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Varför smärta? 

• Paramaligna smärtor diffus smärta stora muskelgrupper eller 

småleder före diagnos 

• Tumören i sig tryck, syrebrist, ödem, inflammation, minskad 

hållfasthet, sår 

• Behandlingsrelaterad medicinska procedurer, cytostatika, 

strålning, hormoner, 

• Relaterad smärta ex bältrosinfektion, rosfeber, tromboser, sår 

• Andra samtidiga smärtproblem ex artros, migrän 
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Cancerrelaterad smärta 
Kemi 

• Prostaglandiner, cytokiner, GF produceras av 
tumörceller 

• Ökad inflammatorisk aktivitet 

• Ben-destruktion ger bl.a.. acidos o frisättning av 
algogena substanser 

• Snabb tumörväxt ger mekaniskt tryck, ischemi,mm 

• Nociceptionen ger uppreglering av algogena 
substanser i dorsalhornet – centralt ökad retbarhet 

• Oro, osäkerhet ökar central retbarhet – minskade 
halter av smärthämmande ämnen 
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Kroppsegen Smärthämning 
GABA, Serotonin, 
Noradrenalin, Endorfiner 
 
Aktivitet i A-betafibrer; 
Beröring,Tryck, 
Ledkänsel 
Muskelarbete 
Hjärnarbete….. 
Sinnesstimulering 
Smärta 

4 Hélène Hallström 2017 



Hélène Hallström 2017 

Samma ”tänk” som vid annan 
sjukgymnastisk intervention 

• Upprätthålla aktuell funktion 

• Förbättra funktion 

• Minska konsekvenserna av sjukdomen 

• Ge självständighet så långt det går 

• Kompensera när funktion faller bort 

• Underlätta funktion så långt det går  

• Följa P:s önskemål 
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• Vilka riktlinjer finns 

• Vilka behandlingsmål ska vi rikta in oss mot 

• Vilka verktyg har vi att använda – vetenskap o 
beprövad erfarenhet 
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Problem: värdering av vetenskap 

• Låg metodologisk kvalité 

• Placebo 

• Utfallsmått: Smärtintensitet  “gammalt” 

• Utfallsmått:  Funktion, Analgetika, hälsorelateradQoL 

• Statistisk signifikans  –  klinisk signifikans 

• Hur länge P studeras 

• Enstaka åtgärd eller behandlingskoncept 
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Behandlingsmål…. 

 

• Minska P:s rädsla för ytterligare skada/smärta och på så 
sätt återskapa Ps självförtroende i att kunna röra sig o 
glädjas åt fysisk aktivitet 

 (Persson A 2010) 

 

• Uppnå förbättrad livskvalité  och ökad fysisk funktion och 
kanske  påverka smärtupplevelsen (Sluka K  IASP 2009) 

 

• Guida  P mot att kunna hantera sin ”nya/förändrade 
kropp” så bra som möjligt trots smärta  (HH) 
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Smärt-Fysioterapeuten 

• Anamnes och klinisk undersökning ALLTID bas 
för val av behandling 

• Välja bland OLIKA verktyg 

• Målsättning tillsammans med P 

• Kundnytta, samhällsnytta 

• Göra P så självgående som möjligt 

• Ständig dialog med P och med andra 
vårdgivare 
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Behandlingsrekommendationer 

• Undervisning, sjg-styrd träning av 
grundfunktioner samt Fysisk Aktivitet (FA), 
multidisciplinärt med P som aktiv deltagare. 

 Kortvarig användning av sensoriska 
stimuleringstekniker                (Sluka K IASP 2009) 

• FA  + Beteendeterapi,  multimodal rehab 

 Sensorisk  stimulering ex TENS o Akupunktur  
som tillägg             (SBU rehab 2010) 
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Smärtlindringsmetoder 
• Smärtanalys 

• Hjärnträning  ex Undervisning 

• Avlastning 

• Fysisk aktivitet/ träning 

• Sensoriska stimuleringstekniker 

• Gärna i samarbete 

• Gärna med beteende-terapeutisk 

 inriktning och bio-psyko-socialt tänk 
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Smärtanalys 

• När, var, hur , varför, vem? 
• Typ av smärta?  Nociceptiv, neuropatisk, oklar 

• Hur mycket andra komponenter påverkar upplevd 
smärta? 

• Vad har P tidigare fått för behandling? 
• Vad tror P själv? 
• Vad vill P uppnå med interventionen? 
• Vad är P själv beredd att göra/förändra? 
 
• Ska ge en Smärtdiagnos 
• Hjälp för val av behandlingsstrategi 
• Tydliga mål; delmål 
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Smärtundervisning 

• Smärtfysiologi, hur smärta processas i CNS, 
förändrad retbarhet, smärtmodulering 

• Förebyggande vid akut smärta 

• Intervention (rehab/beh) vid långvarig smärta 

Resultat: ↓ smärta 

   ↑ funktion  

   ↓ katastroftänkande 
( 8 RCT   Louw A. et al. Systematic review, 2011) 
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Graded Motor Imagery (GMI) 
• Motorisk föreställningsträning 

 

 

 

• Stegvis träning av motorcortex: 

– VÄ/HÖ diskriminering 

– Föreställa sig rörelser 

– Speglterapi 

CRPS, Fantomsmärta, BPA 
(Moseley 2004,2006, Daly 2009) 
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Avlastning: Ortoser 

• Bättre balans med korsett 

• Ökad bålmuskelstyrka 

• Förbättrad hållning 

• Ökad vitalkapacitet 

• Minskad smärta 

• Ökad ROM  
(Pfeifer M et al. 2011; Munoz F et al. 2010; Stadhouder A et al. 2009) 

Sensorisk stimulering??? 

Hélène Hallström 2017 15 



Fysisk aktivitet - smärtlindring 

• Kondition, styrka, uthållighet 

• 10-30 min  ≥ 60% VO₂ max 

• 6 dagar/v 

• ↑ alla smärthämningssystem 

• ↓ stress och oro 

• ↑ Sömn, humör ,body-image 

• ↑ QoL (Thorsen 2005, Thune 2000, Courneya 2003) 
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Varför???? 

• Troligen kan FA ”desensitisera”  centrala 
nervsystemet 

• Hypotes som inte är bevisad! 

”Inga säkra slutsatser kan dras om hur FA 
påverkar smärta eller smärthämmande 
system. Inte heller exakt hur FA påverkar 
hjärnaktiviteten i positiv riktning” 

(Fuentes et al 2011, , Nijs et al 2012) 
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FA som smärtlindring 
• Akuta effekter  

• Långvariga effekter 

• ↑ Smärttröskel under FA 

• ↓ Smärtupplevelse efter träning 

• ↑ Smärttålighet för personer som är fysiskt 
aktiva 

• Snabbare återhämtning efter smärthändelse 
för vältränade 
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Ur FYSS 2017 kapitel Cancer 
• P med cancer bör rekommenderas aerob och 

muskelstärkande FA för att:  

• – ↓ cancerrelaterad trötthet, ↑ funk.förmåga 
och hälsorelaterad livskvalitet. Starkt vetenskapligt 

underlag (evidensstyrka ++++)  

• – ↑ kondition och muskelstyrka. Måttligt starkt 
vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) 

• – ↓ risk för återfall och ↑ överlevnad vid 
bröst-, prostata- och koloncancer. Begränsat 
vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) 
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Ur FYSS 2017 kapitel Cancer 

• Träning kan ↓ oro, stress och depression samt 
↓ smärta, fatigue, andfåddhet, förstoppning 
och insomningsproblem 

• Patienter med avancerad cancersjukdom 
tolererar både aerob och muskelstärkande 
träning 

otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) 
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FA –smärtlindring?? 

• Hur länge, hur ofta, intensitet? 

• Högintensiv träning inte farligt 

• Adamsen l 2009: 

   - styrka 5-8 reps på 70-100% IRM x 3 

   - Kondition 85-95% av max i 15 min 

   - 3 x 90 min/v i 6 v 

 
(Adamsen L et al 2009) 
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Träning 

• ”Aktiv Specifik och professionellt ledd träning 
ger 20-30% bättre smärtlindrande effekt vid 
långvariga smärttillstånd än behandling där P 
inte aktiveras fysiskt” 

• ”Behandlingsstrategier som inkluderar fysisk 
aktivitet är mer kostnadseffektiva än enbart 
konventionell vård” 

• ”Vid ländryggssmärta ger träning bättre effekt 
på smärtan än fysiskt passiva behandlingar” 
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FA Artros 

↓Smärta     ↑ Funktion 

Land o vatten träning 

Dos: 2-3 ggr/v  lång period 

Intensitet: måttlig intensitet räcker 

Typ av träning: Kondition, styrka, funktion 

Bättre effekt av handledd träning >12 ggr 

Måttlig till hög evidens  +++ 

 
(FYSS 2017) 
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FA långvarig nack och ryggsmärta 

• Muskelstärkande träning     ++++ 

• Stabiliserande träning ++++ 

• Promenader/stavgång      ++ 

• Konditionsträning  ++ 

• Rörlighetsträning  +++ 

• Dos  o Intensitet: ?? 
(FYSS 2017) 
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FA Långvariga utbredda smärttillstånd 

• Ofta FMS 

• Individanpassad träning  ↓ smärta  

• Individanpassad styrketräning ↓ smärta 

• Bassängträning = Landträning 

• FMS, WAD 

• Evidensgrad ++ 

• Öka långsamt, träning under handledning 
• (FYSS 2017) 
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Vad är rätt träning?? 

HIIT PT 

Träna  
före 

frukost 

YOGA 

LYFTA 
SKROT 

STAV
AR 

MILI-
TÄR 

TRÄN
ING 

ZUM
BA 
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FA 

• Core muscle funktion  - stabilitet 

• Graderad träning 

• Funktionell tyräning 

• Tidigare träningserfarenhet 

 

• Integrera i vardagsaktiviteter 

• Försök göra träningen rolig 
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TENS transkutan elektrisk nervstimulering 

• Nociceptiv , Oklar o Neuropatisk smärta 

• Evidensbaserad behandling (Vance C et al, 2014) 

• HF   stark sensorisk nivå ≥ 30 min 

• LF    synliga muskelkontraktioner30-45 min 

• Smärtlindring under pågående stimulering 

• Fråga efter effekt när TENSen är på! 

+ aktiv beh, säker, billig, lätt att använda, få 
sidoeffekter, ↓ mängd given analgetika 

(Johnson MI 2014) 
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TENS 

• Cancer-relaterad smärta   -  få studier                

(Paley (Paley C 2011; Hurlow A 2012) 

• Skelettsmärta (Bennett MI et al 2010) 

• Akut smärta, Revbensfraktur, Höftfraktur                               
( Cochrane 2015, Karmaker 2003, Oncel2002, Middleton 2003) 

• Muskuloskelettal smärta (Johnson M, 2007) 

• Visceral smärta  (Proctor 2003, Lisón JF 2017) 

• Perifer neuropatisk smärta pain (Forst 2004, Kumar1997, 

Upton G 2016,  

• Fantom smärta (Trilak 2015) 
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Akupunktur 
• Nociceptiv och oklar smärta 
• (Neuropatisk smärta) 
• Stark effekt på rätt patienet 
 (Thompson, Filshie, textbook of pall.med. 2005) (Towler P 2013) 

• Skelett-relaterad smärta (Guo R et al 1995) 

• Muskel/skelettsmärta(SBU 2006) 

• Passiv behandling!!! 
• Illamående, vallningar 

 
+ billig, många bra sidoeffekter, stark placebo 

effekt 
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Sammanfattning 

• Fysioterapeutens tid är nu !!!!! 

• Starka skäl att erbjuda P smärthantering som 
inte är piller 

• Ökande kunskap om att våra metoder 
fungerar 

• Mer kunskap behövs 
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