
Preoperative symptomer hos 
kneprotesepasienter med 

tilbakevendende smerter ved gange

Bakgrunn
Vår tidligere studie ved Lovisenberg Diakonale Syke-
hus viste at 22 % av pasienter som fikk innsatt total 
kneprotese (TKP) hadde en kortvarig forbedring av 
smerte ved gange, men vendte tilbake til preopera-
tivt smertenivå etter ett år (figur 1). Det er kjent at 
artrosepasienter opplever mange symptomer, men 
ikke kjent hvordan symptomer påvirker forløpet 
etter TKP. 

Hensikt
Beskrive preoperative symptomer hos pasienter 
som får innsatt TKP, og identifisere hvilke sympto-
mer som er assosiert med tilbakevendende smerter 
ved gange ett år etter operasjonen. 
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Metode
Pasienter (n=182) med elektiv primær TKP fylte ut 
spørreskjema dagen før operasjon, 4. postoperative 
dag, etter 6 uker, 3 måneder og ett år. 

Måleinstrumenter: Memorial Symptom Assess-
ment Scale -Short Form ble brukt til å kartlegge 32 
symptomers grad av plagsomhet på en skala fra 0 
(har ikke symptomet) til 4 (svært plagsomt). 
Brief pain inventory ble brukt til å måle smerter 
ved gange.

Statistikk: Mann-Whitney U test ble brukt til å 
undersøke sammenheng mellom symptomer med 
gjennomsnittsskåre ≥1, og tilbakevendende smerter 
ved gange. 

Resultat
Pasientene var i gjennomsnitt 69 år gamle og 68% 
var kvinner. 

De mest plagsomme symptomene i hele utvalget var:
 Ɋ Smerte 
 Ɋ Mangel på energi
 Ɋ Søvnvansker
 Ɋ Søvnig/mye trett 
 Ɋ Bekymret
 Ɋ Problemer med seksuallyst/seksuell aktivitet
 Ɋ Følelse av å være oppblåst

Pasientene med tilbakevendende smerte ved gange 
skåret signifikant høyere på 5 av 7 symptomer (figur 2).

Pasientene med tilbakevendende smerte ved gange 
hadde høyere total symptombelastning (p<0,001, 
gjennomsnitt 0.87, SD 0,43) sammenliknet med pasi-
entene som rapporterte kontinuerlig forbedring 
(gjennomsnitt 0.64, SD 0,39).

Konklusjon
Studien avdekker 5 preoperative symptomer (smer-
ter, mangel på energi, søvnighet/tretthet og proble-
mer med seksuallyst) hos pasienter med tilbake-
vendende smerter ved gange etter TKP. 

Implikasjon for praksis
Helsepersonell bør være oppmerksomme på at pasi-
enter som plages av disse fem symptomene, eller har 
høyere total symptombelastning kan ha økt risiko 
for et dårligere resultat etter TKP.
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Smerteforstyrrelser ved gange
Statistikk:  Growth Mixture Modeling


