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Haboped-dagarna: 
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När  blir långvarig smärta blir komplext?
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Modell för 
utveckling av 
långvarig 
smärta ( S Linton)
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Uppdaterad definition 
Dekker et al 2021 

Dekker et al. Definition and Characteristics of 
Behavioral Medicine, and Main Tasks and 
Goals of the International Society of 
Behavioral Medicine—an International Delphi 
Study. Int. J. Behav. Med. 2021, 28, 268–276

Behavioral medicine is a field of research and 
practice that builds on collaboration among multiple
disciplines. These disciplines are concerned with the 
development and integration of behavioral and 
biomedical knowledge relevant to health and 
disease. 

Behavioral knowledge refers to psychosocial, 
societal, economic, cultural, existential, and 
environmental processes of health- and disease-
related behavior, and biomedical knowledge refers 
to physiological, pathological, and medical 
processes. 

This knowledge is applied to prevention, health 
promotion, diagnosis, treatment, rehabilitation, and 
care. The scope of behavioral medicine is broadly 
inclusive of behavioral and biomedical science as 
well as clinical and public health practice.

.



Nationell 
arbetsgrupp för 
barn och 
ungdomar med 
långvarig smärta

Vårdprogram för barn och ungdomar med långvarig 
smärta
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Deltagare Uppdrag Yrkestillhörighet Region/kommun

Eva Gåve Ordförande Fysioterapeut Sjukvårdregion mellansverige

Martina Larsson Processledare Barnsjuksköterska Sydöstra sjukvårdsregionen

Karin Berg Ledamot Anestesisjuksköterska Sydöstra sjukvårdsregionen

Ulla Caverius Ledamot Läkare Södra sjukvårdsregionen

Gunilla Ekström Ledamot Skolsjuksköterska Jönköpings kommun

Cecilia Grinsvall Ledamot Läkare Västra sjukvårdsregionen

Malin Lanzinger Ledamot Fysioterapeut Södra sjukvårdsregionen

Philipp Mittermaier Ledamot Läkare Sthlm sjukvårdsregion

Ellen Odéus Ledamot Arbetsterapeut Västra sjukvårdsregionen

Rikard Wiksell Ledamot Psykolog Sthlm sjukvårdsregion



Syfte med 
vårdprogrammet:

Att barn och ungdomar med långvarig smärta erbjuds 
en god och jämlik vård oavsett var i landet man är 
hemmahörande

Beskriva  en genomtänkt och sammanhållen vårdkedja, 
uppföljning och utvärdering 

Identifiera stöd till professionerna för att kunna ge en 
högkvalitativ och kunskapsbaserad vård i patientmötet 
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Uppdrag:

1. Kartlägga eventuella nationella/internationella 
kunskapsstöd, aktuellt forskningsläge och det utbud 
av vård som finns för att stödja och behandla 
personer med långvarig smärta samt vad som 
behövs för att uppnå en regionalt god och jämlik 
vård

2. Ta fram en modell som inkluderar vårdprogram och 
beslutsstöd anpassad för barn och ungdomar, för ett 
strukturerat omhändertagande av patienter med 
smärta som bidrar till kontinuitet, trygghet för 
patienten, samt förebygger osammanhängande 
vårdkontakter och mångbesökande.
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3. Medverka i arbetet kring ett nivågraderat 
omhändertagande

4. Utveckla och ge förslag på indikatorer att följa för 
patientgruppen i syfte att kunna följa upp och belysa 
kvalitet och jämlikhet över landet

5. Att identifiera behov av kompetenshöjning och 
föreslå adekvata åtgärder för att fylla dessa.
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Arbetsprocess
en
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Kartläggning av barn och 
föräldrars upplevelse av 
sina vårdkontakter
Telefonintervjuer

1. Bemötande (samsjuklighet/samordning, information, 
kunskap, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, tillit, 
trygghet)

2. Behandling och rehabilitering (team, 
interprofessionalitet, skola/fritid, livsvärden/mål)

3. Stöd till närstående och skola (föräldrar, syskon, familj, 
lärare etc.)

4. Förberedelse för övergång eller överföring till 
vuxenvård eller byte av vårdgivare
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Bemötande 
(samsjuklighet/sam
ordning, 
information, 
kunskap, 
delaktighet, 
kontinuitet, 
tillgänglighet, tillit, 
trygghet).

Kan du ge exempel på något som var (särskilt) bra?

” Att få träffa någon som vet vad de pratar om, har kunskap och 
erfarenhet betyder jättemycket. Att bli lyssnad till och tagen på allvar. 
Få träffa en psykolog för det är så mycket som man bär på egen hand 
och inte vill oroa sina föräldrar om.”  Pojke 14 år
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Kan du ge exempel på 
något som var mindre 
bra eller dåligt?

”Att jag behöver träffa många olika läkare och berätta om allt igen 
och igen. Många verkar inte kunna så mycket om min sorts 
huvudvärk. Att få ha samma läkare betyder mycket. Jag tycker att det 
är stressigt i vården särskilt på VC. Man blir otrygg av det.” Pojke 12 
år

”Ibland känns det som om man måste ha egna kontakter som kan 
hjälpa mig att komma rätt. Man måste själv läsa på och vara 
förberedd men det är också jobbigt och svårt att veta vad och var 
man ska läsa på” Pojke 14 år
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Frågor till föräldrar

Inverkan på familjesituationen

Hur har eventuell hjälp och stöd sett ut från hälso-
och sjukvård

Vilken sorts hjälp/stöd hade du önskat

Ge exempel på behandling som fungerat bra och 
varit till hjälp

Ge exempel på behandling som inte varit till hjälp

Har skolsituationen påverkats, på vilket sätt

Vad skulle ett bra samarbete mellan skola och vård 
se ut?

Har vården bidragit med insatser som har hjälpt ditt 
barn till bestående förändringar? Vilka är de 
insatser?
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Påverkan på 
familjesituationen

”Familjesituationen har påverkats enormt mycket där jag som 
mamma har varit mitt barns enda livboj under årens lopp”, mamma 
till 12 årig flicka

”Som förälder har jag ofta känt mig missförstådd och att vården 
tycker att jag är hysterisk som tjatar om hjälp hela tiden”, mamma till 
14 årig pojke
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Sammanfattning:

Vården uppfattas som endimensionell, men att leva med 
långvarig smärta ger ofta multifaktoriella konsekvenser

Vården uppfattas otillgänglig , måste ”armbåga sig in”.

Vårdens insatser uppfattas många gånger som ineffektiv, 
innan adekvat behandling erbjöds. Vårdprocessen kan ta 
flera år innan hjälp ges. 

Vårdpersonal saknar tillräcklig kunskap och erfarenhet om 
långvarig smärta och smärtans konsekvenser

Barnen ser sig som kunskapsbärare mellan olika 
vårdaktörer, föräldrar och skolan vilket skapar oro och 
stress.

Frånvaro från skolan är vanligt och det finns en önskan om 
bättre samverkan mellan olika verksamhetsområden
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Sammanfattning:

 Familjer som har behov av olika specialistområden 
saknar samordning dem emellan. 

 Saknar professionellt stöd i hur de kan hjälpa sitt barn 
på bästa sätt. När detta saknas skapar det oro hos 
barnen över hur föräldrarna ska orka. 

 Att erbjudas specialistvård är svårt, väl där finns en 
trygghet kring uppföljning, förståelse och begripliga 
förklaringsmodeller. 

 Saknas handlingsplaner och samverkan mellan vård och 
skola för att bättre hantera skolfrånvaro.

 När väl god vård ges beskriver både barn och föräldrar 
en hög grad av delaktighet i vården, ett gott bemötande 
och en succesiv förbättring av barnets allmänna 
funktion.
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Kartläggning av  
befintligt 
omhändertagande 
och organisation, 
självskattad 
kunskapsnivå, samt 
upplevda behov för 
att förbättra vården 
av barn och 
ungdomar med 
långvarig smärta

Enkät till samtliga regioner där alla utom Gotland 
svarade. 

Inkluderade primärvården, 
barnsjukvård/barnmottagningar och specialiserade 
smärtmottagning
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Sammanfattning:

Tillgången till vård för långvarig smärta hos barn och 
ungdomar är ojämnt fördelad i landet. 

Nästan hälften av Sveriges regioner saknar organisation 
för omhändertagande av dessa barn. 

Enstaka regioner har verksamheter med tydligt uppdrag 
och rimliga resurser för att bedriva kvalitativ vård, 
kunskapsstöd och utbildning. Nationella vårdprogram 
och riktlinjer saknas i nuläget. 

Det framkommer brister i adekvat kunskap, samordning 
mellan berörda partner kring barnet och dess familj samt 
bristande tillgänglighet till vård. 
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Faktorer som skattas 
högt för att vården 
ska fungera bättre:

Ökad kunskap och ökade resurser

Bättre samverkan i barnets hela nätverk, 

Nationella riktlinjer, 

Förbättrad tillgänglighet 

Fler verksamheter med specifikt uppdrag.

Behovet av kompetenshöjning finns på samtliga nivåer. 
Det finns ett tydligt behov av kunskapsstöd och 
specialiserade verksamheter att remittera till. 
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Sammanfattning

Långvarig smärta hos barn är vanligt och underbehandlat 
och vården är ojämlik både vad gäller tillgång och 
kompetens

Orsak till smärta är oftast oklar. 

Påverkan på vardagen är vanligt för både barnen och 
deras vårdnadshavare

Ett biopsykosocialt perspektiv är en förutsättning vid 
såväl utredning som behandling

Hur utredningen genomförs har stor betydelse 

Ett respektfullt och validerande bemötande är en 
förutsättning för effektiv vård
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Symtom och kliniska 
fynd:

Vanligaste lokalisationer är huvudvärk, buksmärta, 
extremitetssmärta och ryggsmärta

Inkluderar primär och sekundär smärta

Sambanden mellan objektiva fynd, smärtintensitet och 
funktionspåverkan relaterad till smärtan är sällan helt 
samstämmiga. 

Patientens subjektiva smärtupplevelse måste alltid 
beaktas. Påverkad livskvalitet och funktionspåverkan är 
ofta viktigare att ta hänsyn till än smärtintensitet vid 
långvarig smärta.
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Smärtklassifikation

Nociceptiv smärta

Neuropatisk smärta

Nociplastisk eller idiopatisk smärta (utan känd orsak).

Flera smärtmekanismer kan finnas samtidigt, 
exempelvis kan långvarig nociceptiv smärta kompliceras 
av samtidig långvarig nociplastisk smärta. 
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Utredning- ökar 
förutsättningen att:

Medicinska tillstånd som bör behandlas 
uppmärksammas 

Smärtan inte leder till överdriven oro och negativa 
tankar (om smärtans orsak och konsekvenser)

Smärtan inte bidrar till en försiktighet eller undvikande 
som syftar till att undvika risken att öka symptom men 
leda till inskränkningar i vardagen

Smärtan inte påverkar familjen negativt

Adekvat utredning utförs utan onödiga och tidskrävande 
undersökningar

Effektiva insatser som ökar funktion och välbefinnande 
erbjuds snabbare

Skapa samsyn i förväntningar på bedömning och 
behandlingsmål.
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Utredningens mål

Att klargöra följande:

Om bakomliggande sjukdom kan orsaka smärtan.

Tänkbara smärtmekanismer.

Förekomst av medicinsk och/eller psykisk samsjuklighet.

Smärtans karaktär och variation över tid.

Smärtans inverkan på fysiskt, psykiskt och socialt 
fungerande i vardagen.

Resiliensfaktorer (förmåga att agera konstruktivt i 
närvaro av smärta och relaterat obehag).

Sammanställning och återkoppling
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Behandling

Syftar till att stötta barnet och dess familj att handskas 
med situationen oavsett hur komplex den är

Respektfull och validerande bemötande

Barnet och familjen är aktiva parter i behandlingen

Gemensam målbild

Betoning på ickefarmakologiska insatser 

Farmakologiska insatser vid specifika smärttillstånd ( 
utvärderas)

Smärtedukation

Val av behandling- individanpassas
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Behandlingspyramid
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Farmakologi

Förväntningar om läkemedel

Biverkningar och multifarmaci

Evidensen för läkemedel vid långvarig smärta är svag

Viktigt med tydligt syfte och uppföljning samt vid behov 
utsättning

Långvarig nociceptiv smärta kan NSAID/ paracetamol
vara aktuellt

Långvarig neuropatisk smärta kan gabapentin / 
amitryptelin vara aktuellt ( lidokainplåster)

Långvarig nociplastisk smärta kan amitryptelin vara 
aktuellt

Opioider har som regel ingen plats i behandlingen av 
långvarig smärta
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Uppföljning

Utvärdera effekt och nöjdhet med behandlingen

Underlag för kvalitetsuppföljning, utveckling och 
forskning

Skattningsformulär

Tydliggör uppföljningsansvar
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Nybesöket

Anamnes
Undersökning



Anamnes
• Smärtanamnes

- Debut

- Lokalisation

- Frekvens

- Duration

- Intensitet (genomsnitt & max senaste 2 veckorna, just nu) 

- Karaktär

- Förvärrande faktorer

- Förmildrande faktorer

- Analgetikakonsumtion

- Illamående/kräkningar

- Ljus/ljuskänslighet



Anamnes

*Socialt
-”Vem bor hemma hos dig?”



Anamnes

*Skola



Anamnes

*Fritid



Anamnes

*SÖMN



Anamnes 

• Sömnen förändras som en del av utvecklingen under 
barndomen

Vad räknas som bra sömn?

• Insomningstid(Sleep latency): Somnar på mindre än 30 min

• Nattliga uppvaknanden(Awakenings): Vaknar färre än 2 
gånger på natten

• Nattlig vakentid(Wake after sleep onset) : Uppvak på natten 
max 20 min

• Sömneffektivitet(Sleep efficiency) : Sover mer än 85% av tiden i 
sängen



Tid för att somna



Nattliga uppvaknanden



Sömneffektivitet 



Sömnprotokoll



Anamnes

*Skärmtid



Anamnes

*Kost



Anamnes

Kost



Anamnes

*Bruxism



Anamnes

*Syn



Anamnes

*Tuggummi



Anamnes

*Humör



Beteendemedicin?



Beteendeanalys



1a. Identifiera beteenden 
som hämmar ett 
funktionellt liv*.

1b. Identifiera beteenden 
som främjar ett funktionellt 

liv*.
*(skola, kompisar, träning).



2a. Vilka beteenden ska du 
prioritera för få personen i 

rätt riktning mot 
funktionellt liv?



Hur gör man?



Patientfall 1

• Patrik 17 år med migrän 2-5 ggr/veckan.

-Bor mkt hos flickvännens familj, frukost/lunch= kaffe 
och cigg men äter middag. Har ett par lektioner i veckan 
(bytt från ekonomi till vårdprogrammet). Ser på film på 
datorn resten av tiden. Vänder lätt på dygnet.



Patientfall 2

• Louise, 16 år. Svår shv, mkt skolfrånvaro.

-Soc: skilda föräldrar. Skola: Ok, ngt ambitiös. Fritid: 60-
70 h skrämtid/ veckan (efter skolan). Använder ej 
glasögon optikern provat ut åt henne. Tuggar ”Extra” 8-
9h/dag.



Avslappningsövning!

Sittande!



Smärtedukation

Att ge en förklaringsmodell



Så här?



Eller så här?



Eller smärtsoppan kanske?

Ett försök att visa…… RITA!



Resonera med patienten och familjen!



Enkel förklaringsmodell

Stresshjulet™



Stressorer



Stressorer

Spänd



Stressorer

Smärta

Spänd



Stressorer

Smärta

Spänd

Spänd



Stressorer

Smärta

Spänd

Spänd

Smärta



Stressorer

Smärta

Spänd

Spänd

Smärta



Stressinventering™/
Stressstapeln™



Stressinventering™

STEG I: Vilka stressorer finns i ditt liv?



Stressorer

•Föräldrar



Stressorer

•Skolan

•Föräldrar



Stressorer

•Kompisar

•Skolan

•Föräldrar



Stressorer

•Släkt

•Kompisar

•Skolan

•Föräldrar



Stressorer

•Omvärld

•Släkt

•Kompisar

•Skolan

•Föräldrar



Stresstapeln™

Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld



Stresstapeln™

Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld



Stresstapeln™

Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld



Stresstapeln™

Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld



Stresstapeln™

Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld

*Lea är ihop med Love. 
* För få /för många kompisar.



Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld

*Lea är ihop med Love. 
* För få /för många kompisar.



Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld

Inflation/ elpriser / Ekonomi

Krig i Ukraina

Miljönångest.

*Lea är ihop med Love. 
* För få /för många kompisar.



Gör din egen stresstapel™!



Stressinventering™
STEG II: Vad kan du/ni göra åt stressen?



Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld

Krig i Syrien
Trump blev president.
Miljön, resursslöseri.



Stresstapeln™

Skola

Kompisar

Föräldrar

Släkt

Omvärld



Resiliens
Återhämtning

Hållbarhet
(optimal emotional,
psychological and 
social well-being in 
the presence of pain)

Sociala 
relationer

Värdefulla och 
meningsfulla 

aktiviteter

Psykologisk 
flexibilitet

Acceptans

Positiva 
affekter

Tillfredställelse 
av inre behov
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Resiliens

Haboped-dagarna 2023



Resiliens

Frågor som kan ställas för att öka förståelsen för resiliens hos barnet i dess 
sammanhang. 

 Vad finns det för variation i smärtuttryck och funktionsbegränsningar? 

 När mår hen bra? 

 Vilka motivationsfaktorer finns? 

 I vilka situationer är barnet motiverat att utföra aktiviteter trots att dessa kan 
medföra ökad smärta eller annat obehag? 

 Får barnet ett adekvat stöd av föräldrarna att upprätthålla viktiga funktioner i 
vardagen, exempelvis skolnärvaro? 

 Har barnet ett bra stöd i skolan, som understödjer medverkan och 
ansvarstagande? 

 Har barnet vänner som betyder mycket? Umgås barnet med vännerna?  

 Vad tänker barnet själv och vårdnadshavarna om barnets smärttillstånd, 
inklusive utlösande händelser eller orsaker och konsekvenser av smärtan? 

 Har barnet och vårdnadshavare fått tänkbar förklaringsmodell till 
smärttillståndet? 

 Vad efterfrågar familjen för hjälp?
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Resiliens

Acceptans av fysisk upplevelse, tankar, känslor och 
beteenden

Skifte av fokus från symtomreduktion till funktion och 
livskvalitet

Arbeta med värdering 

Kontroll vs acceptans
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Avslappningsövning!

Liggande!



Screeningenkäter för mental hälsa!



4DSQ



4DSQ



4DSQ



4DSQ



4DSQ



Mindfulness

Behandling i form av exponering, ofta i aktivitet

Syftar till en icke-dömande attityd och öppenhet för olika typer av 
upplevelser

Notera och exponera

Distans till känslor och reaktioner

Utrymme för ältande och framtidsoro minskar
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Skolan
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Skolan och 
skolanpassningar
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Skola

Haboped-dagarna 2023

Skolbarn med långvarig smärta rapporterar mer problem att klara 
sina studier, lägre betyg och lägre självkänsla

Flickor med långvarig smärta rapporterar större svårigheter 
jämfört med pojkar med långvarig smärta

Återkommande smärta är relaterat till svårigheter med 
koncentration, minskad skolnärvaro



Vad behöver 
göras?

Samverkan skola-vård ger trygghet till barnet och föräldrarna och 
skolans personal

Fråga om skolan, hur det fungerar, trivsel, nöjdhet med prestationer, 
kamrater, idrott och hälsa-lektioner, hantering vid frånvaro, uppföljning 
av frånvaro från skolan, skolbyten, stadieövergångar, 
inlärningssvårigheter, dyslexi……..

Finns det föräldrastödd frånvaro

Finns kontakt barn- vård-skola-vårdnadshavare

Är elevhälsan involverad

Ofta effektivt att delta i elevvårdskonferenser!

Fysioterapeuten har kunskap och erfarenheter som skolan behöver, ett 
signalvärde

Fördela ansvaret/insatser mellan berörda parter

Fördela uppföljningsansvar 
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Typer av 
skolanpassningar

Syftet är att anpassa kraven till patientens 
nuvarande förmågor!

Tillfälligt:

Stryka några ämnen

Sluta tidigare (t.ex. 13.30)

Börja senare på dagen ( t.ex. 10.00)

Gå förutbestämda dagar oavsett smärta( Inte låta 
smärtan bestämma)

Gå till skolan men få vara i ett lugnt rum.

Bara äta lunch med klasskompisarna, sedan gå hem.

Distansundervisning 1-15 h/v

Eller en annan anpassning eller en kombination av 
ovanstående…
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Sömnbehandling

Sömnhygien!



Sömnhygien

• Uthållighet och följsamhet är nyckeln.

• Börja med en åtgärd och ha täta uppföljningar!

• 10 min videobesök 1-2 ggr/veckan



Kost och mat

Regelbundenhet!



”Det allmänna kostbudskapet”



Äcklig mat!

Rita



Kost och mat!

• Uthållighet och följsamhet är nyckeln.

• Börja med en åtgärd och ha täta uppföljningar!

• Få patienterna beskriva hur de gör och när! Några framsteg?



TENS !



TENS vid IBS



Akupunktur!



Patientfall Akupunktur!

• Emil, 15 år, har haft migränliknande huvudvärk i 8 år. Nu i 9:an har huvudvärken 
ökat kraftigt och han är borta från skolan 2-4 dagar i veckan och det blrjar påverka 
skolarbetet och ju-jujutsuträningarna. Anfallskuperande ger stora biverkningar och 
har tråkiga erfarenheter från betablockerare. 

• Remiss från våra barnneurologer: Kan vi testa fysioterapi?



Akupunktur

Datum 20191009 20191012 20191015 20191019 20191021 20191028 20191030 20191106 20191111

Över extr HT7 LI4 SI3 HT 7 LU 7 LI 4 SI3 HT 7 LU 7 LI 4 SI3

Under extr SP5 ST44 BL62 Bl 60 ST36 St 44 BL62 Bl 60 ST36 St 44 BL62

Lokala 
punkter BL2, GB14 ST7,ST8 Ex6,GB8

GB 20, BL 
10 BL2, GB 14 ST 7, ST8 Ex6,GB8 GB 20, BL 10 BL2, GB 14 ST 7, ST8 Ex6,GB8

GV20, ST6 Ex1, Ex 2 St6 LI 16 EX2 Ex 1,  St6 LI 16 EX2 Ex 1,  St6

Magläge Magläge



Akupunkturbehandling patientfall

• Emil hade efter 8 behandlingar gått ner till 1 lättare anfall under de 2 senaste 
veckorna och missat en eftermiddag i skolan. Klar och tydlig förbättring!

• Vi fortsatte med sista 2  av 10 de planerade behandlingarna och under 2 år fick han 
booster omgångar vid 2 tillfällen a 2-3 behandlingar och ha på så sätt lyckats hålla 
sin migrän på 1-3 anfall per halvårs sedan dess.



Acceptans
övning
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Fysisk aktivitet/ FaR / 
Specifik träning
Det kan vi som fysioterapeuter och är bäst på! Här kommer 
ändå några tips……
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Träning

 Graderad ökning! Börja försiktigt!
 Oavsett om det är att sitta 5 min två gånger om dagen eller att börja 

med benpress på 20 kg istället för 120 kg så måste vi börja där 
patienten är.

 Träninggrupper! Många positiva effekter med än bara träning. 
Beteende aktivering, social exponering. Gym eller bassäng?!?

Hur gör ni?
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Hypotesen 
graderad aktivering

Smärtanalys

Allodyni/rädsla obehag över att beröra kroppsdel

Rörelse av kroppsdel

Belastning av kroppsdel

Rädsla/oro

Katastrofiering

Undvikanden ( inlärningseffekten)

Förstärkning av nya beteenden

Få resiliensfaktorer
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Sammanfattning:
• Anamnesen är viktig! Ta dig tid.

Vad är undvikande beteenden? Eller bra på kort sikt men 
på långsikt?

• Smärtedukation ger familjen en förklaringsmodell.

• Smärta multifaktoriellt betyder att behandlingen också

kräver en stor verktygslåda. Lär känna dina verktyg och 

våga använda dom. Idag har du, hoppas vi, fått flera nya.

TACK!


