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AGENDA

• Barn- och ungdomsmottagning smärta SUS

• Beteende och funktionell analys

• ACT

• Patientfall – samarbete fysioterapeut och psykolog
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Barn- och ungdomsmottagning smärta

Skånes Universitetssjukhus, Lund

• Team bestående av 3 fysioterapeuter, 
2 psykologer, 2 läkare och 1 sekreterare

• Öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar med 
långvarig smärta

• Regionuppdrag för Skåne men även 
specialistvårdsremiss från andra regioner

• Mottagning på sjukhusområdet i Lund



Vilka kommer till oss?

• Barn- och ungdomar upp till 18 år, med föräldrar

• Långvarig (icke-malign) smärta under minst 3 
månader. Kontinuerligt eller återkommande minst 
varje vecka

• Huvudvärk, mag- och extremitetssmärtor vanligast

• Hög påverkan på funktion och livskvalitet

• Medicinskt färdigutredd



kompisar

smärtan

Oro för framtiden

sömnen
Skolan

fritidsaktiviteter

familj
Ångest

Nedstämdhet
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”MIN SMÄRTA”

TRÄNING OCH 
DAGLIG AKTIVITET

Barn- och ungdomsmottagning smärta, SUS Lund



Behandlingsmål

Ökad livskvalitet och funktion, oberoende av smärta

• Lära barn/ungdomarna nya beteenden och förhållningssätt till smärta och 

annat inre obehag för att kunna leva ett värdefullt liv

• Stötta nätverket i att samverka runt barnet/ungdomen i riktning mot värde och 

mål

o Stötta beteenden mot det som är viktigt

o Hjälp att minska hinder när det är möjligt/nödvändigt
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Beteende 
vad är det?

Allt som kan observeras, mätas, registreras, 
beskrivas – praktiskt taget allt som sker hos en
individ

Kan registreras avseende:

- Frekvens

- Duration

- Intensitet

Sker i ett sammanhang – kontext



Vad är inte 
beteende?

Egenskaper, 
personlighet
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Övning –
Vad är 
beteende?

Kalle är bråkig

Eva pratar utan att räcka upp handen

Nils räknar matte

Nils är jätteduktig på matte

Kalle går ut ur klassrummet

Anna har dålig självförtroende
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Lite mer 
beteende…..

Yttre beteenden – observerbara 
handlingar. Ex pratar, går, äter, 
ler, sitter i stolen…

Inre beteenden – oftast inte 
observerbara för omgivningen –
men påtagliga för individen. Ex 
tankar, känslor, fysiologiska 
reaktioner…
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och lite till…

Viljestyrda beteenden : gå, prata, älta

Icke viljestyrda: känna rädsla, ångest, få en tanke

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Fokus på att notera och acceptera icke viljestyrda 
– och förändra viljestyrda beteenden mot mål 
och värden

KBT - Kognitiv Beteende Terapi
Förändra även icke viljestyrda beteenden 
(kognitiv omstrukturering, ifrågasätta tankar 
etc.)
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Inlärningspsykologi 
Läran om hur vi lär beteenden

• Respondent inlärning/ Klassisk betingning

• Operant inlärning

• The difference between classical and operant conditioning - Peggy 
Andover - YouTube
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• Förstärkning (reinforcement) 
– ökar sannolikheten för 
att beteendet upprepas

• Försvagning – (punishment) 
minskar sannolikheten för 
att beteendet upprepas
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➢Förstärkning – ökar sannolikheten för att beteendet upprepas

Positiv 

Vi får något vi vill ha (uppmärksamhet, beröm, klapp, leende, 
hundben, lön…)

Negativ 

Vi blir av med något vi inte vill ha (smärta, rädsla, ångest = obehag)
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• Minska eller kontrollera obehag (t.ex smärta) ofta negativ

förstärkt beteende                undvikande beteende

• ACT – från överskott av undvikande beteenden till ökning av

beteenden i värderad riktning
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Situation Organism Respons (Beteende) Konsekvens
K                 L

Idrottslektion Ont i magen Sitter på bänken

Oro Tittar på

”Bäst att ta det lugnt”
”Tänk om det blir värre”

Funktionell analys - SORK
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Funktionellt 
tänkande 
kring 
beteende

Inte rätt eller fel

Inte bra eller dåligt

Fungerar det i förhållande 
till värde och mål?
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ACT

Grundtanken 

• Undvikandet av obehag är 
en del av problemet

• Öka fokus på det som är 
värdefullt i livet
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Obehag = känslor, tankar och kroppsliga 
upplevelser en vill bli av med

oro

rädsla

ångest
smärta

trötthet

Jag kan inte
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Upplevelsebasera
t undvikande

• https://www.youtube.com/watch?v=C-
ZuqeyxULM
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Grundtanken i ACT 

(Acceptance and Commitment Therapy)

• Undvikandet är en del av 

problemet

• Minska fokus på smärtan –

öka fokus på det som är 

värdefullt i livet



RFT – Relational Frame Theory

Teori kring den mänskliga förmågan att använda språket, hur
språk och avancerade kognitiva funktioner utvecklas och lärs in. 

Genom språkande komma i kontakt med känslor tankar som
inte är här och nu (möjligheter och lidande)

ACT är den praktiska tillämpningen av RFT 
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Psykologisk flexibilitet
(Beteendeflexibilitet)

• Öppenhet
• Acceptans
• Kognitiv Defusion 

• Närvaro
• Närvarande - Kontakt med nuet
• Observerande självet 

• Engagemang 
• Värderad riktning
• Åtagande



Acceptans

Acceptans
Kognitiv defusion
Kontakt med nuet
Observerande självet
Värderad riktning
Åtagande

• Acceptans för det som inte går att ta 
bort.

• Öppenhet, Villighet, ”Låta vara”

• Aktiv strategi som ger möjlighet till ett 
aktivt och meningsfullt liv

• Ger möjlighet att genomföra aktivitet 
som man skulle avbrutit om fokus var 
på att minska smärta (annat obehag)
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Den 
ovälkomne 
gästen

• https://www.youtube.com/watch?v=VYht-
guymF4
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Kognitiv 
Defusion

Acceptans
Kognitiv defusion
Kontakt med nuet
Observerande självet
Värderad riktning
Åtagande

• Tankar = sanning, rättesnöre?

• Flexibel tolkning av tankar

• Skapa distans till tankar

• ”Rådgivaren”

Övning!
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Post-it övning

Skriv ned ”jobbiga tankar” på post-it-
lappar och ha dessa med dig. 

Gör denna övning som ett sätt att träna 
på att ha jobbiga upplevelser samtidigt 
som du gör en massa viktiga saker i dit 
liv.
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Värderad 
riktning

• Vad och vem är viktigt för dig?

• Vad ger din tillvaro mening?

• Vilket liv vill du leva?
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Acceptans
Kognitiv defusion
Kontakt med nuet
Observerande självet
Värderad riktning
Åtagande



Åtagande
Acceptans
Kognitiv defusion
Kontakt med nuet
Observerande självet
Värderad riktning
Åtagande

Ändamålsenligt 
handlande

Committed
Action

Beteendemönster som överensstämmer med värderad 
riktning

Välj ett område där du vill ha det annorlunda (t.ex röra 
på mig)

Börja göra!

• Vad tror du kommer att hända?

• Testa 

• Vad lade du märke till? 

• Gör eventuellt tillsammans först

• Hemuppgift med registrering

• Börja göra!
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Viktiga saker/ Värden

Hinder
Kropp
Känslor
Tankar

Beteende vid 
hinder

Beteende mot värden

Vägen
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Vägen

• ”Upplevelsebaserad funktionell analys” 

• Genom språkande komma i kontakt med 
känslor tankar som inte är här och nu. (RFT)
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Vägen

• Beteendets funktion

• Validerande (begripliga strategier utifrån att 
på kort sikt minska obehag) – kampen, ”som 
du har kämpat”

• Hur har det blivit? 

• Utvärdera nuvarande strategier i 
förhållande till mindre obehag v.s. viktiga 
saker

• Kreativ hopplöshet 

• Är du villig att prova något annat?
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Röra sig mot 
det som 
värderas högt

• Vad behöver personen göra mer av för 
att gå i värderad riktning? 

Beteenden!

• Vilka hinder behöver personen hantera på 
vägen?

• Vilka ”ACT-muskler” behöver tränas?

• Vilket är det första steget personen är villig 
att ta?
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Exponering
• Utsätta sig för det som framkallar obehag, 

• Utan att fly därifrån eller undvika
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Exponering • I ACT kopplat till att göra saker man värdesätter 
(värderad riktning)

• Att steg för steg närma sig situationer man 
tidigare undvikit.

• Varje nytt steg i värderad riktning = Exponering

• Stötta patienten - hjälp till att notera inre 
upplevelser 

• Gör tillsammans och som hemuppgift

Jag kan inte
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Liten Resumé

• ACT utgår från beteendeanalys 

• Fokus på att bygga färdigheter - inte  bota “fel”

• Gemensam agenda – riktning i behandling
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Ta reda på var patienten befinner sig

Föreställningar/ 
Förkunskaper

• Vad tänker patienten själv
att hen har?

• Vad tänker föräldrarna att
barnet/ungdomen har?

Farhågor

• Finns det någon oro 
kopplad till symptomen?

Förväntningar

• Vad tänkte du inför att du 
skulle komma hit idag?

• Vad skulle du vilja ha 
hjälp med?

• Vad kan jag erbjuda?

• Vad förväntar sig patient 
och föräldrar av dig och
sjukvården?
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Från bedömningsbesök till avslut på 

BUSE

Patientfall Anna 12 år

Barn- och ungdomsmottagning smärta SUS Lund

Marcus Hilding, psykolog  

Malin Lanzinger, fysioterapeut

Regiondag 10 november 2022 
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Behandlingsmål

Ökad livskvalitet och funktion, oberoende av smärta

• Lära barn/ungdomarna nya beteenden och förhållningssätt till smärta och 

annat inre obehag för att kunna leva ett värdefullt liv

• Stötta nätverket i att samverka runt barnet/ungdomen i riktning mot värde och 

mål

o Stötta beteenden mot det som är viktigt

o Hjälp att minska hinder när det är möjligt/nödvändigt
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Kartläggning:

- Viktigt/roligt

- Hinder

- Strategier

Smärtutbildning
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 2 Förändringsfas

Samtal och övningar

Testa nya strategier

Exponering
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Sammanfattning

Plan framåt
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Teambesök och vidare 
planering. 

Teambesök och vidare 
planering. 

Introduktion till ACT/KBT- behandling
Information: Smärta och beteendens funktion
Värdearbete och beteendeförändring mot det som är viktigt/mål 
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3-månader:

- Återbesök

- Skattningar

12-månader:

- Skattningar
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Information om långvarig smärta
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ckVid behov

Information: Sömn 
Kartläggning: Sömndagbok
Sömnråd/ Nya strategier
Medicinsk behandling?

Information om långvarig smärta
Innebörd ACT/KBT behandling på BUSE
Råd och strategier för att öka skolnärvaro, delaktighet och inlärning

Vid behov



”MIN SMÄRTA”

TRÄNING/
DAGLIG 

AKTIVITET

• Smärta höft/ben 

efter fall för 1 år 

sedan.

• Förvärrats över tid

• Sensitisering

• Låg grad av fysisk 

aktivitet

• Deltar sporadiskt i 

skolidrott

• Slutat med träning 

på fritiden

• Vilar och sover efter 

skolan

• Trötthet

• Ledsenhet

• Rörelserädsla

• Koncentration

• Känner sig ensam 

och utanför

B
e

d
ö

m
n

in
gs

b
e

sö
k

• Går till skolan och 

gör sitt bästa

• Minskad kontakt 

med vänner

• Färre 

fritidsaktiviteter

• Föräldrarna 

hjälpsökande

Anna 12 år
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Block 1 – Inledande fas

Kartläggning och information/utbildning

• Smärtskola patient och föräldrar – Kunskap!

• Värde – vad och vem är viktigt?

• Hinder och vidmakthållande faktorer

• Nuvarande strategier och hur de fungerar

• Föräldrainterventioner

B
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Bull’s Eye/Piltavlan

Fysisk 
aktivitet

Skola

Familj

Fritid

Vänner

Mitt liv är precis hur jag önskar det Mitt liv är långt ifrån hur jag önskar det

X

X
X

X

X

Modifierad version av Bull’s – Eye, 
Tobias Lundgren, Karolinska Institute, Sweden X = behandlingsstart

B
lo

ck
 2

Anna - Piltavlan 
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Viktiga saker/ 
Värden
o Familjen – göra saker 

tillsammans
o Kompisar – ses oftare, sova 

över
o Skolan – vara med på 

idrotten, göra mitt bästa
o Röra sig – cyklar, cross-fit, 

lek, friidrott

Hinder
Kropp
• Smärta i benet
• Känslig för beröring
• Trött
Känslor
• Ledsen
• Arg
• Ensam
Tankar
• ”varför händer detta?”
• ”klarar inte av det”

Beteende vid 
hinder
o Stanna inne på 

rasterna
o Vila/sova efter 

skolan
o Tacka nej till 

kompisar
o Grubbla

Beteende mot värden
o Gå till skolan trots smärta 
o Vara med  på idrotten 

(ibland)

Anna - Vägen

B
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Block 2 – Förändringsfas

Beteendeförändring mot värde i närvaro av hinder

VIKTIGA/

ROLIGA 

SAKER

o Familjen

o Kompisar

o Röra sig

BETEENDEMÅL

Öka beteenden mot 

värden

B
lo

c
k

 2

Interventioner för att hantera 

hinder

• Kunskap

• Strategier för att hantera 

obehag

• Beteendeexperiment

• Exponering
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Annas önskelista

* Cykla med min pappa och bror igen. 

* Umgås mer med familjen. 

* Jag vill vara mer med mina vänner.

* Jag vill kunna vara med på skolidrotten.

* Jag vill kunna dansa och boxas, träna crossfit och friidrott. 

HaboPed-dagar 2023



Målformulering Anna - Mål i värderad riktning

• Två till tre mål

• Olika livsområden

• Beteendemål

• Delmål

1.Värde

• Röra på mig

2. Mål

• Träna Cross-Fit och friidrott

• Vara med på allt på skolidrotten

3. Första stegen

• Vara med och spela fotboll på 

rasten

• Gå ut med hunden efter skolan

B
lo

c
k
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Anna - Beteendeexperiment
B

lo
c

k
 2

               Barn- och ungdomsmottagning smärta 

 

Mitt experiment 
 

1. Före 

Detta ska jag testa: 

 

Vilka tankar dyker upp? 

 

Vad tror jag kommer att hända? 

 

Hur tror jag att det kommer att gå på en skala 0 till 10 (0 = kommer inte alls att gå, 10 = kommer att 

vara busenkelt). Sätt ett kryss på linjen. 

0   5   10 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Gör experimentet  

 

3. Efter 

Hur blev det? 

 

Vad lade jag märke till, t.ex. tankar, smärta, trötthet, känslor? 

 

Vad lärde jag mig? 

 

Det här kan jag testa nästa gång: 
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S: situation O: organism R: respons, dvs. beteenden K: kortsiktig konsekvens K: långsiktig konsekvens

Spela fotboll. Jag tänkte att Jag gjorde fem mål och Jag var glad men det Jag kan spela fotboll igen.
jag skulle få tacklade någon. gjorde samtidigt ont. Jag kan göra mer saker.
mer ont.

Jag var nyfiken.

Det gjorde ont.

Funktionell analys –SORKK
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Anna - Strategier och upplevelsebaserade övningar

• SOL

• Dragkamp med monstret

• Post-it lappar

• The Unwelcome Party Guest - an Acceptance & Commitment Therapy 

(ACT) Metaphor – YouTube

• Struggling with Internal Hijackers? - YouTube

B
lo

c
k
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SOL

Stanna upp en stund med det du håller på med. Ta ett djupt 

andetag för att markera att du nu stannar upp. 

Observera. Då beskriver du hur det känns där du har ont under 

en stund, utan att tänka på det som bra eller dåligt

Låt passera. Det betyder att du släpper beskrivningen och 

tankarna på det som gör ont och fortsätter med det du gjorde 

innan. 

Meningen med SOL är inte att smärtan ska försvinna. Men 

genom att du känner efter hur det känns och sedan fortsätter 

med det du skulle göra, så lär du din hjärna att smärtan inte är 

farlig.

Hemuppgift: Öva på SOL minst en gång varje dag vid ett 

bestämt tillfälle. Gör övningen oavsett om du har ont eller inte. 
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Anna - Exponering

B
lo

c
k
 2

Hur svårt tror jag att det 

kommer att vara?

Skala 0-10

Hur viktigt är det för 

mig?

Skala 0-10

SPRINGA 8,5 (4) 9

GÅ LÅNGA RUNDOR 7 8

SITTA NER OCH CYKLA 6 7

”FEMTON” 6 5

JOGGA 5 7

KICKA MED VÄNSTER BEN 4 (1-2) 3
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Bull’s Eye/Piltavlan

Fysisk 
aktivitet

Skola

Familj

Fritid

Vänner

Mitt liv är precis hur jag önskar det Mitt liv är långt ifrån hur jag önskar det

X

X
X

X

X

Modifierad version av Bull’s – Eye, 
Tobias Lundgren, Karolinska Institute, Sweden 

X

X

X

X

X = behandlingsstart

X = avslut 
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X

Anna - Piltavlan 
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Block 3 – Avslutande fas

• Sammanfattning och plan framåt

• Teamavslut

• Skattningar
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Anna - Sammanfattning och plan framåt

• Vad jag har lärt mig

• SOL hjälper för att göra fler saker

• SOL har gett mig hopp om att klara saker som känns svåra

• Att fortsätta med

• Springa, träna, träffa kompisar. Leva det Anna själv kallar för ett normalt 

liv.

• Stolt över

• Att ha klarat alla mina mål

B
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”SMÄRTMONSTRET”

Sjukvårdens ”monster” Patientens ”monster”

_     __     _

Pressad
Osäker

Frustration

”Tänk om jag missar något”

Rädd

”Ingen tror 

på mig”

”Hur ska 

det gå?”

Orolig
Ont

Trött och 

orkeslös

”Tänk om det 

är cancer”

Hopplöshet

”Borde jag inte 

kolla detta också”

”Har hen verkligen 

så ont?”

”Vad ska 

jag göra?”
”Borde det inte ha 

blivit bättre?”

”Jag borde kunna 

fixa detta”

Hopplöshet

Tvivel

Nedstämd

Svårt att sova

Stressad

Stressad
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”Måste ju 
erbjuda något”



Eget beteende 
när det blir svårt

Ge råd

Föreslå lösningar

Prata mycket

Vara tyst

Informera

Hemträningsprogram

Erbjuda behandling med tveksam effekt
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Att tänka på! 
(inspiration från Rikard Wicksell)

Tala klarspråk

• Om du inte vet vad smärtan 
beror på – säg det

• Kan du inte ta bort smärtan –
säg det

Lyssna mer än prata
Våga vara delaktig i sorg, 
lidande, frustration, ilska 

….

Se och lyssna förbi 
smärtan – leta efter 
något ytterligare och 

viktigare än 
smärtreduktion

Fokusera på beteenden 
(handlingar) mer än 

upplevelser (symptom, 
tankar, känslor)

Prioritera lång sikt
framför kort

Peka uppåt i spiralen

Kom ihåg vem som ska 
göra jobbet – du är 
varken skurken eller 

räddaren

”Städa” bland 
interventionerna

Utvärdera dina insatser i 
förhållande till 

patientens värde och 
mål

Var ärlig, rättvis och 
förlåtande mot dig själv 
– detta är inte enkelt. 

När du inte är nöjd med 
något du gör – gör en 
analys över ditt eget 

agerande. 
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Take-home message

• Validerande och utforskande bemötande

• Förklara långvarig smärta – vad patienten har (Retrain Pain Foundation)

• Låt kartläggning ta tid

• Gemensamma, överenskomna beteendemål

• Fokus på vad patienten behöver göra MER av för att nå mål

• Utforska tankar, känslor och kroppsliga upplevelser

• Förstärk det du vill se mer av 

• Utvärdera behandling
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Marcus tankar kring och erfarenhet av att jobba 

tillsammans med fysioterapeut

HaboPed-dagar 2023

• Eftersom långvarig smärta är multifaktoriell bör patienter med 

långvarig smärta bedömas av flera olika professioner och 

behandlas tvärprofessionellt. 

• En styrka att jobba i team kring barn- och ungdomar med 

långvarig smärta och ta jämna steg i 

smärthanteringsbehandling tillsammans med fysioterapeuten. 

• Behandlingsinterventionerna går hand i hand utifrån ACT-/KBT 

på BUSE. Ibland får patienterna exempelvis göra liknande 

övningar med fysioterapeuten som vi pratat om i rummet. 

• Fysioterapeut och psykolog kan gemensamt göra 

exponeringsövningar. 



Annas skattningar
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NRS – Numeric Rating Scale, 0-10

PedsQl – Pediatric Quality of Life Inventory, 0-100 (lägre poäng = högre påverkan)

FDI – Functional Disability Inventory, 0-60 p (högre poäng = högre påverkan)

PIPS – Psychological Inflexibility in Pain Scale, delskala undvikande 8-56 (högre poäng = mer undvikande)HaboPed-dagar 2023



Skattning föräldrar

PPFQ-10 - Parental Psychological Flexibility Questionnaire, 0-60
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Att läsa vidare - Artiklar
• Feliu-Soler A, Montesinos F et al. Current Status of Acceptance and Commitment

Therapy for Chronic Pain: a Narrative Review. Journal of Pain Research. 
2018;11:2145-2159.

• Hughes LS, Clark J et al. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Chronic
Pain – A systematic Review and Meta-Analysis. Clin J Pain. 2017;33(6):552-568.

• Twohig MP. Introduction: The Basics of Acceptance and Commitment Therapy. 
Cognitive and Behavioral Practice. 2012;19:499-507.

• Simons, L. E., Harrison, L. E., O'Brien, S. F., Heirich, M. S., Loecher, N., Boothroyd, 
D. B., . . . Lyons, S. (2019). Graded exposure treatment for adolescents with
chronic pain (GET Living): Protocol for a randomized controlled trial enhanced
with single case experimental design. Contemp Clin Trials Commun, 16, 100448. 
doi:10.1016/j.conctc.2019.100448

• Simons, L. E., Vlaeyen, J. W. S., Declercq, L., A, M. S., Beebe, J., Hogan, M., . . . 
Ploski, C. (2020). Avoid or engage? Outcomes of graded exposure in youth with 
chronic pain using a sequential replicated single-case randomized design. Pain, 
161(3), 520-531. doi:10.1097/j.pain.0000000000001735



Att läsa vidare - Litteratur
• ACT Helt enkelt, Russ Harris. Natur och Kultur 2011

• Att förstå patienter med smärta, Steven Linton. Studentlitteratur 2013

• Att leva med smärta – ACT som livsstrategi, Rikard Wicksell. Natur och Kultur 
2014

• Beteendets ABC, Ramnerö och Törneke. Studentlitteratur 2006

• 12 verktyg i KBT – från teori till verklighet. Steven Linton, Ida Flink. Natur och 
kultur 2015

• Samtal som förändrar : en guide till ACT i praktiken. Rikke Kjellgard. 
Studentlitteratur 2021

• Relationsinramningsteori - RFT : teori och klinisk tillämpning, Niklas Törneke. 
Studentlitteratur 2014

• Ödlan i huvudet : KBT i bilder - illustrerade metaforer för ett rikare liv, Dan Katz. 
KBT akademien Sverige AB 2017
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Övriga referenser

• Kollegor på Smärtrehab och Barn- och Ungdomsmottagning smärta, 
SUS Lund

• Cecilia Olsson, Livspraktiken Linköping

• Utbildare och föreläsare på Psykologpartners 

• Rikke Kjellgaard, Psykolog, författare, föredragshållare och ACT trainer

• ACBS – Association for Contextual Behavioral Science 
(contextualscience.org)

• https://www.retrainpain.org
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Tack för mig!

HaboPed-dagar 2023


