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Smärtans psykologi

– att fånga upp i tid och skifta perspektiv
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Annika Fridén

Leg. psykolog
Psykologpartners Umeå
annika.friden@psykologpartners.se

Vi drivs av värme, kunskap, utveckling, mod och erbjuder
spetskompetens i psykologi
Baserat på psykologisk forskning utvecklar vi metoder, individer, grupper
och organisationer inom både offentlig och privat verksamhet
Psykologpartners är medarbetarägt med över 100 psykologer på sju
orter från Malmö till Umeå

Vi förändrar beteenden!

Syfte
• Ökad kunskap om smärta ur ett
beteendemedicinskt perspektiv

Idag
Problemet

1
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• Inspirera er att bredda er beteenderepertoar
i kontakten med personer med smärta

3

₋ tidigt kunna identifiera personer i riskzon för att utveckla
långvariga smärtbesvär
₋ kunna hjälpa smärtpatienter att skifta perspektiv

4
5

Hur fånga upp i tid?
Hur hjälpa till att skifta fokus?
Öva?
Sammanfattning och frågor
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Ett samhällsproblem

Problemet

• Ca 20 % av den vuxna befolkningen i Sverige
lider av måttlig till svår långvarig smärta
• Bidrar till funktionsnedsättning, sänkt
livskvalitet och lidande
• En av de vanligaste orsakerna till
sjukskrivning och förtidspension
• Beräknas varje år kosta 7,5
miljarder kronor i direkta
vårdkostnader och 80
miljarder kronor i indirekta kostnader
(SBU, 2017)

Hur fånga upp i tid?
Hur hjälpa till att skifta fokus?

Öva?
Sammanfattning och frågor

Svårigheter i arbete med
smärtpatienter?
• Svårt att förstå sig på långvarig smärta?
• Missar i kommunikationen?
• Känna sig otillräcklig som behandlare?
• Patienten (och vården?) fastnar i missriktade
lösningsförsök?
• Sjukvården fångar upp patienterna för sent?
• Svårt att komma vidare? …mer?

Varför långvarig smärta?

Psykologiska faktorer

• En komplex multidimensionell process över tid –
skapar tillfällen för inlärning

Centrala vid akut, subakut och långvarig smärta

• Psykologiska faktorer är vanligen mer avgörande än
biomedicinska eller biomekaniska för att förklara
övergången från akut till kronisk smärta (SBU, 2000)
• Psykologiska faktorer bidrar påtagligt i övergången
från en akut skada till en långvarig
funktionsnedsättning (Linton, 2005)

Extra tydliga vid långvariga besvär
Påverkar bl.a.:

• uppfattning av smärtintensitet
• hantering (funktionsnedsättning, sjukvård, sjukskrivning)
• varaktighet
• behandlingsutfall
• inverkan på livskvalitet
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…men…

Misdirected problem solving model

…patienterna (och ibland även sjukvården) är
ofta kvar i ett biomedicinskt/biomekaniskt
synsätt
…vilket kan bidra till feltolkningar, oro och
missriktade lösningsförsök

Vad göra?

Tillsammans kan vi bygga
större pussel…

Lägg den BIOMEDICINSKA MODELLEN åt sidan
och plocka fram den BETEENDEMEDICINSKA

Beteendemedicin

Biopsykosocial modell vid smärta

• Tvärvetenskapligt område

Biologiska, psykologiska och sociala faktorer bidrar på ett komplext
sätt till uppkomst och vidmakthållande av långvarig smärta

• Forskning bedrivs i syfte att förstå hur psykologiska,
sociala och biologiska faktorer samverkar vid
uppkomst av olika sjukdomar och hur bl.a.
psykologiska behandlingsmetoder och sociala
åtgärder kan användas i hälsofrämjande syfte
• Ex på områden: Hjärt-kärlsjukdomar, viktminskning,
astma, huvudvärk, sömnstörningar, yrsel, tinnitus,
diabetes, smärta…

Psyko

Bio

Smärta
Social

”Det är nödvändigt med en biopsykosocial helhetssyn vid diagnostik,
behandling och rehabilitering av långvariga smärtor i modern klinisk
smärtvård” (Socialstyrelsen, 2010).
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Idag
Problemet

1

Hur fånga upp i tid?

2

5

• Stark evidens för att psykosociala faktorer har stor
betydelse för risken att utveckla långvariga besvär
• Tidig identifiering av riskfaktorer -> bättre prognos

Hur hjälpa till att skifta fokus?

3
4

Tidig riskbedömning

Öva?
Sammanfattning och frågor

Flaggbegreppet
Ett sätt att systematisera riskfaktorer
• Röda flaggor: möjlig allvarlig somatisk patologi
• Gula flaggor: psykosociala faktorer
• Blå flaggor: arbetsrelaterade faktorer (uppfattningar
om arbetet)
• Orange flaggor: psykiatrisk patologi som kräver
separat behandling
• Svarta flaggor: socioekonomiska och organisatoriska
faktorer
https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=14476&nodeId=39800

ÖMPSQ
Väletablerat och
validerat för
psykosociala riskfaktorer
(”gula flaggor”).
> 50 på ÖMPSQ kort
= ökad risk att utveckla
långvarig smärta

Gula flaggor
…kan i stort sett delas in i tre områden:
Kognitiva faktorer, t.ex.:
- katastroftankar eller en övertygelse om att att smärta betyder skada
- övertygelse om att smärtan helt måste försvinna innan normala
aktiviteter eller arbete kan återupptas
Emotionella faktorer, t.ex.:
- rädsla för ökad smärta vid aktivitet
- ökat fokus på somatiska symptom
- Beteendefaktorer, t.ex.:
- disproportionellt undvikande av aktiviteter och rörelser
- överkonsumtion av smärtstillande

--> Vid akut/subakut smärta
• Screena för psykosociala riskfaktorer
(t.ex. ÖMPSQ-kort + frågor)
• Ta reda på patientens egna tankar/tolkningar av smärtan
(vad man själv tror den beror på, vilka förklaringar man fått
hittills, vad man tror/är rädd att den kommer leda till etc..)
• Ge information
• Undvik att skapa läskiga bilder, välj orden
• Uppmuntra till aktivitet, ”stay active”!
• Normalisera viss smärta
• Fånga upp psykologiska riskfaktorer ytterligare?
(kommande bilder)
• Tvärproffesionellt samarbete
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Centrala psykologiska faktorer

Psykologiska faktorer

vid långvarig smärta (uppkomst & vidmakthållande)

• Tankar och tolkningar
• Övertygelser

• Katastroftankar/smärt-katastrofiering

• Känslor

• Smärtrelaterad rädsla/ångest
• Nedstämdhet
• Bristande emotionsreglering?

Psyko

• Uppmärksamhet och hypervigilans
• Beteenden

Bio

Tankar och tolkningar
Övertygelser

Social

• Undvikandebeteenden
• ”Uthärdande”, stressbeteenden?

Katastroftankar/smärtkatastrofiering

• Övertygelse att smärta betyder skada/fara

• Central psykologisk riskfaktor

• Rädsla-undvikandeföreställningar

• En tendens att förstora hotvärdet av smärta, känna hjälplöshet
inför smärtan och svårighet att släppa smärtrelaterade tankar

• Övertygelse att smärtan behöver försvinna helt innan
normala aktiviteter eller arbete kan återupptas
• Förväntan om passiva behandlingar istället för aktivt
deltagande

• Bidrar bl.a. till: mer smärta (upp till 30%), långvarig
funktionsnedsättning, ökad vårdskonsumtion, mer mediciner,
sämre behandlingsutfall
Ø Implikationer för bedömning
• Undersök smärtrelaterade tankar närmre! Fråga t.ex.:
”Vad tror du smärtan beror på? Vad tror du det kommer leda till?
Finns något du är rädd ska hända? Vad är ditt värsta scenario?”
• Kan mätas med PCS (Pain Catastrophizing Scale)

Känslor
Smärta har samband med flera negativa känslor:
• Rädsla, ångest
• Nedstämdhet, depression
• Ilska, frustration
• Skam/skuld
Naturligt att smärta framkallar negativa känslor
- hur de hanteras avgör inverkan på smärta

Smärtrelaterad rädsla/ångest
Vad är smärtpatienter rädda för?
• Olika! Ex. smärtsensationer, vissa aktiviteter, vissa rörelser, skada,
handikapp, att förlora arbete, relationer, förändrad självbild etc…
• Subgrupp med hög ”rörelserädsla”
-Kan vara svåra att fånga, ser det ofta som adekvat undvikande
Ø Implikationer för bedömning
• Fråga t.ex. “Vad har du slutat med pga smärtan? Finns det
saker du inte kan göra längre? Aktiviteter du undviker?
Rörelser du är försiktigt med? Saker du bara kan göra under
vissa förutsättningar?”
• Kan mätas med TSK (Tampa Scale of Kinesophobia), PHODA
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”Hur skadligt upplever du detta?”
(OBS ej ”Hur skrämmande/ångestfyllt”)

Nedstämdhet
• Starkt samband smärta - nedstämdhet
• Dubbelverkan
• 52% av patienter med smärta uppfyller kriterier för depression
• Smärta + depression = starkare smärta, risk för långvarig
funktionsnedsättning, sämre utfall i behandling
Ø Implikationer för bedömning: fråga + använd t.ex. HADS, MADRS

Uppmärksamhet och
hypervigilans

Uppmärksamhet
• Smärtans funktion att påkalla vår uppmärksamhet
• Överlevnad
• Filtrering och modulering i CNS
• Uppmärksamheten hjälper till att motivera
agerande
• Fokus på smärta -> ÖKAD SMÄRTA och tvärtom
• Funktionellt vid akut smärta – inte vid långvarig
• Smärtegenskaper påverkar
• Känslor påverkar uppmärksamheten, ex oro och
ökat fokus på smärtan
• Situation och tidigare erfarenhet viktig
Ref: Linton, 2005

Hypervigilans
• Förhöjd vaksamhet
• Tidigare: ”spanar” efter smärtsignaler – viljestyrd
övervakning
• Senare studier: svårighet att avleda uppmärksamheten
från hot/tecken på smärta – icke-intentionellt

Beteenden
• Undvikande naturligt och funktionellt vid akut smärta
• …förvärrar ofta vid långvarig smärta
• Kan dock upplevas hjälpa i stunden/ge känsla av
kontroll
• Inärningspsykologi – styrs av respondenta och
operanta mekanismer
• Beteendet bekräftar faran
• Undvika genom att ”uthärda”, stressbeteenden?
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Ex IBS: Hjärnan lär sig vilka
signaler som ska prioriteras

IBS - för barn och ungdomar

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Review i Clin J Pain:

Exempel från ny forskning:
Fibromyalgi
Maria Lagerlöf i Vetenskapsradion
https://sverigesradio.se/avsnitt/1404748
ca 30 min in

Rädsla-undvikandemodellen
Fear-avoidance model

• Modell som innefattar biologi, beteende, emotionella
och kognitiva aspekter
• Rädsla för smärta skapar undvikande som skapar ond
cirkel
• I rädslan finns kognitiva aspekter katastroftankar som
”farligt! ”,”blir bara värre”

Minskat besvär med i genomsnitt 1/3!

• Undvikanden och ökad vaksamhet/uppmärksamhet
som konsekvens vilket vidmakthåller smärtan, rädslan
och undvikandet…

Rädsla-undvikandemodellen

Problem med fear-avoidance
• Rädsla finns inte alltid med
• Vanemässigt undvikande
• Undvikande kan ta andra skepnader (bita ihop, ha fullt
schema)
-> Använd modellen där lämpligt
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Idag
Problemet

1
2
3
4
5

Hur fånga upp i tid?
Hur hjälpa till att skifta fokus?
Öva?
Sammanfattning och frågor

Fallgropar
Patienten…
…känner sig förminskad, ifrågasatt, kränkt, inte tagen på allvar
…uppfattar budskapet som ”du inbillar dig”, ”du har inget verkligt
problem”, ”det sitter bara i huvudet”
…uppfattar försök att lugna (”vi hittar inget farligt”) som oroande
eller blir bara lugnad kortsiktigt
…fortsätter leta en fysisk förklaring, vänder sig till någon annan

Hur…?

Gott bemötande – god
kommunikation

• Verktyg för gott bemötande, bl.a. validering
• Psykoedukation: U – E – U
• Använd/rita olika modeller, bilder, metaforer –
individanpassa!
• Länkar/skriftlig info för repetition och fördjupning

Några allmänna samtalsfärdigheter

Validering

Psykoedukation

• Kommunikation av empati och medkänsla
= patienten är begriplig

• Syfte: Utbilda patienten, starta process mot att bli
”egen behandlare”

• Patientens upplevelser, känslor, beteenden, tankar är
begripliga
…utifrån nuvarande omständigheter
…utifrån tidigare historia

• Hur? Generell information om problemet,
biopsykosocial förklaringsmodell, förklara skillnaden
mellan akut och långvarig smärta m.m.

…och det går att göra annorlunda!

• OBS: Gemensam problembeskrivning och
förklaringsmodell i team!

1. Öppna frågor
2. Reflekterande lyssnande (enkla reflektioner,
komplexa reflektioner, sammanfattningar)
3. Validering

• Fråga först – anpassa sedan, U – E – U

• Vetenskapligt stöd: Gott
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ärta
Långvarig sm ut
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smärta,
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utsträckt öv

Smärta är alltid ett
symtom på skada

Smärta är
antingen
fysisk eller
psykisk

Smärta är
antingen
fysisk eller
psykisk

Mer smärta
= större skada

Akut smärta är
”rent” biomedicinsk,
innefattar inte
psykologi

Vila är bästa
medicinen – tills
det gått över

Man måste veta
orsaken till smärtan
för att kunna
komma vidare

All smärta, även akut, innefattar
psykologiska komponenter

Akut smärta är
”rent” biomedicinsk,
innefattar inte
psykologi

Elefanten i rummet…

• Samla på dig illustrerande exempel!
• Illustrera att det inte handlar om antingen kropp eller
hjärna – utan både och!
• Betona om att det rör sig om normalpsykologiska
processer, inte ”psykisk sjukdom”

https://www.retrainpain.org/swedish -> bildspel 3

Tidigare syn på smärta

Dagens syn på smärta
”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig
upplevelse associerad med eller liknande faktisk eller
hotande vävnadsskada” (IASP)
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Smärtupplevelse
…kan beskrivas utifrån 3 komponenter:
• Den sensoriskt diskriminativa komponenten
• Den affektiva komponenten
• Den kognitiva komponenten

Nociception ≠ smärta

Dr Åsa Ringqvist, Smärtforum 2020

• Ca 44 min in! 2020

Lorimer Moseley: Why things hurt
https://www.youtube.com/watch?v=gwd-wLdIHjs

Utan hjärna - ingen smärta!

Smärta är alltid ett
symtom på skada

Det finns inget linjärt samband
mellan skada och smärta

Mer smärta
= större skada
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utsträckt öv

Akut vs. långvarig smärta
Akut smärta

- Oftast tydlig koppling till vävnadsskada
- Svarar bra på medicin
- Övergående

Långvarig smärta

- Håller i mer än 3 månader
- Alt: ”smärta som överstiger den förväntade
läkningstiden”
- Svarar dåligt på medicin

Hjälpsamma resurser

i att förklara långvarig och nociplastisk smärta
”Retrain pain” (pedagogiska bildspel för patienter)

https://www.retrainpain.org/
https://www.retrainpain.org/swedish
Filmer Smärtforum

Vila är bästa
medicinen – tills
det gått över

• Åsa Rinqvist 2020 https://vimeo.com/403495101
• Åsa Rinqvist 2019 https://vimeo.com/323113445
• Eva Kosek, 2018 https://vimeo.com/296226467

Man måste veta
orsaken till smärtan
för att kunna
komma vidare

• Mats Karlsson 2016 https://vimeo.com/191681018

Fysisk aktivitet

Tankar &
uppmärksamhet

Arbete

Lidande
Smärta
Socialt

Sömn

Humör &
känslor

Stress

Smärta
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Spiralen
Livet när smärtan började. Livsutrymme:
VAS 7

Från ACT: Kreativ hopplöshet
• Vad har smärtpatienten testat tidigare?
• Hur har det fungerat? Vad har det kostat?
• Syfte: Skapa beredskap för att testa något nytt

VAS 7 (?)

”Utvärdera dina strategier”

Kreativ hopplöshet – kontroll
som problemet

Mer ACT…

UPPLEVELSEMÄSSIGT
UNDVIKANDEOMVÄG
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Idag

1. Bemötande vid bedömning

Problemet

1
2
3
4

-Lyssna efter ”gula flaggor”/ psykologiska riskfaktorer, använd t.ex. modell
med cirklar att intervjua utifrån

Hur fånga upp i tid?
Hur hjälpa till att skifta fokus?
Öva?

-Ställ öppna frågor, reflektera, sammanfatta, validera

2. ”Explain pain” – ge information om långvarig smärta
och hur den skiljer sig från akut
-Informera t.ex. om modern beteendemedicin, biopsykosocialt synsätt,
valda psykologiska faktorers betydelse, koppla till patientens exempel

-Använd lämplig modell när du sammanfattar ex. biopsykosocial modell,
rädsla-undvikande, spiralen, missriktad problemlösning, smärta-lidande?

Sammanfattning och frågor

5

Idag
Problemet

1
2
3
4
5

ÖVA – rollspela?

Hur fånga upp i tid?
Hur hjälpa till att skifta fokus?
Öva?
Sammanfattning och frågor

Take home message
• All smärta, även akut, innefattar psykologi
• Smärtupplevelse är inte proportionell till skada
• Ta fram den biopsykosociala modellen tidigt
• Tidig riskbedömning kan göra stor skillnad, screena med
ÖMPSQ
• Bemötande: avsätt tid, undersök och validera inverkan på
olika livsområden – jobba för att minimera lidandet
• Explain pain: hjälp patienten förstå!
• Samarbeta tvärprofessionellt, om möjligt
• Behandling: koppla interventioner till riskfaktorer

Matnyttiga länkar
• Retrain pain (pedagogiska bildspel för patienter)
https://www.retrainpain.org/
https://www.retrainpain.org/swedish
• Smärtforum – videoföreläsningar:
https://smartinformation.se/videoforelasningar/
• NRS – skattningsinstrument:
https://www.ucr.uu.se/nrs/
• ACT – radiointervju med bl.a. Rikard Wicksell:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/486403?program
id=1272

Läsa vidare?
• Pain management – practical management of the biopsychosocial
perspective in clinical and occupational settings av Main, Sullivan,
Watson
• Att förstå patienter med smärta av Steven Linton
• Att leva med smärta – ACT som livsstrategi av Rikard Wicksell
• Släpp taget om smärtan av Tobias Lundgren och JoAnne Dahl
• Pain-related fear: Exposure-Based Treatment for Chronic Pain av
Vlayen, Linton, Boersma och de Jong
• Explan pain av David Bulter och Lorimer Moseley
• Avhandlingar och artiklar av svenska psykologer: Maria HedmanLagerlöf, Katja Boersma, Sophia Åkerblom, Maria Lalouni, Rikard
Wicksell, Brjann Ljotson
• Socialstyrelsens Indikation för multimodal rehabilitering vid
långvarig smärta, SBU:s rapporter om långvarig smärta
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Psykologpartners aktuella utbildningar
2020-2021 – ett axplock
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Grundkurs i ACT
Stockholm 9 november
Norrköping 16 november
Göteborg vt 21
Distans 22 februari

Fördjupningskurser i ACT
ACT färdighetsträning
ACT med barn och ungdomar
ACT med compassion

KBT

Att förebygga hot och våld
Stockholm 4 december
Suicidalitet – bedömning och behandling
Malmö 14 oktober
Samtal och behandling på distans
12 mars, 2021

Summera för dig själv…

Motiverande samtal (MI)
Onlineutbildning i MI
Kontinuerligt startdatum
Grundkurs MI
Göteborg 29 oktober
MI fördjupning
Distans 5 oktober
Fördjupning MI neuro
Stockholm 8 april

För
up 10%
vid pge F rabat
anm YSIO t:
äla 10
n

Smärta

Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen
inte räcker till
Distans 2 december
Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån
beteendeanalys och ACT
Distans 22 januari

• Vad tar jag med mig?
• Hur går jag vidare?
- hur kan jag omsätta
det jag lärt mig idag
till konkreta steg framåt?

Långvarig smärta – arbete i tvärprofessionella team
Långvarig smärta – arbete med barn, unga och anhöriga
Distans 5 februari

psykologpartners.se
Psykologpartners är Nordens ledande psykologföretag. Våra tjänster bidrar till att utveckla ett hållbart, friskt
och rättvist samhälle. Baserat på den senaste psykologiska forskningen utvecklar vi individer,
metoder och organisationer inom offentlig och privat verksamhet.
Psykologpartners är medarbetarägt och drivs av värme, kunskap utveckling och mod!

TACK!

Frågor

Annika Fridén, leg. psykolog
annika.friden@psykologpartners.se
www.psykologpartners.se
www.kbtonline.se
Facebook: Psykologpartners
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