
 

 

Dersom du har spørsmål om studien kan du kontakte 

 

Lovisenberg Diakonal Sykehus: 

 Studiekoordinator Eirin Ludvigsen, tel.: 90961184 

 Postdoktor Maren Falch Lindberg, tel.: 94815762 

 Prosjektleder Anners Lerdal, tel: 95033144 

 

Kysthospitalet i Hagevik: 

 Sjefsfysioterapeut og stipendiat Turid Rognsvåg, 
tel.: 56565964 / 91825616  

 

Martina Hansens Hospital: 

 Knekirurg Nina Kise tel.: 99305559 

 

Du kan også lese om studien på: 

 Helsenorge.no 

 Lovisenbergsykehus.no 

 

  

Informasjon om studie  

for pasienter med  

kneartrose 



 

 

MultiKnee-studien er en forskningsstudie som undersøker effekten av et nytt 
behandlingsopplegg ved kneartrose. I denne studien vil vi sammenlikne 
effekten av et trenings- og livsstilsprogram kombinert med nettbasert mental 
trening, når dette tilbys enten i stedet for, eller i tillegg til operasjon. Hensikten 
med behandlingsopplegget er å redusere smerter og øke funksjon og livskvalitet 
hos pasienter som har kneartrose.  

Dersom du velger å bli med i studien vil du komme i én av tre grupper ved hjelp 
av loddtrekning. Du kan ikke velge gruppe selv.  

 

Gruppe A, ikke kirurgisk gruppe:  

Gjennomgår «MultiKnee» 
treningsprogrammet med mulighet 
for operasjon senere ved behov. 
Kan etterpå fortsette med vanlig 
fysioterapi hvis ønskelig, men bør 
avstå fra injeksjonsbehandling i 
kneet og andre typer behandling.  

 

Gruppe B, kombinert gruppe: Blir 
operert med innsetting av 
kneprotese innen ca. 6 mnd., og 
gjennomgår deretter «MultiKnee» 
treningsprogrammet. Kan etterpå 
fortsette med vanlig fysioterapi hvis 
ønskelig. 

 

Gruppe C, kontrollgruppe: 

Gjennomgår operasjon med 

innsetting av kneprotese innen ca. 6 

mnd., og gjør vanlig opptrening 

med fysioterapeut i etterkant.  
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Her ser du en detaljert oversikt over «MultiKnee» treningsprogrammet:  

 

Dersom du kommer i gruppe A eller B gjennomfører du alle delene av 
MultiKnee treningsprogrammet i tett samarbeid med en fysioterapeut. 
MultiKnee treningsprogrammet går over 12 uker. E-kurset i mental trening går 
over 10 uker, en modul per uke. Dette vil kreve at du har tilgang på nettbrett, 
PC eller liknende. Du må sette av 1-2 timer per uke til e-kurset. En AktivA 
sertifisert fysioterapeut holder kontakt med deg via telefonen for å følge opp 
treningen og e- kurset i metal trening.  

 

Dersom du kommer i gruppe A og senere ønsker å bli operert, bidrar vi med å 
ta kontakt med kirurg og sette deg opp til operasjon. 

 

Alle som deltar i studien må komme til sykehuset 5 ganger i løpet av en 
toårsperiode. I forbindelse med dette blir du bedt om å utføre 3 enkle fysiske 
tester, svare på et spørreskjema og gå med en aktivitetsmåler i 7 dager. Vi 
avtaler hvert enkelt møte med deg og refunderer billigste reisevei i  
forbindelse med disse reisene.   

Hva innebærer det for deg? 


