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INLEDARE 

Ett hållbart alternativ 
i vården

Samtidigt som jag lutar mig mot husga-
veln och känner hur solen värmer min 
hud ser jag hur regnbågens alla färger 
framkommer ur den solstråle som träffar 
vattendroppen under istappen intill mig 
där jag sitter. En klar vattendroppe som 
står för förnyelse, men samtidigt påmin-
ner mig om tårar mot en kind. Tanken 
spinner vidare till om det kan finnas 
förnyelse även i tårar, och om vi därmed 
underskattat betydelsen av en tår i detta 
perspektiv. 

Nyligen fick jag insikt om att innehål-
let i en tår skiljer sig åt beroende på om 
tårvätskan har som syfte att underhålla, 
rensa ut eller förnya. De tårar vars hu-
vudsakliga syfte är att hålla ögat friskt, 
fukta hornhinnan och städa bort smuts 
från ögat kallas för bastårar, de tårar 
som bildas i samband med irritationer 
av ögat och innehåller mer antikroppar 
än bastårarna kallas för ref lextårar och 
de tårar som produceras i samband med 
starka känslopåslag, sorg eller smärta 
och dessutom bidrar som en del i vårt 
icke-verbala kommunikationssätt kallas 
för känslotårar/emotionstårar. Käns-
lotårarna innehåller mer av proteiner, 
hormoner och endorfiner än den andra 
ovan nämnda tårvätskan och har troligen 
även ett syfte att bidra som en del till att 
återställa kroppens homeostas - vilket 
kan vara en av delförklaringarna till den 
lättnade känsla som kan infinna sig efter 
att man utnyttjat denna ”känsloventil”. 
Känslotårarna är enligt en Judisk sägen 
en gåva till människan från Gud. En gåva 
för att vi skulle kunna uthärda den smärta 
det innebar att bli avskilda från paradiset. 

En smärtyttring som när den träffas av 
solens strålar, liksom istappens vatten-
droppar, även inrymmer regnbågens alla 
färger.

I smärtrehabiliteringssammanhang bygger 
ofta fysioterapeutiska interventioner på 
det som är påverkningsbart i livet. Att 
möjliggöra för patienter att återta funktio-
ner och därmed återfå ”färg i livet” via en 
grund som till stor del består av patien-
tens egna resurser – funktioner som an 
nås via kroppen genom det engagerade 
mötet, interaktionen och relationen. Det 
är där i kroppen som jag anser att vi har 
en del av vår fysioterapeutiska styrka – där 
kan vi påtagligt tillföra och påverka. Det 
är kanske inte alltid i ”bion” som du fin-
ner svaret i smärtproblematiken, men det 
kan vara ett bra ställe att utgå ifrån för att 
hitta en lösning på att ta tag i problema-
tiken. Om din fråga blir hur vi ska göra, 
så önskar jag att vi kunde vända frågan 
till att istället fråga varför. Om vi förstår 
”vårt varför” så hittar vi ofta en väg och ett 
syfte genom ett anpassat hur. Och om vi 
dessutom har för vana att i detta läge säga 
tack till varje framgång så kommer vi 
troligen att finna mycket mer färger i det 
vi åstadkommer – vilket blir ytterligare 
tydligt om syftet med interventionen är att 
ge patienten tillbaka inf lytandet över sin 
funktion och sitt tillstånd. 

Sigmund Freud (1856-1939) sägs ha sagt att 
hälsa är förmågan att älska och att arbeta, 
men min erfarenhet från smärtrehabili-
teringen har visat att det ofta även går att 
vända på ordningsföljden i påståendet: 
Förmågan att älska och förmågan att 

arbeta leder ofta till hälsa. Här ser jag 
stor vikt i att hjälpa patienten att återta 
inf lytandet över sin arbetsförmåga och 
självständighet, att återta förmågan att in-
teragera i samhället och återta livsarenor 
samt att få erfarenhet och kunskap om 
hur man kan växla över till mer kropps-
egen fysiologisk funktion och därmed bli 
mindre beroende av tillförd farmaka (vars 
restprodukter till viss del hamnar i våra 
vattendrag). Eftersom arenor som berör 
arenorna ekonomisk hållbarhet, samhäl-
lelig hållbarhet och miljömässig hållbar-
het således ganska direkt kan kopplas 
till fysioterapeutiska interventioner 
anser jag att det dags att ytterligare lyfta 
fysioterapin som ett hållbart alternativ i 
smärtvården. Denna diskussion har enligt 
mitt synsätt aldrig varit mer aktuell och 
framträdande än nu! 

I smärtsektionens styrelse börjar hållbar-
hetsarbetet bli märkbart och min förhopp-
ning är att vi blir många som hakar på 
i utvecklingen till att lyfta fysioterapin 
som ett hållbart alternativ inom vården. 
Ledorden som jag tar från Aurelius Au-
gustinus (354-430 e.Kr.) låter: ”Börja göra 
det nödvändiga, sedan det möjliga – så 
har ni plötsligen även utfört det omöjliga.” 
Det bästa vi kan göra är alltså att fortsätta 
göra det vi gör så bra som vi bara kan. 
Där är en del av hållbarheten – mitt i den 
fysioterapeutiska vardagen... 
Kan ni liksom jag se hur såväl livet som 
den vackra regnbågen kan framträda ur 
den lilla droppen?

MATHIAS ANDERSSON 
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

FOTO FRAMSIDA: SHUTTERSTOCK
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Smärtsektionens miljöarbete under 2019.

Presentation vid vetenskaplig konferens:  
Ryggsmerter og bevegelsesfrykt. 

Nyheter:  
En ny definition av smärta.

Ny avhandling:  
Exercise in older adults with  
rheumatoid arthritis.

Ny avhandling:  
Interdisciplinary rehabilitation in patients with chronic pain 

Rapport från Smärtforum:  
Om myndigheterna samverkar.

Rapport från Smärtforum:  
Pain and disability in the jaw and neck regions after whiplash 
trauma.

Rapport från Smärtforum:  
Modernt tänk i neonatal smärta. 
 
Arikelsammanfattning:  
Exercise-induced pain and analgesia?
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SMÄRTSEKTIONEN OCH MILJÖN

Under 2019 har Smärtsektionen tagit 
beslut om att miljödiplomera vår verk-
samhet för att arbeta systematiskt med 
miljöfrågor. Avsikten med detta arbete 
är att med en miljödiplomering som bas 
öka trovärdigheten i hållbarhetsfrågor i 
relation till andra aktörer, samtidigt som 
vi ser över vår egen grad av miljöbelast-
ning. Fysioterapeutiska interventioner 
kan i f lera fall ses som miljöbesparande 
inom vården, vilket vi behöver lyfta i den 
politiska diskussionen. Intentionen är att 
agera pilotverksamhet inom förbundet 
Fysioterapeuterna med en förhoppning 
om att vårt arbete ska ligga till grund 
för en spridning av miljödiplomeringen 
till andra delar av förbundet, med sikte 
på att diplomeringsförfarandet når hela 
förbundet, snarast möjligt.

Miljödiplomeringen genomförs enligt 
den nationella miljöledningsstandarden 
Svensk Miljöbas. Kravstandarden, som är 
framtagen av Svensk Miljöbas, baseras på 
grundkraven i ISO 14001 och EU:s Eco 
Management and Audit Scheme (EMAS). 
Detta innebär att verksamheter som är 
miljödiplomerade har ett bra grundar-
bete om de har behov att gå vidare till 
en certifiering enligt ISO 14001 eller 
EMAS. De största skillnaderna mellan 
systemen är att miljödiplomeringen stäl-
ler färre krav på dokumentstyrning, av-
vikelsehantering samt skriftliga rutiner, 
och istället har mer fokus på faktiska 
miljöförbättringar. Som utfärdare av mil-
jödiplomering använder Smärtsektionen 
utfärdarföretaget Ramboll. 

GRUNDLÄGGANDE MILJÖUTBILDNING 
Det första steget i vårt miljödiplome-
ringsförfarande var att vi deltog i en 
grundläggande miljöutbildning, vilket 
är ett grundkrav för en miljödiplomerad 
verksamhet. Utbildningen motsvarade 
en halvdag och behandlade bland annat 

grundläggande miljökunskap, miljöpro-
blem, hållbar utveckling samt miljödip-
lomering. Miljöutbildningen har som 
syfte att alla som är verksamma inom 
organisationen ska känna sig delaktiga i 
miljöledningssystemet och få möjlighet 
att bidra med förslag, idéer och ge input 
från sitt perspektiv. Utöver delaktighet så 
bidrar en grundläggande miljöutbildning 
till att säkerställa att alla blir medvetna 
om sin roll i ett fungerande miljöled-
ningssystem, vilket är tänkt att minime-
ra riskerna för miljöavvikelser och bidrar 
till utveckling av verksamheten. Till 
denna utbildning bjöd Smärtsektionen 
även in Fysioterapeuternas kansli samt 
styrelsen för distrikt Västra Götaland för 
att fylla de utbildningsplatser som Ram-
boll erbjöd. 

Utbildningen gav möjlighet till fördju-
pade diskussioner för att förstå generella 
miljöproblem men även specifikt kopplat 
till vår verksamhet. Att utbildningsda-
gen delades med representanter från 
såväl distrikt som kansli visade sig ge 
mycket givande diskussioner givet att 
våra verksamheter ser lite olika ut. Våra 
miljöbelastande aktiviteter och hur dessa 
skulle kunna minskas diskuterades, 

såsom exempelvis lokaler, transporter till 
möten, trycksaker, källsortering osv. Vi 
diskuterade också hur vi som kunskaps-
organisation kan arbeta proaktivt med 
att sprida vår kunskap om miljö- och 
hållbarhetsfrågor, och vårt arbete kring 
detta som profession och som förbund, 
till medlemmar, arbetsgivare och andra 
organisationer.

MILJÖUTREDNING – MILJÖMÅL OCH 
HANDLINGSPLAN
Smärtsektionen har under hösten ar-
betat med en miljöutredning, vilket är 
nästa steg i miljödiplomeringsarbetet. I 
miljöutredningen har vi kartlagt verk-
samhetens miljöpåverkan, såväl positiv 
som negativ påverkan. Vi har satt miljö-
mål och gjort upp en handlingsplan för 
att nå dem. Detta har gjorts genom att 
systematiskt lista de olika aktiviteter som 
vår verksamhet innebär och den miljö-
påverkan som den aktiviteten ger, vad vi 
har för mål för att förändra vår miljöpå-
verkan gällande aktiviteten och hur vi 
arbetar för att uppnå det målet.

ANNIE PALSTAM
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

SMÄRTSEKTIONENS  
MILJÖARBETE UNDER 2019

Mål - Kunskap och 
utbildning

Ökad kunskap om miljöfrågorna generellt och 
specifikt inom Fysioterapeuterna, med samver-
kan mellan de olika sektionerna, distrikten och 
kansliet.

Delmål – miljödiplomera Smärtsektionen.
Delmål - Aktivt verka för samarbete med andra 
aktörer inom hållbarhet/hälsa/miljö tex Högsko-
lor, miljöorganisationer och fackförbund

Koppling till miljöaspekt Medvetenhet, kunskap för att kunna aktivt 
minska vår miljöpåverkan

Mätning Genomförda aktiviteter

VÅR MILJÖPOLICY
Vid styrelsemötet den 3 december tog vi beslut om en miljöpolicy för Smärtsektionens verksamhet, vilken lyder:

MILJÖPOLICY
Vi har tagit beslut om att vara föregångare inom förbundet Fysioterapeuterna gällande miljöarbete och ska där-
för miljödiplomera Smärtsektionen. Vi ska fokusera på de områden som utgör Smärtsektionens betydande mil-
jöaspekter genom att minska vår negativa miljöpåverkan och även fokusera på hur vi som fysioterapeuter och 
som del i ett förbund kan bidra till att påverka miljön i en positiv riktning. Vi vill verka för att minska energian-
vändning som genererar koldioxidutsläpp, minska resursförbrukningen, motivera medarbetare och förtroende-
valda till ett miljömässigt ansvarfullt agerande och verka för att ständigt förbättra oss. Detta gör vi genom att:

• Följa vår mötes- och resepolicy gällande hur vi träffas och tar oss till möten och kongresser

• Välja lokaler som är miljömärkta, som har fungerande återvinningssystem och som arbetar för att minska 
resursförbrukningen genom att minimera mängden inköp, användning av material och avfall.

• Prioritera miljömärkta produkter och utnyttja de möjligheter som ges att ställa miljökrav vid ev upphandling 
och inköp av varor och tjänster 

• Bidra till ett ökat miljömedvetande hos förbundets förtroendevalda och medarbetare för att tillgodose att alla 
har möjlighet att göra klimat- och miljövänliga val

• Utbyta kunskap och erfarenhet inom klimat- och hälsoområdet, genom att på olika sätt samverka med andra 
yrkesgrupper och organisationer

• Utföra våra tjänster på ett säkert sätt, med hänsyn tagen till miljön. 
Vi åtar oss att följa gällande miljölagstiftning och förordningar.

Åtgärd Ansvarig Tidsplan Resurser Åtgärden genomförd 

Att anordna och bjuda 
in till grundläggande 
miljöutbildning för 
sektionen, distriktet och 
kansliet.

Vice ordförande 20190823 Tid, 
avgift för 
miljöutbildning

20190823

”Miljö och hållbarhet” 
förs in som en punkt 
i varje kallelse på 
dagordningen för våra 
styrelsemöten. Frågan 
tas upp vid varje möte 
och protokollförs.

Ordförande och 
sekreterare 

20190830 Tid 20190830

Att lyfta upp och skriva 
om miljöfrågorna i våra 
trycksaker
( i SENS)

Alla 20200630 Tid 20200123

PRELI
MINÄR

 VERS
ION
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SMÄRTSEKTIONEN OCH MILJÖN

MÖTES- OCH RESEPOLICY

Smärtsektionen åtar sig genom miljödiplomeringen att ta hänsyn till hur vi reser inom sektionen för att mini-
mera vår miljöpåverkan, eftersom resor med f lyg och bil bidrar till en belastning på klimat och miljö..
Vi vill verka för att minska energianvändning som genererar koldioxidutsläpp och i största möjliga mån undvika 
transporter med fordon som drivs av fossila drivmedel. Detta gör vi genom att:

• I första hand välja miljömärkta resor som genererar så lite koldioxidutsläpp som möjligt enligt följande rikt-
linjer:

 o Om våra resor är kortare än 60 mil ska vi alltid välja tågresor alternativt buss vid behov
 o Vid längre resor och vid betydande tidsvinst kan alternativa färdsätt vara aktuella
 o Klimatkompensation för resor med f lyg ska redovisas i syfte att genomföra förbättringar för miljön
 o Inom städer reser vi företrädesvis med kollektivtrafik. 

• Minska antal resor för möten i de fall vår verksamhet tillåter, enligt följande riktlinjer:

 o Att vi planerar in fysiska möten i samband med kongresser och utbildningsdagar
 o För de möten som inte är förlagda under kongresser så ska minst hälften av våra möten under ett år 
  ske digitalt

• Vi beslutar om deltagande i internationella kongresser med hänsyn till miljön och färdsätt

 o Deltagande i internationella kongresser sker om möjligt via länk/digitalt
 o Deltagande på plats om möjligt att ta sig dit med tåg

VAD HÄNDER FRAMÖVER?
I nuläget har Smärtsektionen gjort det 
mesta av arbetet inför miljödiplomering-
en och inom kort kommer Ramboll att 
granska vårt arbete och därefter utfärda 
ett miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. 
Vi ser fram emot detta steg i förfarandet 
och återkommer med uppdaterad infor-
mation. 

PRESENTATION VID VETENSKAPLIG KONFERENS 

RYGGSMERTER OG BEVEGELSESFRYKT- 
MÅLER SPØRRESKJEMAENE VI BRUKER DET VI TROR?
LENE AASDAHL1,2, GUNN HEGE MARCHAND1,3, 

SIGMUND ØSTGÅRD GISMERVIK1,3 OG CECILIE RØE4,5. 

ALLE FORSKERE OG SPESIALISTER I FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING 
(1NTNU- FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP, 2UNICARE HELSEFORT, 

3ST OLAVS HOSPITAL, 4OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, 5UIO- FAKULTET FOR MEDISIN)

BALTIC AND NORTH SEA CONFERENCE ON PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE

I oktober 2019 hölls den sjätte Baltic and 
North Sea Conference on Physical and Reha-
bilitation Medicine, denna gång i Oslo. Ett 
fullspäckat program med ny och spännande 
forskning inom rehabiliteringsmedicin pre-
senterades under två dagar. Ett mycket intres-
sant inslag var Cecilie Røes presentation om 
frågeformuläret Fear Avoidance Beliefs Ques-
tionnaire (FABQ) och huruvida det verkligen 
mäter det vi tror att det mäter. Denna sam-
manfattning är skriven på norska av Lene 
Aasdahl, förstaförfattaren till artikeln. 

Når man har smerter kan det føles natur-
lig og fornuftig å unngå bevegelser man 
frykter forverrer smertene. Dette kan 
imidlertid være uheldig hvis man gjør det 
over tid. Leger og fysioterapeuter prøver 
derfor å avdekke om en slik bevegelses-
frykt er tilstede. Men fungerer verktøyene 
de bruker? 

Rygg- og nakkeplager er svært vanlig i 
befolkningen. Så vanlig at hele 1,2 mil-
lioner rammes hvert år. Årsakene antas å 
være sammensatte, og samspill mellom 
biologiske, psykiske og sosiale faktorer 
er trolig av betydning. Bevegelsesfrykt 
(fear-avoidance) er etablert som en av de 
viktigste risikofaktorene for langvarig 
nedsatt funksjon ved ryggsmerter. Spør-
reskjemaet Fear-avoidance beliefs ques-
tionnaire (FABQ) er utviklet for å si noe 
om graden av slik bevegelsesfrykt. Perso-
ner som skårer høyt på spørreskjemaet 
har vist seg å ha et lengere sykefraværs-
forløp enn de som skårer lavt. Dette 
spørreskjemaet er mye brukt av både 
leger og fysioterapeuter som jobber med 
muskelskjelettplager. Men måler dette 
spørreskjemaet virkelig bevegelsesfrykt? 
Dette spørsmålet er nettopp undersøkt i 
en ny studie fra NTNU og UiO.

Måler FABQ-spørreskjemaet det vi tror? 
Når man utvikler nye spørreskjema så er 
det mange sider av spørreskjemaet som 
må undersøkes, blant annet om det måler 
det det faktisk skal måle og om det kan 
fange opp endringer. Bevegelsesfrykt er 
det vi kaller et konstrukt. Det betyr at 
det er et fenomen som er konstruert av 
forskere, noe som betyr at det ikke finnes 
en klar fasit på hvordan det måles. Det 
man imidlertid kan være enige om er at 
spørsmålene som settes sammen til et 
spørreskjema må måle det samme feno-
menet. I denne undersøkelsen brukte vi 
FABQ spørreskjema som 722 deltakere i 
arbeidsrettet rehabilitering hadde fylt ut. 
Ved hjelp av statistiske analyser (Rasch 
analyse) så testet vi om FABQ spørreskje-
maet målte ett fenomen. I Rasch analysen 
vurderes om spørsmålene henger nært 
nok sammen med hverandre uten å spørre 
om det samme, og om skåringene fra f lere 
spørsmål kan summeres på en menings-
full skala. Vi fant at for FABQ så stemmer 
ikke Rasch analysen. Det betyr at spør-
reskjemaet ikke er et godt mål for beve-
gelsesfrykt, og at leger og fysioterapeuter 
bør bruke andre metoder for å finne ut om 
pasienten har bevegelsesfrykt.

Hva med betydningen for tilbakeføring til 
jobb?
Tidligere forskning har som nevnt vist at 
FABQ spørreskjemaet er godt til å si noe 
om hvor hurtig folk kommer tilbake i jobb. 
Hvordan kan dette forklares hvis skjemaet 
ikke måler bevegelsesfrykt? Hvis man ser 
på de enkelte spørsmålene i spørreskje-
maet så ser man at et av utsagnene man 
blir bedt om å ta stilling til handler om 
forventninger («Jeg tror ikke jeg vil være 
tilbake på det vanlige arbeidet mitt innen 
tre måneder»). Forventninger er noe man 

vet er av stor betydning for hvordan utfal-
let blir. Vi undersøkte derfor også hvor 
gode de enkelte spørsmålene i FABQ var 
til å si noe om fremtidig sykefravær. Dette 
gjorde vi ved å hente ut informasjon om 
deltakernes sykefravær de 12 første må-
nedene etter de deltok på rehabilitering. 
Vi fant at forventningsspørsmålet faktisk 
var bedre enn de andre spørsmålene, og 
faktisk bedre enn hele spørreskjemaet til 
sammen, når det gjaldt å forutsi lengden 
på sykefraværet hos deltakerne.

Hva betyr disse resultatene?
Våre resultater viser at FABQ spørresk-
jemaet ikke er et godt mål på bevegelses-
frykt og derfor ikke bør brukes til å måle 
dette. Ønsker man å si noe om hvor lenge 
en pasient blir sykmeldt så bør man heller 
spørre hva personen selv tror. Det enkle er 
altså ofte det beste.

Ønsker du f lere forskningsoppdateringer 
på dette feltet- følg Lene [@LAasdahl] og 
Sigmund [@SigmundGismerv1] på Twit-
ter. 

Lenke artikkel: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/31415468

PRELI
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Den nuvarande definitionen av ”smärta” 
har varit gällande från 1994 (the Interna-
tional Association for the Study of Pain - 
IASP), men för dryga två år sedan tillsatte 
IASP en arbetsgrupp för att se över den 
rådande definitionen. I slutet av som-
maren 2019 presenterade arbetsgruppen 
ett förslag till en ny definition av Smärta 
(Eng. Pain) som var öppet för kommente-
ring under hösten, varpå bearbetning nu 
pågår. 

Det förslag som är under bearbetning 
lyder: 
”Pain: - An aversive sensory and emotional 
experience typically caused by recompen-
se, or resembling that caused by, actual or 
potential tissue injury.”

Ett tillägg till ovanstående definition lyf-
ter bland annat fram att smärta alltid är 
subjektiv och påverkad av olika grader 
av biologiska, psykologiska och sociala 

faktorer. Det framhålls även att smärta 
och nociception är olika fenomen och att 
smärtupplevelsen inte kan minskas ner 
till att vara aktivitet i sensoriska nervba-
nor, samt att (av patienten) angiven smärt-
upplevelse ska respekteras. Det framgår 
även att smärta kan ha negativ effekt på 
funktion och socialt samt psykologiskt 
välbefinnande.

(För att läsa definition i sin helhet var god 
se: https://www.iasp-pain.org/Publica-
tionsNews/NewsDetail.aspx?ItemNumber
=9218&navItemNumber=643)

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

En ny definition av 
Smärta är under 
bearbetning 

Faktaruta: 
IASP Definition of Pain Task Force
Chair: Srinivasa Raja, MD (USA) 
Dan Carr, MD (USA) 
Milton Cohen, MD (Australia)
Nanna Finnerup, MD (Denmark)
Matthias Ringkamp, MD, PhD (USA) 
Xue Jun Song, MD, PhD (China) 
Mark D. Sullivan, MD, PhD (USA) 
Takahiro Ushida, MD, PhD (Japan)
Herta Flor, PhD (Germany) 
Stephen Gibson, PhD (Australia) 
Francis Keefe, PhD (USA) 
Jeffrey Mogil, PhD (Canada) 
Kathleen Sluka, PT, PhD (USA)
Bonnie Stevens, RN, PhD (Canada)

Faktaruta: 
Den nuvarande definitionen (som varit gäl-
lande sedan 1994) lyder: 
”Pain - An unpleasant sensory and emo-
tional experience associated with actual or 
potential tissue damage, or described in 
terms of such damage.” 
Ett tillägg till ovanstående definition lyfter 
fram att smärta alltid är subjektiv. Det 
framhålls även att smärta ur ett biologiskt 
perspektiv ofta kopplas ihop med vävnads-
skada, men på grund av obehagsdimensio-
nen ska smärta klassas som en emotionell 
upplevelse. Eftersom det inte är ovanligt 
att personer anger smärta trots frånvaro 
av objektiv vävnadsskada, ska även denna 
upplevelse betraktas som smärta. Aktivitet 
i nociceptorer orsakat av ett skadligt stimuli 
är således inte smärta, även om det ofta 
förekommer smärta i dessa sammanhang. 
(För att läsa definition i sin helhet var god 
se: https://www.iasp-pain.org/terminology?
navItemNumber=576#Pain)

Vi övergår till elektronisk SENS!
I och med vårt pågående miljöarbete och efter f lera förfrågningar från medlemmar kommer vi 
inom en snar framtid att skicka ut en förfrågan via epost till dig som är medlem i Smärtsektionen 
om du önskar få SENS i brevlådan även fortsättningsvis. Tanken är att vi efter SENS nummer 2 
2020 kommer att övergå till elektroniskt format, med möjlighet att välja tidningen i tryckt form. 
Fram till dess kommer vi att distribuera SENS såväl i pappersformat som i elektroniskt format via 
vår hemsida.

Denna artikel presenterar en ny check-
lista för användning som komplement 
till CONSORT checklist specifikt för rap-
portering av kliniska studier med fokus på 
smärta. 

Författarna beskriver hur randomiserade 
kontrollerade studier (RCT) anses vara 
gold standard för att utvärdera interven-
tionseffekter, relaterat till randomise-
ringens förmåga att minimera bias för 
behandlingseffekter. De påpekar dock 
problematiken i att mindre nogsamt 
rapporterade RCT med brister i metoden 
medför risker för kvarstående bias för 
rapporterade behandlingseffekter. Vidare 
menar författarna att tydlig och transpa-
rent rapportering av RCT är av största vikt 
för att ge läsaren bästa möjliga förutsätt-
ningar för att kunna göra en kritisk värde-
ring av rapporterade resultat med hänsyn 
tagen till risker för bias. 

Consolidated Standards of Reporting 
Trials (CONSORT) har sedan drygt 20 
år publicerat checklistor för transparent 
rapportering av RCT vilket beskrivs som 
en viktig del i detta arbete. Författarna 
själva menar att CONSORT checklist i sin 

nuvarande form är otillräcklig för rappor-
tering av RCT inom smärtforskning, och 
hänvisar till systematiska översikter som 
visat på vanliga brister i rapporteringen 
av RCT. För att utveckla en checklista för 
rapportering av kliniska studier om smär-
ta som komplement till CONSORT check-
list har författarna därför gjort en kvalita-
tiv litteraturöversikt. I det arbetet har de 
granskat innehållet i tidigare publicerade 
rekommendationer samt systematiska 
översikter med fokus på rapportering av 
RCT, såväl publikationer relaterade till alla 
terapeutiska indikationer som med speci-
fikt fokus på kliniska studier om smärta. 
I nästa steg omarbetades checklistan i 
samverkan mellan författarna och redak-
törerna för CONSORT. 

Resultatet blev en checklista med till-
lägg av punkter som fokuserade dels på 
detaljer som visat sig vara bristfälligt 
rapporterade i nyligen publicerade RCT 
generellt samt specifikt i kliniska studier 
om smärta. I artikeln beskrivs i tabell-
form tydligt punkter i CONSORT check-
list och vad denna nya supplementära 
checklista tillför i varje del. I löpande text 
presenteras också exempel för olika typer 

av interventioner eller studiedesign för att 
belysa olika detaljer nödvändiga vid rap-
portering. 

Författarna skriver avslutningsvis att 
författare och granskare bör använda sig 
av CONSORT checklist i kombination 
med denna nya checklista för att säker-
ställa att aspekter som är av relevans för 
kliniska studier om smärta rapporteras 
på ett transparent sätt. De menar också 
att läsare och granskare av artiklar inom 
smärtområdet mycket väl kan använda 
checklistan för att värdera kvaliteten av 
studiedesignen och validiteten av resultat 
från RCT, även om checklistan främst är 
framtagen för rapportering av RCT.

ANNIE PALSTAM
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

JENNIFER S. GEWANDTER, JAMES C. EISENACK, ROBERT A. GROSS, 
MARK P. JENSEN, FRANCIS J. KEEFE, DAVID A. LEE, DENNIS C. TURK

Checklist for the preparation 
and review of pain clinical trial 

publications:  
a pain-specific supplement to 

CONSORT

ARTIKELSAMMANFATTNING



10  S E N S  n r  1 / 2 0 2 0   S E N S  n r  1 / 2 0 2 0   11

Reumatoid artrit (RA) är en ledsjukdom 
med smärta, trötthet och aktivitetsbe-
gränsningar som vanliga symtom. Hos 
personer med RA liknar immunförsvaret 
det hos en 20 år äldre frisk person, vilket 
innebär att åldras med RA kan upplevas 
som en dubbel börda. Senare års forsk-
ning har visat att personer med RA har 
god effekt av fysisk aktivitet och träning 
och det är rekommenderat som del av 
handhavandet av sjukdomen. Dock är 
forskningen om träning för äldre perso-
ner med RA begränsad och äldre perso-
ner med RA är mindre fysiskt aktiva än 
friska äldre. Att bibehålla träning över tid 
är också utmanande både hos personer 
med RA och för äldre. Syftet med denna 
avhandling var att undersöka effekten av 
medel- till högintensiv träning för äldre 
personer med RA. För att underlätta 
genomförandet av träning vid smärta 
och aktivitetsbegränsningar användes ett 
personcentrerat förhållningssätt där fysio-
terapeuten tillsammans med deltagaren 
utformade och progredierade träningen. 
Avhandlingen består av fyra delstudier 
med det övergripande syftet att studera 
olika aspekter av träning med personcen-
trerad ledning för äldre personer med RA. 

Delstudie I och II baserades på en rando-
miserad, kontrollerad studie med 74 äldre 
personer (>65 år) med RA som randomi-
serades till två grupper. Träningsgruppen 
fick träna medel- till högintensiv styrke- 

och konditionsträning, i gymmiljö, under 
ledning av fysioterapeut i 20 veckor. 
Konditionsträningen genomfördes i långa 
intervaller under totalt 27 minuter med 
en puls mellan 70-89% av max och fem 
styrkeövningar av stora muskelgrupper 
genomfördes. Kontrollgruppen utförde 
enklare hemträning på egen hand. Resul-
tatet visade att deltagarnas aktivitetsbe-
gränsningar inte var signifikant påverka-
de av träningen när grupperna jämfördes. 
Dock sågs god effekt av träning på kondi-
tion och andra mått på fysisk prestations-
förmåga och på trötthet och nedstämd-
hetssymtom. Mer än 70% av deltagarna i 
träningsgruppen skattade också sin hälsa 
som mycket förbättrad efter träningsperi-
oden jämfört med 24% i kontrollgruppen. 

Efter träningsperioden uppmuntrades 
deltagarna att fortsätta träna på egen hand 
och de erbjöds uppföljande samtal med fy-
sioterapeut vid ett par tillfällen under det 
efterföljande halvåret. Ett år efter studiens 
start kvarstod effekterna av träningen till 
viss del, för fysisk prestationsförmåga och 
upplevd hälsoförbättring, men inte beträf-
fande trötthet eller nedstämdhet.

Den tredje delstudien var en kvalitativ 
intervjustudie där 16 deltagare i tränings-
gruppen djupintervjuades sju månader 
efter träningsperioden. Syftet var att 
utforska upplevelserna av deltagandet i 
träningen och övergången till självständig 
träning. Resultatet visade att uppläg-
get av träningen, där en fysioterapeut 
guidade patienterna enligt principer för 
personcentrerad vård, hade betydelse för 
att träningen upplevdes som genomför-
bar och att den förberedde deltagarna för 
fortsatt träning på egen hand direkt efter 
studien. Viktigt för att bli självständig i 
träning och också för att kunna hantera 
motgångar var att lära sig om träning 
och hur den kan justeras. Ett betydande 
hinder för äldre personer med en kronisk 
sjukdom är sviktande hälsa och stöd från 
en fysioterapeut kan vara betydelsefullt 
för att kunna hantera sådana hinder. 

I delstudie IV följdes deltagarna upp efter 
fyra år beträffande fortsatt fysisk aktivi-
tet och fysisk prestationsförmåga. En av 

EXERCISE IN OLDER ADULTS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS –
A PERSON-CENTRED APPROACH

NY AVHANDLING

de stora utmaningarna i fysioterapi och 
hälsofrämjande verksamhet är att etablera 
träning som vidmakthålls över tid. Avhand-
lingens fjärde delstudie visar att för äldre 
personer med RA, bibehålls träning endast 
i begränsad omfattning på flera års sikt 
när inget ytterligare stöd erbjuds, även om 
träningsgruppen var signifikant mer aktiv 
efter fyra år än vid studiens start. Särskilt 
för personer som uppger att de är trötta kan 
det vara extra viktigt att sätta in stöd, efter-
som avhandlingen visar att trötthet försvå-
rar möjligheten att öka sin aktivitetsnivå.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen 
att medel- till högintensiv träning är 
genomförbart och fördelaktigt för äldre 
personer med RA och rekommendationen 
att inkludera fysisk aktivitet och träning 
i handhavandet av RA är lämplig även för 
personer över 65 år. För vårdgivare är det 
viktigt att beakta utformningen av träning 
så att den introduceras på ett hanterbart 

Faktaruta: 
Ett personcentrerat förhållningssätt innebär 
att ett partnerskap mellan vårdgivare och 
patient eftersträvas. Med utgångspunkt i 
patientens egen berättelse delas informa-
tion och beslutsfattande så att en gemen-
sam plan kan dokumentera.  Patienten 
ses som en person med alla sina roller, 
förmågor och behov. 

sätt för deltagarna, så att deltagarna ut-
vecklar ett personligt sätt att lägga upp 
träning och rustas för fortsatt träning. För 
detta rekommenderas ett personcentrerat 
förhållningssätt. 

Sjukvården behöver fortsatt jobba vidare 
för att utveckla strategier för att främja och 
stödja deltagande i träning över lång tid, 
särskilt för personer med stor risk att stöta 
på hinder som kommer med åldrande och 
sjukdom. De här frågorna kommer att bli 
av särskild betydelse i en framtida sjukvård 
med stort fokus på förebyggande åtgärder. 

ELVIRA LANGE 
MED. DR, LEG FYSITOTERAPEUT

NÄRHÄLSAN ERIKSBERG, REHABMOTTAGNING

SAHLGRENSKA AKADEMIN, INSTITUTIONEN FÖR 

NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI,

SEKTIONEN FÖR HÄLSA OCH REHABILITERING, 

ENHETEN FÖR FYSIOTERAPI

Elvira Lange

Deltagande i en träningsintervention med person-
centrerad ledning kan liknas vid det stöd och den 
struktur som erbjuds för en bit i ett pussel. För att 
övergå till självständig träning behövde deltagar-
na lösgöra sig från det ursprungliga pusslet och 
en framgångsfaktor som nämndes var att hitta 
sitt eget sätt att träna, kanske genom att byta 
form och f lyga fritt. 

–Elvira Lange

Delstudie I: Lange E, Kucharski D, Svedlund 
S, Svensson K, Bertholds G, Gjertsson I, Man-
nerkorpi K. Effects of Aerobic and Resistance 
Exercise in Older Adults With Rheumatoid 
Arthritis: A Randomized Controlled Trial. 
Arthritis Care and Research 2019; 71: 61-70. 

Delstudie II: Kucharski D, Lange E, Ross 
A.B, Svedlund S, Feldthusen C, Önnheim K, 
Mannerkorpi K, Gjertsson I. Moderate-to-high 
intensity exercise with person-centered gui-
dance influences fatigue in older adults with 
rheumatoid arthritis. Rheumatology Internatio-
nal 2019; 39: 1585-1594. 

Delstudie III: Lange E, Palstam A, Gjerts-
son I, Mannerkorpi K. Aspects of exercise 
with person-centred guidance influencing the 
transition to independent exercise: a qualita-
tive interview study among older adults with 
rheumatoid arthritis. European Review of 
Aging and Physical Activity 2019; 16:4. 

Avhandlingen finns tillgänglig på: https://gu-

pea.ub.gu.se/handle/2077/61684

Bilden illustrerar delar av resultatet av delstudie III.

”
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Långvarig (eller kronisk) smärta är ett folk-
hälsoproblem både i Sverige och globalt, 
uppemot 27% av den vuxna befolkningen 
rapporteras leva med signifikant smärta. 
Ofta rör det sig om muskuloskeletala 
smärttillstånd i rygg och nacke eller 
generaliserad smärta som vid fibromyalgi. 
Följderna av kronisk smärta är omfat-
tande – och förenat med stort lidande och 
ohälsa för individen tex nedsatt aktivitets- 
och arbetsförmåga och sämre livskvalitet, 
samtidigt som det orsakar stora kostnader 
för samhället. 

Multimodal smärtrehabilitering (MMR) 
anses idag vara bästa tillgängliga be-
handlingspraxis vid kronisk smärta. 
Behandlingskonceptet utgår ifrån en 
biopsykosocial helhetssyn och riktar sig 
mot det spektrum av effekter som lång-
variga smärttillstånd ofta för med sig.  I 
det praktiska MMR-arbetet samordnar 
interdisciplinära behandlingsteam olika 
rehabiliteringsåtgärder utifrån patientens 
behov och önskemål, och f lera interven-
tioner såsom utbildning, fysisk träning, 
psykologisk behandling och tex arbets-
riktade åtgärder koordineras i ett behand-
lingsprogram som sedan genomförs av 
teamet i samarbete runt patienten. MMR 
ges ofta i form av behandlingsprogram 

som löper över ett visst antal veckor. 
Det finns stöd för att MMR är effektiv 
som behandlingsmetod för patienter 
med långvarig muskuloskeletal smärta 
men samtidigt är de påvisade effekterna 
på olika hälsorelaterade resultat endast 
måttliga. Vanliga utfall som studerats är 
smärta, fysisk hälsa, mental hälsa, livs-
kvalitet med mera.

Det antas att rehabiliteringsresultaten 
skulle kunna förbättras med mer adekvat 
individanpassade behandlingsprogram, 
men fortfarande saknas konsensus om 
vilka faktorer dessa anpassningar bör 
grundas på.  Forskning om prognostiska 
faktorer syftar till att identifiera vilka 
faktorer som är associerade med bättre 
eller sämre utfall, och kan ge stöd i be-
handlingsval och möjliggöra en optime-
ring av individanpassad behandling.  Det 
finns också kunskapsluckor om viktiga 
egenskaper i MMR, som idag utförs med 
varierande upplägg, och utvärderingar av 
klinisk verksamhet så som den bedrivs ’in 
real life’ behövs därför för att bidra till ut-
vecklingen av MMR. Syftet med avhand-
lingen var att meta-syntetisera befintlig 
evidens om prognostiska faktorer för ett 
positivt behandlingsresultat hos patien-
ter med kronisk smärta som genomgått 
rehabilitering- och- att komplettera kun-
skapsunderlaget med nya primärdata från 
befintlig klinisk verksamhet. Ytterligare 
ett syfte var att utvärdera effektiviteten 
av MMR, och där undersöka effekten av 
olika behandlingslängd, med avseende på 
hälsorelaterad livskvalitet.

Avhandlingen består av fyra delarbeten. 
Studie 1 är en systematisk litteraturstudie 

INTERDISCIPLINARY REHABILITATION 
IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN:  
PROGNOSTIC FACTORS AND 
EFFECTIVENESS

NY AVHANDLING

med meta-analyser där vi sammanställt 
sekundärdata, från tidigare artiklar, över 
prognostiska faktorer för fysisk funktion 
efter MMR. Studie 2 är en s.k. metodstu-
die, som undersökte inter-bedömarreliabi-
litet (tillförlitlighet) i ett nyutvecklat kva-
litetsbedömnings-instrument ”QUIPS”, 
som vi hade använt i den systematiska 
översikten för att bedöma studiekvalitén 
i de inkluderade studierna. De två sista 
delarbetena, 3 och 4, bygger på primär-
data inhämtad från Nationella Registret 
över Smärtrehabilitering, NRS. I Studie 3 
användes regressionsanalyser för att iden-
tifiera prognostiska faktorer för positivt 
utfall på fysisk och psykisk funktion och 
i Studie IV utvärderade vi effektivitet i 
svensk MMR (specialistnivå) med avseen-
de på fysisk och psykisk funktion, smärta 
och konsekvenser av smärta genom att 
följa patienters skattningar i ett f lertal 
mätinstrument (SF-36, HADS, NRS 0-10, 
MPI, EQ-5D) över tid; från rehab-start till 
avslut och uppföljningen ett år senare. För 
att kunna utvärdera om behandlingsläng-
den (duration) hade betydelse för resul-
tatet gjordes mellangruppsjämförelser 
baserat på 3 olika durationsgrupper, och vi 
försökte på så vis efterlikna en sk R-RCT, 
registerbaserad randomiserad kontrollerad 
studie.

I Studie 1 fann vi, med måttlig till låg evi-
dens, att bättre fysisk funktion vid uppfölj-
ning förutspåddes av högre initial självrap-
porterad funktion, lägre grad av mental 
ohälsa och ’negativa’ kognitiva beteende-
faktorer (såsom katastrofierande och fear 
avoidance) samt höga nivåer av ’skyddande’ 
kognitiva beteende-faktorer (såsom opti-
mism, tilltro till egen förmåga mm). De 
smärtrelaterade faktorerna smärtintensitet 
och smärtduration var inte associerade med 
fysisk funktion vid uppföljning. I Studie 
2 framkom svag till måttlig interbedö-
marreliabilitet vid kvalitetsbedömningar 
med QUIPS, och förslag för att förbättra 

överrensstämmelse och funktionaliteten 
presenterades. Resultaten från svensk 
registerdata visade i Studie 3 att de vikti-
gaste prognostiska faktorerna för utfallen 
fysisk och mental funktion sammantaget 
var att ha nära anknytning till arbetslivet, 
ha optimistiska behandlingsförväntningar, 
känsla av kontroll och mindre funktions-
nedsättning från smärta initialt. Smärta 
i sig var av sekundär betydelse. För fysisk 
funktion specifikt var ett högre initialt 
mentalt välbefinnande av betydelse medan 
för mental funktion visade sig det motsatta, 
ett lägre (dåligt) utgångsvärde var av bety-
delse för behandlingsframgång. MMR som 
helhet visade sig vara effektiv vid behand-
lingsuppföljning, resultaten från jämfö-
relser över tid visade på förbättringar på 
alla utfallsvariabler. När jämförelse gjordes 
mellan grupper med olika behandlingstid, 
kort (4-9 veckor) vs. moderat (10 veckor) vs. 
lång (11-18 veckor), framkom ingen skillnad 
i effektivitet.

Sammanfattningsvis identifierades evidens 
för att det finns viktiga prognostiska mar-
körer, vilket pekar på modifierbara fakto-
rer användbara i såväl klinisk verksamhet 
som för framtida randomiserade kliniska 
studier. Ett systematiskt konsensusarbete 
mellan bedömare krävs för en bra reliabili-
tet vid kvalitetsbedömning av artiklar som 
ingår i systematiska litteraturstudier. Att 
vara i arbete, ha positiva behandlingsför-
väntningar, samt lägre ingångsvärden på 
de respektive utfallen, fysisk och emotio-
nell hälsa, samt copingstrategier, spelade 
en viktig roll för det framtida behandlings-
resultatet. Resultaten var dock inte konse-
kventa för fysisk och emotionell funktion, 
vilket antyder en komplex prognostisk bild 
för förståelsen av klinisk förbättring som 
helhet. MMR är en effektiv behandlings-
metod från ett biopsykosocialt perspektiv, 
men dess behandlingslängd verkar inte 
ha någon betydande roll för det framtida 
behandlingsresultatet. 

Elena Tseli

Några eftertankar som jag tagit med mig: 
En sak som blev tydlig i analyserna, både 
i den systematiska översikten och kvali-
tetsregisterstudierna, var att utfallsmått 
för fysisk funktion och aktivitet inte var 
lika väl representerat som olika aspekter 
av mental hälsa. Med tanke på att många 
MMR-insatser riktas just mot att minska 
dekonditionering, förbättra fysisk funk-
tion och ‘fungerande’ verkar denna domän 
vara understuderad. Det skulle vara vär-
defullt att komplettera den fysiska kom-
ponenten  med f lera ’nyanser’, och gärna 
några objektiva mått eftersom mycket går 
att mäta, tex finns idag enkla sätt att mäta 
grad av fysisk aktivitet med accelerometri.

Mer information behövs också om den 
faktiska MMR interventionen som varje 
patient tagit del av – det framgår sparsamt 
i artiklar men ännu mindre i den vanliga 
verksamheten. Denna information behö-
ver göras mer synlig, allrahelst inlemmas 
i kvalitetsregistret NRS, för att möjliggöra 
mycket mer nyanserade analyser av kom-
binationen av olika individer och olika 
MMR-komponenter. Framtida prognostisk 
forskning behöver undersöka vidare hur 
personfaktorer och behandlingsfaktorer- i 
kombination- kan förklara mer av den 
komplexa bilden, för att på sikt kunna 
matcha behandling bättre till individen 
och på så vis nå ännu bättre resultat.

ELENA TSELI 
MED. DR / LEG. SJUKGYMNAST  

KAROLINSKA INSTITUTET, INSTITUTIONEN FÖR  

NEUROBIOLOGI, VÅRDVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

POSTDOC I MEDICINSK VETENSKAP,  

HÖGSKOLAN DALARNA

Avhandlingen finns tillgänglig på: http://hdl.

handle.net/10616/46800
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Frida presenterar resultat från ett pågående 
forskningsprojekt, SaMMRa - en nationell 
och innovativ Samverkansmodell inom 
MMR för att möjliggöra en hållbar åter-
gång till arbete för personer med långvarig 
smärta. Syftet är att utveckla och utvärdera 
en samverkansmodell (SaMMRa) med 
målet att öka möjligheten för en hållbar 
återgång i arbete för personer med lång-
varig smärta.  Långvarig smärta är en av 
de vanligaste orsakerna till sjukskrivning 
och mer kunskap behövs om effektiva 
strategier för minskad sjukskrivning och 
återgång i arbete. Detta är ett nationellt 
projekt där data från Nationellt Register 
över Smärtrehabilitering (NRS) används 
tillsammans med ny datainsamling. 

Frida berättar att bakgrunden till studien 
var att det finns evidens för interven-
tioner som involverar arbetsplatsen och 
samverkan mellan olika aktörer. Men vad 
ska dessa interventioner innehålla och 
hur ska de utföras? Därför behövs fortsatt 
forskning. Och Frida presenterar nu två  
kvantitativa och ett kvalitativt delprojekt 
med målet att utveckla och utvärdera en 
modell för effektiv samverkan. 

Det kvalitativa delprojektet har man kom-
mit längst med, att se vilka hinder och 
möjligheter som finns för återgång i 
arbete. Genom fokusgrupper och indivi-
duella intervjuer i Linköping och Jönkö-
ping samlade man information från 18 
patienter och 28 samverkansaktörer. En 
bred patientgrupp representerades med 
såväl anställda som arbetslösa samt sjuk-

varig smärta och vad som kan vara lämp-
liga strategier för att möjliggöra återgång 
i arbete. 

Både patienter och samverkansaktörer 
nämnde MMR som ett lämpligt forum för 
kunskapsöverföring, då det fanns ett stort 
förtroende för kompetensen som finns 
där. Att den kan fungera som lämplig 
arena för aktörerna att mötas. 

Tidsaspekter – en viktig aspekt, delta-
garna pratar om tajming, att patienten 
behöver vara redo och motiverad till att 
delta i MMR, men att det är individuellt 
när detta är. Det ansågs därför värdefullt 
med ett samverkansmöte i samband 
med avslut, men önskan fanns också om 
möten även tidigare för utökad planering 
och gemensamma strategier. Tid är en 
begränsad resurs i en alltför tight vardag, 
med svårighet att planera möten. Det blir 
därför lätt glapp och en väntan mellan 
olika insatser och olika aktörer. 

Gemensam plan: de f lesta deltagarna 
pratar om rehabplaner, patienterna har 
haft en rehabplan och Samverkansaktörer 
har varit med och utformat sådana. Trots 
detta är det många som saknar en plan 
som är solid, accepterad och kommunice-
rad mellan alla aktörer. Denna plan ska 
vara f lexibel och kunna anpassas, men 
vara förankrad hos samtliga aktörer. Det 
förekommer att planen rivs, att den kan-
ske inte var realistisk, eller att förutsätt-
ningar inte fanns. Här lyfter deltagarna 
behov av bättre kommunikation, för utö-
kad samsyn. 

Personcentrerade lösningar: brister i ti-
digare områden gör att det bli svårt att 
genomföra dessa lösningar, både patienter 
och samverkansaktörer återkommer till 
uttrycket att patienterna hamnar mellan 
stolarna. De lyckade exempel som finns 
har byggt på f lexibilitet, att man agerat 
utanför ramarna, kanske genom att man 
frångått någon regel. Någon deltagare be-
nämnde detta som ett lotteri, eller turen 
att träffa rätt aktörer, som vågar och vill 
skapa rätt lösningar för individen. 

” så jag fick ju en helhet där och sedan en 
dag ledigt i veckan då men den (planen) 
rev ju den där nya på Försäkringskassan. 
Hon lyssnade liksom inte alls och då blev det 

skrivningar i olika grad eller helt i arbete. 
Samverkansaktörerna hade även de en 
bred representation, ungefär lika många 
deltagare från vård som från samhällsaktö-
rer. Fördelen är att det ger ett varierat urval 
med erfarenheter ur olika perspektiv. 

Frida ger en inblick i analysen, att det är 
två olika material med separata analyser 
men att man kan konstatera att många 
erfarenheter och uppfattningar återkom-
mer i båda gruppernas utsagor. Hon visar 
områden som båda grupperna belyser 
som betydelsefulla, och en samlad bild av 
viktiga områden presenteras som teman. 
Centralt är betydelsen av att få till en 
ändamålsenlig och effektiv samverkan 
genom hela processen. 

Olika ramar och mål – det framkommer 
hur tydligt det är att det skiljer sig och 
att det är svårt att i praktiken överbrygga 
olikheterna. Det framkom även en önskan 
om mer möten över gränserna, runda av 
hörnen, främst kopplat till Försäkrings-
kassans regelverk som upplevdes som 
mest fyrkantigt. Och att det var väldigt 
personberoende hur strikt handläggaren 
följer regelverk men även i bemötandet. 

”Om man ser till den samverkan som sker 
där mellan FK och AF så är det mer av som 
man säger informationskaraktär att det här 
gäller hos oss och det här gäller hos oss, inte 
så mycket att man försöker sy ihop de olika 
delarna för att det ska stötta personen.”

Ansvar och koordinering – det framkom ett 

otydligt ansvar för rehabiliteringsproces-
sen, där främst rehabkoordinatorn lyfts 
som en stor potential, samtidigt som det 
belystes att patienten har ett eget ansvar. 
För att hålla bra f lyt i rehabiliteringspro-
cessen, behöver ansvar och koordinering 
tydliggöras. Att det ofta finns en plan för 
ansvarsfördelning, men att det i praktiken 
inte alltid efterlevs. Deltagare menar att 
det är i olika utsträckning som arbetsgi-
vare tar sitt rehabiliteringsansvar, och det 
återfanns även skillnader i tillgång till 
företagshälsovård. 

Frida menar att det som främst saknades 
var ett tydligt ansvar för att hålla ihop re-
habiliteringen, där rehabkoordinatorerna 
har en viktig del. Patienten har störst del 
av ansvaret för sin rehab, men pga. dåligt 
mående kan det vara svårt, och även att 
man som patient inte alltid har koll på 
sina rättigheter. 

”Jag undrar om rehabkoordinatorn skulle 
kunna hjälpa till på nåt vis //…// att rehab-
koordinatorn sätter ihop ett möte med nån 
härifrån (MMR), sin vanliga läkare och 
kanske arbetsgivaren och Försäkringskas-
san framför allt då eftersom det är de som 
sitter på pengen. Så att man, att alla pratar 
samma språk, mot individen. För att kunna 
gå smärtrehab så kommer det att bli så här. 
Det här blir förutsättningarna.”

Kunskap: både patienter och samverkans-
personer efterfrågar utökad kunskap, både 
om sjukförsäkringssystemet och de olika 
roller som finns där, men även om lång-

FRIDA SVANHOLM, LEG ARBETSTERAPEUT, 
SMÄRT- OCH REHABILITERINGSCENTRUM, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LINKÖPING

Vad händer om myndigheterna 
samverkar: att nå en hållbar 
återgång till arbete efter 
multimodal rehabilitering.
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inte bra. Jag var tvungen att gå och jobba en 
timme och 38 minuter varje dag och där föll 
liksom alltihop.”

”Det var liksom en överenskommelse mellan 
mig och min chef så vi sa ingenting till FK för 
där har jag upplevt väldigt mycket problem 
att antyder jag om att jag jobb ar på något 
annat sätt än 4 timmar 5 dagar i veckan så 
blir hon väldigt taggig mot mig och säger att 
hur jobbar du egentligen och så får man inte 
göra.”

Uppföljning – är även det ett gemensamt 
område för både patienter och samver-
kansaktörer, där mer strukturerad uppfölj-
ning önskades, men även möjlighet till 
kontakt även mellan planerade tillfällen 
för att stämma av var önskvärt. Detta var 
särskilt tydligt efter genomgången MMR, 
där patienter som först har blivit stärkta 
sedan kanske faller, och då ganska hand-
löst, vilket en uppföljning kunnat upp-
märksamma och även kanske förhindrat. 
Frida påtalar sin egen kliniska erfarenhet 
med behovet att stärka rehabiliteringspla-
nen och även förtydliga den så kanske det 
kan bli ett bättre utfall längre fram. En 
kartläggning har gjorts under 2016–2018 
i hur man jobbar inom MMR på specialist-
nivå med underlag i NRS siffror. Det görs 

en hel del nationellt idag, men det är en bit 
kvar till önskat läge anser Frida. 

Det finns, enligt Frida, inget tydligt svar 
på vad som händer när myndigheter sam-
verkar. Det finns indikationer på en mer 
tillfredsställande och effektiv rehabilite-
ringsprocess samt en önskan om mer och 
bättre samverkan från både patienter och 
samverkansaktörer genom ett kontinuer-
ligt och strukturerat arbete för att skapa 
en bra grund. 

Fridas tanke är att det är märkligt att vi 
trots kunskap om detta inte jobbar enligt 
det i praktiken. I forskargruppen fortsätter 
de arbeta med de olika delprojekten, paral-
lellt kommer ett nytt projekt starta upp, 
ett digitalt stöd för patienter med smärta 
och deras arbetsgivare. SWEPPE – interac-
tion f lowcart är en mobilapplikation som 
tar med målformuleringar, påminnelser, 
coachning och möjlighet att dela informa-
tionen med arbetsgivare. 

Länk till föreläsningen: 
https://vimeo.com/367989823

HANNA BLOMSTEDT
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Frida Svanholm om myndughetssamverkan och reahbilitering.
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Sophia Åkerblom, leg psykolog, från Skå-
nes universitetssjukhus berättade om sin 
avhandling “Predictors and mediators of 
outcome in CBT for chronic pain: The role 
of psychological f lexibility and PTSD.” 
Kognitiv beteendeterapi (KBT), som är 
vanligt förekommande för patienter med 
långvarig smärta under smärtrehabili-
tering, är en evidensbaserad och rekom-
menderad behandlingsmetod även om 
interventionen ger relativt blygsamma 
förbättringar. Det är fortfarande oklart 
vilka behandlingskomponenter vi bör 
bygga rehabiliteringsprogrammen kring 
samt vilka aktiva interventioner det är 
som ger behandlingseffekt. Därför har 
avhandlingsarbetet framförallt handlat 
om att försöka identifiera verksamma 
behandlingsmekanismer (mediatorer) och 
egenskaper hos individen som predicerar 
förbättringar i dessa mekanismer och 
behandling överlag (prediktorer och mode-
ratorer). Identifiering av så kallade predik-
torer/mediatorer/moderatorer skulle kunna 
guida kliniker att förändra och förbättra 
sina interventioner, och hjälpa matcha 
patienter till de behandlingskomponenter 
de mest troligt har nytta av. 

Psykologiska flexibilitetsmodellen är en 
beskriven mediator inom Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) och frågan 
var om det även kunde gälla för det bredare 
KBT-fältet. Acceptans visade sig vara en 
viktig mediator för behandlingsresultat 
även inom KBT.  En annan fråga fokuse-
rade på olika aspekter av psykologisk flexi-
bilitet samt det outforskade inflytandet av 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Resultaten visade bland annat en tydlig 
koppling mellan PTSD och långvarig 
smärta och en hög andel uppfyllde krite-
rierna för PTSD, vilket i sin tur predice-
rade sämre status i smärtupplevelse och 
funktion. Psykologisk inflexibilitet kunde 
också predicera sämre behandlingsutfall. 
Sophia efterlyste ett mer processorienterat 
angreppssätt - med fokus på gemensamma 
viktiga faktorer istället för uppdelning på 
olika terapeutiska inriktningar - och ansåg 
att psykologiska flexibilitetsmodellen ver-

kar kunna ha en plats i ett så kallat trans-
diagnostiskt perspektiv på behandling av 
f lera komplexa tillstånd.
Länk till avhandling: https://portal.
research.lu.se/portal/en/publications/
predictors-and-mediators-of-outcome-
in-cbt-for-chronic-pain(582ffa90-677c-
4a4f-a186-a3df9dc2c5e2).html

Länk till presentationen Smärtforum: 
https://vimeo.com/368262095

ELENA TSELI
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

SOPHIA ÅKERBLOM, LEG PSYKOLOG, SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Ewa Lampa, Övertandläkare, specialist i 
bettfysiologi, medicine doktor, Klinisk 
oral fysiologi, Region Västerbotten/Umeå 
universitet presenterade sin avhandling 
”Pain and disability in the jaw and neck 
regions after whiplash trauma – a short- 
and long-term perspective”.

Avsikten med avhandlingen var att under-
söka smärta, funktion och psykosociala 
faktorer vid käkrelaterade besvär efter 
whiplash associated disorders (WAD) 
samt en uppföljning 2 år senare. Resulta-
ten visade att patienter med WAD hade en 
ökad grad angiven käksmärta än kontroll-
gruppen och att det fanns en korrelation 
mellan smärta som förlagdes till käkar 
och nacke. Hon fann också att upplevd 
smärta och trötthet i käkmuskulatur, 
nacke och skuldror uppkom snabbare vid 
tuggning hos WAD-patienterna samt att 
WAD-patienterna hade mer fysiska sym-
tom och mer symtom på nedstämdhet än 
kontrollgruppen. 

Syftet med den senaste studien var att 
utvärdera förloppet av käkbesvär i nära 
anslutning till whiplashtrauma och efter 
2 år. Ewa sammanfattar resultaten i sin 
avhandling med att: 1. Redan tidigt efter 
ett whiplashtrauma kan käksystemet vara 
drabbat av smärta och dysfunktion. 2. Att 
tugga kan belasta och provocera symtom 
även utanför käksystemet. 3. Det finns 

en samsjuklighet med psykosociala fak-
torer, och 4. För många patienter blir den 
akuta smärtan i käkar/ansikte långvarig. 
Ewa menar att det är viktigt att i kliniken 
uppmärksamma käksystemet efter whi-
plashtrauma, att identifiera besvär med de 
tre screeningfrågorna för temporomandi-
bulära disorders (3Q/TMD) och att det i så 
fall är viktigt att samverka med/remittera 
till specialist i bettfysiologi.

GUNILLA CLEMENTZ

SEKRETERARE I SMÄRTSEKTIONEN

Länk till föreläsningen:  

https://vimeo.com/367983941

EWA LAMPA, ÖVERTANDLÄKARE, SPECIALIST I BETTFYSIOLOGI, 
MEDICINE DOKTOR, KLINISK ORAL FYSIOLOGI, 
REGION VÄSTERBOTTEN/UMEÅ UNIVERSITET 

Pain and disability in the 
jaw and neck regions after 
whiplash trauma 
a short- and long-term perspective

Har du ont i tinning, ansikte, 
käke eller käkled en gång i 
veckan eller oftare? Har du 
ont när du gapar eller tuggar 
en gång i veckan eller oftare? 
Samt Låser sig eller hakar kä-
ken upp sig en gång i veckan 
eller oftare?

Ewa Lampa

Sammanfattning av avhandlingspresentation 
Predictors and mediators of outcome 
in CBT for chronic pain: 
The role of psychological 
flexibility and PTSD

Akupunktur för behandling av smärta?
Vi har utbildningen för dig!

Information om kurser samt anmälan www.akabutbildning.com
akab.utbildning@telia.com tel 0703-048 796



18  S E N S  n r  1 / 2 0 2 0   S E N S  n r  1 / 2 0 2 0   19

Mats Eriksson, Professor, specialistsjuk-
sköterska, Institutionen för hälsovetenska-
per, Örebro universitet och Elisabeth Nor-
man, Överläkare, Neonatalkliniken, Skånes 
universitetssjukhus, Lund föreläste om 
”Modernt tänk i neonatal smärta”. 
Prematura barn utsätts tidigt för mycket 
stress och eventuella smärtsamma un-
dersökningar – sugning i tub och hals, 
hälstick, borttagande av häfta, venpunktion, 
infarter, operationer, ögonundersökningar, 
höftundersökning, k-vitamin och vaccinatio-
ner – i medeltal 15 tillfällen (0-62) per dag.

1987 publicerades en studie på 16 pre-
matura barn som fick lustgas, muskelre-
laxantia och +/- fentanyl i samband med 
en operation – innan denna studie kom 
fanns enligt föreläsarna inte mycket forsk-
ning på prematura/nyfödda barn och de 
eventuella smärtsamma procedurer de 
utsattes för. Studien visade signifikanta 
skillnader avseende metabola, endokrina 
och kardiovaskulära reaktioner per- och 
postoperativt beroende på om barnen fick 
smärtlindring (Fentanyl) eller ej. Fynden 
tolkades indikera att prematura barn fick 
en betydande stressrespons i samband 
med kirurgi under anestesi och att fentany-
lanestesi kan vara associerad med förbätt-
rat postoperativt resultat. Nyare studier har 
påvisat att upprepad neonatal smärtrelate-
rad stress (hudpenetrerande procedurer) 
är associerade med minskad mängd vit 
och grå substans i fullgången ålder. På 
Magnetisk resonanstomografi (MRI) har 
man hos 7-åringar påvisat signifikant klara 
samband mellan tunnare cortex (i 21av 66 
undersökta cortex-regioner) och antalet 
genomgångna hudpenetrerande procedu-
rer barnen utsattes för under deras neona-

talperiod. Andra studier har visat på för-
sämrad kognition och inlärningsförmåga 
i skolåldern efter neonatal anestesi (dock 
poängterade föreläsarna att det i detta 
sammanhang även uppvisades motsägel-
sefulla resultat). Föreläsarna uppgav ett 
behov av ökad kunskap om nyfödda barns 
smärtupplevelser och dess neurologiska 
och neuropsykologiska konsekvenser samt 
deras rätt till smärtlindring. Föreläsarna 
belyste även svårigheter som råder gällan-
de bristen på kunskap om analgetiska och 
sedativa läkemedels apoptosgenererande 
effekt hos nyfödda barn med ett känsligt 
centralt nervsystemunder snabb utveckling 
och potentiella eller kända läkemedelsbi-
verkningar beroende på gestationsålder, 
postnatal ålder och VIKT.

Man upplever sig förstå att nyfödda barn 
har ont genom beteendesignaler som 
ansiktsuttryck, gråt, kroppsrörelser och 
tonus, vakenhet och sömn, via fysiologiska 
signaler som puls, andning, blodtryck, 
syremättnad och stresshormoner. I sam-
manhanget nämns också neurofysiolo-
giska signaler som blodflöde i hjärna, 
EEG, svettningar i hand och fot samt 
hjärtats förmåga att ändra frekvens. För 
att behandla rätt måste vårdgivaren upp-
skatta barnets upplevda smärta och flera 
instrument finns då tillgängliga, som 
exempel nämnde föreläsarna skattnings-
formuläret ALPS-Neo och en multimodal 
balanserad strategi för smärtbehandling 
rekommenderades. Smärtskattningen styr 
sedan behandlingen. I planeringsstadiet 
rekommenderas analys – risk/fördelar/
behov, barnets tidigare erfarenheter, perso-
nal och materiella resurser och att anpassa 
sig till ät- och sovtider. I den grundläg-

gande behandlingen ingår förberedelser 
som att barnet bör vara mätt, ha torr 
blöja, befinnas i en lugn miljö med för-
äldrar närvarande och eventuellt använda 
EMLA som hud/lokalbedövning. Under 
genomförandet rekommenderas distrak-
tion och kommunikation som till exempel 
hud-mot-hudkontakt (kängurumetoden), 
amning, några söta droppar i munnen 
och stödjande sammanhållning av babyn 
(i ett brett grepp) och som sista insats vid 
behov utökad farmakologisk behandling. 
I kliniska situationer är oftast en kombi-
nation av olika metoder effektivast och 
föreläsarna rekommenderar vårdpersonal 
att prova sig fram. Vårdgivare uppmanas 
komma ihåg att nyfödda barn är fysiolo-
giskt omogna (metabolt, endokrinologiskt, 
kardiovaskulärt, renalt m.m.), de är under 
fysiologisk omställning och snabb utveck-
ling, de varierar mycket i vikt och kropps-
sammansättning och har ett CNS under 
maximal tillväxt och utveckling. Farma-
kologisk behandling bör beakta barnets 
förutsättning för absorption, metabolism 
och elimination, vilka är oförutsägbara och 
kan variera individuellt med bland annat 
gestationsålder, postnatal ålder och vikt.

Föreläsarna poängterade avslutningsvis 
att man bör se föräldrarna som de pri-
mära vårdgivarna och använda kommuni-
kation och distraktion på alla möjliga sätt 
vid smärtsamma procedurer på prema-
tura och späda barn.  

GUNILLA CLEMENTZ

SEKRETERARE I SMÄRTSEKTIONEN
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Kathleen Sluka är försteförfattare till denna 
reviewartikel som i introduktionen öppnar 
med påståenden om att fysisk inaktivitet 
och en stillasittande livsstil är en påtaglig 
hälsoangelägenhet globalt sett, vilken även 
kan kopplas till risken att utveckla smärt-
tillstånd. Kopplingen mellan inaktivitet 
och upplevd smärta beskrivs inkludera 
en facilitering av N-methyl-D-aspartat 
(NMDA)-receptorer parallellt med att en 
minskad smärthämning även sker via en 
förändring av Serotonin-nivåer.

SLUKA KA, FREY-LAW L, HOEGER BEMENT M. (BIENNIAL REVIEW OF PAIN.) PAIN. 
2018 SEP;159 SUPPL 1:S91-S97. DOI: 10.1097/J.PAIN.0000000000001235.

EXERCISE-INDUCED PAIN AND  
ANALGESIA? UNDERLYING MECHA-
NISMS AND CLINICAL TRANSLATION

Faktaruta: NMDA-receptorer: 
Ökad aktivitet i NMDA-receptorer resulterar 
i en funktionellt förlängd depolarisering av 
nociceptiva signaler som i kombination 
med en strukturellt ökad bildning av re-
ceptorer har en betydande roll i fenomenet 
central sensitisering samt hyperalgesi, sam-
tidigt som en ökad NMDA-receptoraktivitet 
kan förklara både wind-up och långtidspo-
tentiering.

Faktaruta: Serotonin
Serotonin tillhör gruppen monoaminer 
(tillsammans med dopamin, noradrenalin 
och adrenalin) och verkar i ett flertal olika 
system i kroppen. Serotonin är involverat i 
såväl autonoma som kognitiva funktioner 
samtidigt som det även kopplas till depres-
sions- och ångesttillstånd. Det finns olika 
farmakologiska interventioner som därför 
riktas till Serotoninnivåer, vilket kan vara 
en förklaring till varför Serotonin är en av 
de mest studerade neurotransmittorerna i 
människokroppen.
Serotonin kan även kopplas till en indirekt 
smärthämning genom dess aktivering av 
inhibitoriska interneuron i dorsalhornet, 
samt dess frisättning av endogena opioider. 
Träning, meditation och hudberöring 
påverkar serotoninnivåer positivt, liksom 
solexponering och viss kost. Även alkohol 
ökar tillfälligt mängden serotonin i kroppen.

Författarna menar att det tycks finnas en 
interaktion mellan de opioid- och seroto-
ninmekanismer som bidrar till tränings-
orsakad smärthämning, vilket kan vara en 
av förklaringarna till varför fysisk aktivitet 
hindrar utvecklingen av hyperalgesi-feno-
menet. De menar också att regelbunden 
fysisk aktivitet är relaterat till minskad 
smärtsensitisering hos friska individer, 
samtidigt som de påvisar det bristande 
forskningsunderlaget kring vardaglig 
lågbelastande fysisk aktivitet och sensiti-
sering hos personer med fibromyalgi eller 
andra typer av långvariga smärttillstånd. 
Samtidigt påtalar författarna att träning 
ska ses som primärintervention i smärtre-
habiliteringssammanhang på grund av 
dess generellt starka vetenskapliga stöd.

Artikeln tar även upp att regelbunden fysisk 
aktivitet genererar färre antal inf lamma-
toriska cytokiner och samtidigt ett större 
antal anti-inf lammatoriska cytokiner, 
vilket författarna menar har en hämman-
de påverkan på aktiviteten i nociceptorer 
med en minskad smärtupplevelse som 
följd. De kopplar resonemanget till att en 
ökad systemisk inf lammation anses vara 
en bidragande faktor till sensitiseringen 
i sammanhanget och påtalar även att en 
ökad gliacellsaktivitet kan ses i det centra-
la nervsystemet. Återkommande nämner 
de hur träning med påtaglig potens kan 
normalisera dessa fynd, samtidigt som 
eventuell rörelserädsla, undvikandebete-
enden och smärtkatastrofiering nämns i 
sammanhanget. Här nämns vikten av att 
multimodala rehabiliteringsinsatser bör 
kombinera kognitiva beteendeinterven-
tioner med konkret träning - samtidigt 
som det framkommer att den konkreta 
träningen tycks vara den centrala behand-
lingsfaktorn vid behandling av rörelse-
rädsla för långvariga ländryggsrelaterade 
smärttillstånd.

Faktaruta: Cytokiner
Cytokiner är en heterogen grupp specialtill-
verkade signalöverförande proteiner/pepti-
der som vanligtvis utsöndras lokalt när de 
behövs, med syfte att reglera effekten av 
den kemiska substansen i målcellen. Cyto-
kiner produceras av ett flertal vävnads- eller 
celltyper och reglerar framförallt immunolo-
giska och inflammatoriska förlopp. 

I avslutet av artikeln tas kliniska aspekter 
upp. Här bekräftar författarna svårighe-
ten att behandla patienter med fibromy-
algi med träning på grund av den ökade 
smärtupplevelsen i samband med uttröt-
tande träning, men menar samtidigt att 
träningstypen är av underordnad bety-
delse och att man istället bör fokusera på 
att träningen blir av - vilket  tycks vara det 
centrala i sammanhanget. De citerar här 
en Cochraneartikel från 2016 ( Sariagiotto 
BT, Maher CG, Yamato TP, Costa LO, Me-
nezes Costa LC, Ostelo RW, Macedo LG. 
Motor control exercise for chronic non-
specific low-back pain. Cochrane Database 
Syst Rev 2016:CD012004) som menar 
att valet av träningsintervention troligen 
kan bygga på patientens och terapeutens 
preferenser. Författarna ifrågasätter sam-
tidigt uttalanden om 150 minuters fysisk 
aktivitet på moderat ansträningsnivå 
kombinerat med två dagar med styrketrä-
ning per vecka i sammanhanget, eftersom 
dessa rekommendationer inte kan kopplas 
till direkt smärthämning. En önskan om 
forskning kring effektiv träningsdos eller 
minimal effektiv träningsdos för smärt-
lindring efterfrågas därför av författarna. 
Artikeln avslutas med att betona hur gene-
rellt underutnyttjad den fysiska träningen 
är i smärtbehandlingssammanhang.

MATHIAS ANDERSSON 
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

ARTIKELSAMMANFATTNING
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