 till 31/12 2021? 

Med grundbehandling avses patientutbildning, fysisk träning och vid behov 

viktminskning. 

 Samtliga Merparten Ca. hälften Fåtal/ inga Vet ej 

Vid 3 måna-

der: 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vid 12 må-

nader: 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Plats för kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Del 4. Fortbildning för vårdpersonal 

Fråga 8. Har personalen i följande yrkeskategorier fått fortbildning i artros-

vård under perioden 1/1 2019 till 31/12 2021? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara 

kostnadsfri för personalen samt ske på betald arbetstid. 

 

Ja Nej Vet inte 

Finns inte i 

personal-

styrkan 

Läkare ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sjuksköterskor ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fysioterapeuter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Arbetsterapeuter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Plats för kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Fråga 8 b ställs till de som svarat ’Ja’ på någon av delfrågorna i fråga 

8. 

Fråga 8 b. Har följande frågor som är budskap i nationella riktlinjer (NR) för 

vård vid rörelseorganens sjukdomar ingått i fortbildningen? 

 Ja Nej Vet inte 

Artros är en klinisk och inte en radiolo-

gisk diagnos. Bilddiagnostik med röntgen 

eller ultraljud behövs därför mycket säl-

lan för att ställa diagnos  

☐ ☐ ☐ 

I NR rekommenderas fysioterapeutledd 

träning för artrospatienter. Träningen be-

höver vara regelbunden och av tillräcklig 

dos för att uppnå en smärtlindrande ef-

fekt  

☐ ☐ ☐ 

Enligt det nationella kvalitetsregistret 

BOA tränar endast en fjärdedel av pati-

enterna med artros i den form och 

☐ ☐ ☐ 
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omfattning som enligt vetenskaplig evi-

dens ger effekt   

Personer med artros kan behöva mycket 

stöd innan man kan sköta träningen på 

egen hand. Olika träningsalternativ be-

höver finnas, inklusive tillgång till grupp-

träning  

☐ ☐ ☐ 

 

 

Del 4. Påverkan av covid-19 pandemin på vården vid artros 

Fråga 9. Covid-19 pandemin har orsakat förändringar inom hälso- och 

sjukvården, inklusive vad gäller möjligheten att erbjuda artrospatienter 

handledd fysisk träning på plats och i grupp. I vilken utsträckning har ert 

arbetssätt påverkats av pandemin, med avseende på fysisk träning för pa-

tienter med artros? 

I stor utsträckning ☐ 

Måttligt ☐ 

I liten utsträckning/ inte 

alls 
☐ 

Utveckla gärna kring hur arbetssättet har påverkats:  Klicka eller tryck 

här för att ange text.  

 

Plats för ev. fler kommentarer om vården av patienter med artros. Klicka 

eller tryck här för att ange text. 
 

 

Tack för dina svar!  
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Enkät till regionledningar 
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Enkät rörande implementering av de nationella riktlin-

jerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar 

Välkommen till Socialstyrelsens enkät till regionledningen för utvärdering 

av vård vid artros som utgår från nationella riktlinjer för vård vid rörelseor-

ganens sjukdomar från 2021. I enkäten ombeds du att svara på ett antal frå-

gor som handlar om hur er region har implementerat riktlinjernas rekom-

mendationer för vård vid artros från år 2021.  

Enkäten bör besvaras av någon inom regionledningen med kunskap om im-

plementering av nationella riktlinjer.  

Har ni frågor om undersökningen, kontakta anastasia.simi@socialstyrel-

sen.se 

Har ni tekniska frågor, kontakta: enkat@socialstyrelsen.se  

Sista svarsdag på undersökningen är måndag den 16 maj 2022. 

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare: 

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta 

kontakt om dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Namn till ansvarig för ifyl-

landet av denna enkät: 

 

Befattning:  

E-postadress:   

Tel.nr:  

När enkäten är besvarad kommer ett svarskvitto att skickas till den e-posta-

dress som anges här.  För mer information om registrerades rättigheter se: 

https://www.socialstyrelsen.se/personuppgifter 

Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Socialstyrel-

sen kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@socialsty-

relsen.se 

mailto:anastasia.simi@socialstyrelsen.se
mailto:anastasia.simi@socialstyrelsen.se
mailto:enkat@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/personuppgifter
mailto:dataskyddsombud@socialstyrelsen.se
mailto:dataskyddsombud@socialstyrelsen.se
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Fråga 1. Har de nationella riktlinjerna från 2021 för vård vid rörelseorganens 

sjukdomar vad gäller området artros behandlats i nämnd/styrelse inom reg-

ionen?  

Ja  

Nej  
 

 

Fråga 2. Finns det en övergripande handlingsplan eller motsvarande i regionen 

för implementering av riktlinjernas rekommendationer för vård vid artros från 

2021? 

Ja  

Nej  
 

 

Fråga 3. Har regionledningen fattat några politiska beslut med anledning av 

riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar från 2021 vad gäller områ-

det artros? 

Ja  

Nej  

Plats för kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

Fråga 4. Har regionen anordnat informationsaktiviteter om artros till berörd 

personal inom primärvården efter att riktlinjerna publicerades? 

Ja  

Nej  

Plats för kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Fråga 5. Har regionen gjort satsningar på fortbildning om artros till vårdperso-

nal i relevanta yrkeskategorier, efter att riktlinjerna publicerades? 

 Ja Nej 

Inom primärvår-

den 
  

Inom den speci-

aliserade vår-

den 

  

Plats för kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

Fråga 6. Har regionen inlett arbete med gap-analyser som stöd till implemente-

ring av nationella riktlinjer och godkända vårdförlopp inom artrosområdet? 

Ja  

Nej  

Plats för kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

Fråga 7. Har regionen kartlagt om resurser inom rehabilitering finns tillgäng-

liga i regionen för att kunna implementera de nationella riktlinjerna för vård vid 

rörelseorganens sjukdomar från 2021?   

Med resurser avses både personalresurser d.v.s. hälso- och sjukvårdspersonal i re-

levanta yrkeskategorier och med lämplig utbildning, och t.ex. träningslokaler.  

Ja  

Nej  

Plats för kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Plats för fler kommentarer om ämnet för denna enkät. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

Tack för dina svar!  
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Enkät om datauttag ur 

regionernas patientadministrativa 

system 
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Enkät till regioner - uppgifter om aggregerade data från 

regionernas patientadministrativa system  

Utvärdering av vård vid artros - Regioner 2022 

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till Socialstyrelsens ut-

värdering av vården vid artros utifrån nationella riktlinjer. Frågorna är av-

sedda att samla uppgifter för bl. a. följande indikator i Primärvårdskvalitet:  

• PVQ Artros Ar02: Förekomst av diagnosen artros, på vårdcentral  

Resultaten kommer att presenteras i en rapport som publiceras vid årsskiftet 

2022/2023.  

Resultaten kommer att redovisas för hela regionen, totalt och uppdelat på 

kön. 

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare: 

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta 

kontakt om dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Namn på uppgiftslämna-

ren: 

 

Befattning:  

E-postadress:   

Tel.nr:  

När enkäten är besvarad kommer ett svarskvitto att skickas till den e-posta-

dress som anges här.  För mer information om registrerades rättigheter se: 

https://www.socialstyrelsen.se/personuppgifter  

Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Socialstyrel-

sen kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@socialsty-

relsen.se 

 

https://www.socialstyrelsen.se/personuppgifter
mailto:dataskyddsombud@socialstyrelsen.se
mailto:dataskyddsombud@socialstyrelsen.se
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Uppgifter för primärvården:  

1. Totalt antal listade på vårdcentral under perioden 1/1 2017 till 31/12 2021.  

Avser patienter 18 år och äldre som under perioden haft minst en vårdkontakt med 

vårdcentralen. 

 Kvinnor Män Totalt 

    

Plats för kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

2. Antal listade på vårdcentral som under perioden 1/1 2017 till 31/12 2021 fått 

ny diagnos artros med någon av artrosdiagnoserna nedan: 

Avser patienter 18 år och äldre som fick diagnos artros i höft och/eller knä på vård-

central under perioden.  

Inkluderade diagnoser:  

• artros i höft ICD-10 = M16  

• artros i knä ICD-10 = M17 

 

 Kvinnor Män Totalt 

    

Plats för kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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3. Antal listade på vårdcentral som under perioden 1/1 2017 till 31/12 

2021 fått ny diagnos artros i höft och/eller knä, och som under samma 

period också fått handledd fysisk träning med ordination för artros. 

Avser patienter 18 år och äldre som fick diagnos artros i höft och/eller knä 

på vårdcentral under perioden.   

Inkluderade diagnoser:  

• artros i höft ICD-10 = M16  

• artros i knä ICD-10 = M17  

Med handledd fysisk träning avses träning handledd av fysioterapeut enligt 

nedan:  

Exempel på KVÅ-koder:  

• QG003 Muskelfunktions- och styrketräning 

• QD016 Träning av fysisk prestationsförmåga 

Om ni inte använder er av KVÅ-koder kan motsvarande regional kod eller 

sökord med fasta alternativ användas. 

 Kvinnor Män Totalt 

    

Plats för kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

Tack för era svar!  
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