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Det livslånga lärandet!
Lika bra att säga det direkt –
det här blir nog ett hyllningstal
till det livslånga lärandet och
till forskningens lov. Ja det är
svårt att undvika, när man i
skrivande stund inväntar Dday, den så hett efterlängtade
disputationsdagen efter flera
års doktorandstudier.
Vem kunde anat det? Fortfarande är minnet starkt från examensdagen 1989, då vi
nybakade sjukgymnaster uppmanades att
söka oss till forskningen - ”mer forskning
behövs inom vårt kunskapsfält” – och jag
tänkte men näe, kan det inte räcka nu?
Kan jag inte bara ”få vara” en helt vanlig
sjukgymnast. En helt vanlig sjukgymnastvad är det? Att fortsätta lära genom hela
yrkeslivet och därmed utmana oss själva
tycks vara ett återkommande karaktärsdrag inom kåren, vare sig det sker genom
nya uppdrag, ny arbetsplats, ny utbildning
och så även för mig. Men, det har också
oftast varit riktigt jobbigt (särskilt när det
vankats examensprojekt) och i efterhand
har alltid följt uppmaningar till vänner
runtomkring, att de ska påminna mig att
jag aldrig ska hoppa på något nytt igen.
Med facit i hand har det ju alltid varit värt
språnget, och när nu en hel forskarutbildning ska summeras ja då är det lätt
att bli lyrisk över vad de här åren inneburit för min del. Möjligheten att få fördjupa mig i några av de frågor som väcktes
under min tid som kliniker på smärtrehabiliteringen på Huddinge Sjukhus.
Möjligheten att få lära, av andra och av
varandra; av alla patienter som idogt fyllt
i travar av självskattningsinstrument, av
kliniskt verksamma fysioterapeuter som
med en mening kan sätta ord på det man
sett i sin analys, men kanske ändå inte
fullt ut greppat betydelsen av, av forskarkollegor som bidragit med kreativa
lösningar till alla tusen ställningstaganden som forskning innebär (inte alls så
svart-vitt som man kunde tro). Dessutom, att få växla roll och vara student igen
och kurskamrat med fysioterapeuter som
tidigare varit mina studenter i grundutbildningen - vilken förmån för mig.

Det livslånga lärandet i en av dess mera
konkreta former och att på vägen kanske
kunna lägga en liten pusselbit till det
stora fältet av obesvarade frågor. För mer
forskning behövs – hört det förut?
Detta nummer av SENS handlar till stor
del om forskning, speglat genom projektarbeten på magisternivå såväl som forskarutbildningsnivå. Två fysioterapeuter
som disputerat under våren presenterar
sin forskning. En av dem, Hanna Lotzke,
från Göteborgs universitet, utvärderar
personcentrerad prehabilitering och
uppföljning inom området ryggkirurgi
vid långvarig ländryggssmärta, som
hon beskriver i detta nummer av SENS.
Även Gabriele Biguet’s avhandling, från
Karolinska Institutet, har ett uttalat
patientperspektiv. Hon har följt personer
med långvarig smärta före och under
multimodal smärtrehabilitering och
genom djupintervjuer sökt kunskap om
deras upplevelse av komplexa fenomen
som acceptans och kroppsmedvetenhet, och hur dessa kan förändras under
rehabiliteringen.
Ibland handlar forskningen inte så mycket
om obeforskade områden, som om att
resultaten spretar och en samlad bild
behövs för att kunna se var vi står idag.
SBU, Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering, fick förra året
i uppdrag av regeringen att kartlägga
kunskapsläget avseende behandling
av långvariga muskuloskeletala smärttillstånd, med särskilt fokus på kvinnor.
En sammanfattning av den nyutkomna
rapporten finns att läsa på sid 4.
En annan SBU rapport, som kom ut 2018,
uppmärksammade det för många okända
kunskapsområdet endometrios, också en
fråga rörande kvinnors hälsa. Det senaste
året har ämnet lyfts i alltmer i media.
Med hög relevans och aktualitet ligger
alltså det sprillans nya magisterarbete
vi presenterar närmare i detta nummer,
en enkätstudie om vilka utvärderingsinstument som används i klinik, skrivet av
Åsa Österlund och Lisa Nüth på sid 6.
Bokrecensionerna i detta nummer presenterar vägar till uppdaterad kunskap baserad inom grundforskning om smärta och

artikelsammanfattningar har vi också
av och till. Vi vill att SENS ska spegla
hela intressefältet inom smärta – ibland
undrar vi om en viss artikel kan vara av
intresse, eller inte. Hör av er om vad ni
vill läsa om, eller skicka ditt förslag till
oss om en intressant artikel, så kan vi ta
med en sammanfattning i kommande
nummer.
Många olika vägar till livslångt lärande
finns, vare sig det sker mer formellt
genom olika utbildningar eller informellt
genom lärande som sker i arbetet, genom
egna studier eller det erfarenhetsbaserade. Vår sektionstidning, SENS, strävar
efter att vara en bidragande faktor i det
livslånga lärandet; genom våra ”Så gör
vi här-inslag”, våra sammanfattningar
från konferenser, avhandlingar, artiklar
och böcker vill vi spegla aktuella frågor
för oss alla som vill fortsätta lära. Hjälp
oss att bli en relevant kunskapskälla för
dig och ditt fortsatta lärande – vad vill
du läsa om? Vad vill du veta mera om?
Och du vet väl att förutom papperstidningen, som kommer hemskickad till
alla medlemmar i sektionen, ligger nu
SENS öppen för alla att läsa, som ett led
i att tillgängliggöra smärtfältet för f ler.
Kanske kan du tipsa en kollega?
Och du, om du är det minsta nyfiken på
att studera vidare - undersök den möjligheten närmare. Gå in på universitetens
hemsida och börja spana – där bjuds så
mycket mer än vad man kan ana. Följ din
känsla och avstå från eventuella fördomsfulla föreställningar huruvida du är rätt
person eller ej. Du kommer inte att ångra
dig!
Sen måste man ge tid för återhämtning,
det ser jag fram emot. Och jag hoppas ni
alla haft möjlighet att på något vis vila
och ladda batterierna inför den kommande hösten. Och, för egen del när allt är
över och efter lite semester, påminn mig
(inte!) att aldrig hoppa på nåt nytt igen.

ELENA TSELI
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SBU-RAPPORT

Sammanfattning av SBU-rapporten

Behandling av långvariga
smärttillstånd med fokus
på kvinnor
– en kartläggning av systematiska översikter
SBU fick 2018 i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsläget gällande långvariga smärttillstånd
hos kvinnor. Arbetet med rapporten har utförts av en projektgrupp bestående av sakkunniga inom fältet där olika vårdprofessioner finns representerade samt personer inom SBU. Rapporten har granskats
av externa granskare med kunskap inom fältet samt av SBU:s vetenskapliga råd.
SBU har i denna rapport fokuserat på att
kartlägga systematiska översikter om
såväl behandling som metoder för att
utreda vem som har nytta av vilken behandling vid långvariga smärttillstånd,
samt könsaspekter i den forskningen.
Inledningsvis beskrivs definitionen av
långvarig smärta som smärta som varat
längre än tre månader. Man beskriver att
mellan 25 till 35 procent av befolkningen
i Europa lever med detta tillstånd och att
det är vanligare hos kvinnor än hos män.
Rapporten är avgränsad till muskuloskeletala smärttillstånd, vilka beskrivs vara
en av de främsta anledningarna till såväl
sjukskrivning som sjukvårdskonsumtion.
METOD: Rapporten är uppdelad i tre olika metodologiska nivåer. Man har på nivå
1 gjort en bred kartläggning av systematiska översikter där en litteratursökning
av publikationer mellan 2010 och 2018
ligger till grund. På nivå 2 har man gjort
en fördjupad beskrivning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter publicerade mellan 2017 och 2018. På nivå
3 har man valt ut en särskilt relevant och
högkvalitativ systematisk översikt från
2018 och gjort en fördjupad genomgång
av denna för att exemplifiera hur man kan
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tänka kring resultat och överförbarhet till
svenska förhållanden i de systematiska
översikter som beskrivits i nivå 2.
Litteratursökningen gav 2797 referenser
där 2070 artiklar sorterades bort och 727
artiklar lästes i fulltext. I kartläggningen
på nivå 1 inkluderades 185 systematiska
översikter. Av dessa inkluderades 31 i den
fördjupade beskrivningen på nivå 2 och
av dessa valdes en översikt ut för fördjupad genomgång på nivå 3.
RESULTAT NIVÅ 1: Av de inkluderade
översikterna fokuserade nästan hälften
på smärta från ryggraden och ungefär
en tredjedel fokuserade på fibromyalgi.
Behandlingar inom området fysioterapi
stod för den största behandlingskategorin i kartläggningen med 53 av 185
översikter och näst därefter var läkemedelsbehandlingar med 40 översikter,
därefter i fallande skala komplementära
och alternativmedicinska behandlingar,
instrumentmetoder, psykologiska behandlingar, utbildning och multimodala
rehabiliteringsprogram. Sist i listan
fanns 3 översikter som innefattade alla
identifierade relevanta behandlingar
för en patientgrupp. För fibromyalgi var
läkemedelsbehandling den vanligast

undersökta behandlingsmetoden medan
fysioterapi var den vanligaste vid ländryggssmärta. För översikter som inte
närmare beskrev smärttillståndet eller
angav icke-malign smärta var komplementär och alternativmedicinsk behandling vanligast undersökt.
RESULTAT NIVÅ 2: I den fördjupade
granskningen inkluderades översikter
som utvärderade fysioterapi, läkemedel,
instrumentmetoder, komplementära alternativmedicinska behandlingar, psykologisk behandling samt utbildning. Dock
ingick ingen översikt som utvärderade
multimodal rehabilitering då den enda
potentiella studien om MMR exkluderades av kvalitetsskäl.
Beträffande könsaspekter innehåller den
fördjupande granskningen en översikt
med enbart kvinnor. Vidare beskrivs att
endast en översikt utöver denna diskuterar skillnader i utfall relaterat till kön.
I fyra översikter saknas uppgift om kön
helt och hållet. De översikter som fokuserade på fibromyalgi visade sig ha störst
representation av kvinnor, med 85 till
100 procent kvinnliga studiedeltagare,
medan översikter med fokus på smärta
från ryggraden hade en lägre andel
kvinnor jämfört med övriga studerade

tillstånd, med en relativt jämn könsfördelning.
Översikterna undersöker många behandlingsmetoder, från enskilda behandlingsinsatser till breda rehabiliteringsprogram,
vilket författarna beskriver återspegla
behovet av ett biopsykosocialt perspektiv
som tar hänsyn till alla aspekter hos individen med långvarig smärta. Fysioterapeutiska behandlingar utvärderades i nio
översikter och inkluderade patientgrupper
med fibromyalgi, långvarig smärta/muskuloskeletal smärta samt långvarig ländryggssmärta. Behandlingarna inkluderade
fysisk aktivitet, aerobisk och fysisk träning, digitala verktyg som stöd för fysisk
aktivitet, helkroppsvibration samt manuella behandlingar. Läkemedelsbehandling
utvärderades i sju översikter vid fibromyalgi, ländryggssmärta samt icke-malign
smärta och de behandlingar som utvärderats inkluderar analgetika, antiepileptiska
läkemedel, antidepressiva läkemedel samt
kombinationer av läkemedel. Fem översikter har utvärderat instrumentmetoder
(TENS, elektrostimulering av hjärnan,
samt elektroakupunktur) vid fibromyalgi, långvarig smärta och ryggsmärta.
Komplementära och alternativmedicinska
behandlingar (yoga, mindfulnessmeditation, akupunktur och elektroakupunktur)
utvärderades i fyra översikter vid långvarig
nacksmärta, ländryggssmärta och smärta
utan närmare precisering. Psykologiska
behandlingar som acceptance and commitment therapy (ACT) och kognitiv
beteendeterapi (KBT) utvärderades i tre
översikter vid långvarig icke-malign smärta samt fibromyalgi. Tre översikter utvärderade utbildningsprogram (neurofysiologisk smärtutbildning samt ryggskolor) vid
långvarig ländryggssmärta.
RESULTAT NIVÅ 3: Den utvalda systematiska översikten som mer detaljerat
beskrivs på nivå 3 utvärderar KBT för
personer med fibromyalgi. Översikten
beskrivs vara utvald då den enligt författarna har en hög relevans för behandling
av långvarig smärta hos kvinnor.

ANNIE PALSTAM

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis menar författarna att systematiska översikter om behandling av långvariga, muskuloskeletala smärttillstånd som fokuserar specifikt
på kvinnor i stort tycks saknas. De saknar också systematiska översikter som
utvärderar utredningsmetoder för att välja rätt behandling. De finner heller
inga aktuella översikter om behandlingsprogram med hög relevans för svensk
smärtvård, såsom multimodal rehabilitering. De menar också att systematiska
översikter inom arbetsterapi och socialt behandlingsarbete saknas.
Författarna pekar också på brister som kan påverka behandlingarnas användbarhet i de översikter de funnit om behandling, såsom att de eventuellt inte
kan appliceras i svensk sjukvård på samma sätt som i de länder där studierna
är utförda. Olika översikter har också använt olika definitioner och klassificeringar av såväl behandlingar som smärttillstånd. Den långsiktiga nyttan
av behandlingarna är oklar då tidpunkt för uppföljning varierar mellan olika
översikter. Översikterna visar inte heller behandlingarnas effektivitet för olika
individer eller undergrupper med ett visst smärttillstånd.
Avslutningsvis betonar författarna behovet av vidare forskning, dels på könsaspekter vid långvarig smärta, dels på metoder för att utreda vem eller vilka
som får bäst effekt av vilken behandling och forskning av kombinationsbehandlingar såsom multimodal rehabilitering.
Den preliminära SBU-rapporten, som denna text är skriven utifrån, finns
att läsa här: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/behandling-avlangvariga-smarttillstand-med-fokus-pa-kvinnor/
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MAGISTERUPPSATS

Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios
– En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige
BAKGRUND: Endometrios är en sjukdom
som drabbar runt 10 % av den kvinnliga
befolkningen i Sverige och definieras
som förekomsten av livmoderslemhinna
utanför livmodern. Sjukdomen kan leda
till mycket svåra symptom med smärta,
lidande och sjukfrånvaro som följd.
Kroppens immunförsvar reagerar mot
vävnaden och reaktionen leder i sig till
en inf lammatorisk process. Vanligaste
platserna där endometrios hittas är äggstockar, äggledare, utanpå livmodern,
området mellan livmoder och ändtarm (så
kallade uterosacralligamenten), urinblåsa,
bukhinna och tarmar.

De vanligaste symptomen är olika former
av smärta, såsom bäckensmärta, ospecifik
ryggsmärta, samt primär dysmenorré,
samlagssmärta (dyspareunia), miktionsoch/eller defekationssmärta. Infertilitet är
vanligt och 20–50% av alla kvinnor som
genomgår en laparoskopi för att utreda
infertilitet eller långvarig smärta i underlivet/bäckenet får diagnosen endometrios.
Smärtan kan bli långvarig och orsaka
mycket lidande för kvinnorna, det finns
idag inget botemedel. Kvinnorna blir ofta
hänvisade till smärtlindrande tabletter
för smärtlindring, vilka kan ge besvärliga
biverkningar. För f lickor i tonåren kan
regelbundna smärtor vara särskilt känslomässigt svåra att hantera.
Sedan 2018 finns nationella riktlinjer för
vård vid endometrios.
Riktlinjerna innefattar olika typer av
rekommendationer; En rekommendation
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är “rangordning” vilket redovisas enligt
skalan 1-10, där 1 har högst prioritering.

trios är centralt i det kliniska arbetet för
både vårdgivare och patienter.

Prioritet 1-3 bör sjukvården erbjuda, 4-7
kan sjukvården erbjuda och 8-10 kan
sjukvården i undantagsfall erbjuda. Rekommendationerna är uppdelade i delkapitel varav en del är strukturerad uppföljning. Bedömning av livskvalitet med
formuläret The Endometriosis Health
Profile (EHP-30), vilket är ett endometriosspecifikt utvärderingsinstrument, är en
del av det kapitlet. Användning av EHP30 har bedömts till prioritet 6 på grund
av otillräcklig evidens, men det har stöd
i beprövad erfarenhet. I expertpanelen
till de nationella vårdriktlinjerna var det
konsensus om att användning av EHP-30
ökar förutsättningen att följa förändring
av livskvalitet och ökar patientdelaktigheten.

I de nationella riktlinjerna lyfts vikten av
att arbeta utifrån en helhetssyn. Behandling med “multiprofessionellt stöd” rangordnas till prioritet 1, stödjande samtal
och fysioterapeutiska insatser till prioritet
2, liksom “multiprofessionell smärtrehabilitering till personer med endometrios
och långvarig svår smärta trots optimerad
hormonell och smärtlindrande behandling”.

EHP-30 är det enda validerade endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet
som finns i svensk översättning. EHP-30
mäter fem dimensioner: smärta, kontroll
och maktlöshet, emotionellt välmående,
socialt stöd och självbild. EHP-30 utvecklades 2001 i Storbritannien. Instrumentet utvärderar också hur patienter med
endometrios upplever effekten av olika
vårdinsatser och kan därför användas för
kvalitetssäkring av vården. Det saknas
dock ofta kunskap om användningen av
utvärderingsinstrument inom endometriosteam i Sverige idag.
Bourdel et al publicerade i januari 2019 en
studie där det framkom att utvärdering
av livskvalitet hos patienter med endome-

Ett biopsykosocialt perspektiv används
vid behandling av långvarig smärta. Ett
biopsykosocialt förhållningssätt innebär
att se till helheten av patientens situation
och att ta hänsyn till bakgrund, inlärning, tanke- och känslomässiga mönster
och strategier utöver det biomedicinska
perspektivet med fokus på led, muskel,
mätbara provsvar och fysiska undersökningar. I en nyligen publicerad SBU-rapport sammanställs information gällande
behandling av långvarig smärta specifikt
riktad till kvinnor. Där lyfts behovet av
fortsatt utredning och utvärdering av
behandlingsinsatser och vikten av patientens deltagande och upplevelser. Flera
områden nämns, varav ett är att utvärdera
för att fånga upp alla perspektiv i den
biopsykosociala modellen, där livskvalitet
och psykiskt välbefinnande finns med.
Syfte: Syftet med studien var att kartlägga
användningen av, och åsikter om, utvärderingsinstrument inom endometriosteam
i Sverige och de i teamet ingående vårdprofessionerna. Syftet var även att mer

specifikt kartlägga användningen av det
endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet EHP-30 vilket rekommenderas i
vårdriktlinjerna.
METOD: En icke-experimentell tvärsnittsstudie baserad på en egenkonstruerad
webbenkät med såväl f lervals- som fritextfrågor som riktade sig till endometriosteam i Sverige. Då en sammanställning
över urvalsgruppen endometriosteam i
Sverige inte fanns att tillgå då studien
påbörjades har författarna skapat en sammanställning på kvinnokliniker i Sverige
med hjälp av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) samt Socialstyrelsen. Vid
studiens start identifierade författarna 14
etablerade endometriosteam fördelade på
11 regioner, varav alla tillhörde kvinnokliniker.
Förfrågan att delta i studien sändes ut
till dessa 14 endometriosteam. Enkäten
besvarades av 48 personer från tolv endometriosteam fördelat på nio regioner från
Jämtland/Härjedalen i norr till Skåne i
söder. Två team avböjde att medverka i
studien.
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angav att de inte använder utvärderingsinstrument. Fem av teamen använder i
dagsläget inga utvärderingsinstrument.
85% av respondenterna ansåg att det är
mycket eller ganska viktigt att använda
utvärderingsinstrument vid bedömning
av patienter med endometrios.
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Användning av utvärderingsinstrument fördelat på yrkeskategori
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MAGISTERUPPSATS

VAS/NRS var det vanligast förekommande
utvärderingsinstrumentet. Arton respondenter angav att de känner till EHP-30.
Fyra respondenter angav att de använder
EHP-30, en använder det regelbundet. Generellt användes utvärderingsinstrument i
större utsträckning för att skatta smärtupplevelse än livskvalitet. Tids- och resursbrist
samt dålig kännedom och dålig tillgänglighet anges som förklaringar till varför
utvärderingsinstrument inte används.
Sammanfattningsvis så ses ett behov av
att avsätta tid och resurser till endometriosteamen för att underlätta införande och
användning av utvärderingsinstrument
samt att diskutera inom teamen hur det
praktiskt kan gå till.
SLUTSATS: Utvärderingsinstrument för
att skatta smärtintensitet användes i högre
utsträckning än utvärderingsinstrument
för exempelvis livskvalitet. Det kan finnas ett behov av att bättre lyfta in ett
biopsykosocialt förhållningssätt vad gäller
utvärdering av patienter med endometrios. Tillgängligheten och spridningen av
EHP-30 behöver prioriteras så som Socialstyrelsen anger i vårdriktlinjerna men
krav på licens för att använda EHP-30 gör
instrumentet svårtillgängligt.
Tid och resurser kan behöva tillsättas
för att underlätta för verksamheterna att
implementera EHP-30.

Totalt

2

8

Läkare/gynekolog

5

2
2

Psykolog/sexolog/kurator

1

Sjuksköterska/uroterapeut/barnmorska

2
2

Övrigt

22

11

3

Sjukgymnast/fysioterapeut

3

6

3

1
0

Mycket viktigt

19

6

Ganska viktigt

5

10

15

Varken viktigt/oviktigt

20

Något oviktigt

25

Oviktigt

Vikten av användning av utvärderingsinstrument kopplat till yrkeskategori
Som yrkesgrupp utmärkte sig sjukgymnaster/fysioterapeuter i frågan gällande vikten av att använda utvärderingsinstrument. Samtliga ansåg att det är ganska viktigt
eller mycket viktigt med utvärderingsinstrument och 71% angav att de använder
utvärderingsinstrument i sin kliniska vardag.

CPAQ-8 - Chronic Pain Acceptance…
FÖRFATTARE:
LISA NÜTH OCH
ÅSA ÖSTERLUND

22

Referenser:
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid endometrios.
Tillgänglig vid: https://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/
nationellariktlinjer/endometrios
Bourdel N, Chauvet P, Billone V, Douridas G, Fauconnier A,
Gerbaud L, m.f l. Systematic review of quality of life measures
in patients with endometriosis. PLoS One San Franc. januari
2019;14(1):e0208464.

EHP-30 - Endometriosis Health Profile
EQ-5D - European Quality of life – …
HAD - Hospital Anxiety and Depression scale
LiSat11 - Life satisfaction questionnaire
MPI - Multidimensional Pain Inventory
PCS - Pain Catastrophizing Scale
SF-36
TSK - The Tampa Scale for Kinesiophobia
VAS/NRS
WAI - Work Ability Index

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor
[Internet]. 2019. Tillgänglig vid: https://www.sbu.se/sv/
publikationer/sbu-bereder/behandling-av-langvariga-smarttillstand-med-fokus-pa-kvinnor/
Jones G, Jenkinson C, Kennedy S. Evaluating the responsiveness of the endometriosis health profile
questionnaire: The EHP-30. Qual Life Res. 01 april
2004;13(3):705–13
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ARTIKELSAMMANFATTNING

Randomiserad kontrollerad pilotstudie
om effekter av kognitiv beteendeterapi
i kombination med neuromuskulär
träning vid juvenil fibromyalgi.
KASHIKAR-ZUCK S, BLACK W, PFEIFFER M, PEUGH J, WILLIAMS S, TING, T, THOMAS S, KITCHEN K AND
MYER G. PILOT RANDOMIZED TRIAL OF INTEGRATED COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY AND NEUROMUSCULAR TRAINING FOR JUVENILE FIBROMYALGIA: THE FIT TEENS PROGRAM. THE JOURNAL OF
PAIN. 2018 (ARTICLE IN PRESS)

Studien syftar till att utvärdera en intervention där kognitiv beteendeterapi
kombineras med ett neuromuskulärt träningsprogram och jämförs med enbart
kognitiv beteendeterapi för att studera
effekter på smärtintensitet och andra
smärtrelaterade variabler hos ungdomar
med fibromyalgi.

delkomponenten utgörs av gruppbaserad
neuromuskulär träning med fokus på
bålstyrka och balans samt hållning, genom stegvis stegrad styrketräning anpassad till deltagarnas förmåga. Det neuromuskulära träningsprogrammet beskrivs
inte i detalj i artikeln utan protokollet i
sin helhet har publicerats tidigare (1).

Författarna beskriver hur kognitiv beteendeterapi sedan tidigare har visat goda
effekter på smärthantering och funktion
hos ungdomar med juvenil fibromyalgi
men inte visat sig ha särskilt stor påverkan på smärtintensitet. Vidare påpekar
författarna att kognitiv beteendeterapi inte heller påverkar den fysiska
aktivitetsnivån, vilket man menar vore
önskvärt då fysisk träning har visat sig
kunna minska smärtupplevelsen. Man
problematiserar också kring svårigheterna med traditionell träning i förhållande
till smärta vid fibromyalgi och motiverar
på så sätt utvecklandet av interventionen
som utvärderas. Interventionen som
kallas ”FIT Teens” utgörs av två delkomponenter. Den första delkomponenten
utgörs av gruppbaserad kognitiv beteendeterapi innehållande utbildning om
smärtfysiologi och användande av beteendemässiga såväl som kognitiva strategier för att hantera smärta. Den andra

Fyrtio ungdomar i åldrarna 12-18 år inkluderades i studien och randomiserades till
antingen gruppbaserad FIT Teens intervention eller till en kontrollgrupp som enbart fick gruppbaserad kognitiv beteendeterapi. Interventionerna genomfördes två
gånger i veckan i åtta veckor. Varje tillfälle
var 90 minuter där FIT Teens var uppdelat på 45 minuter kognitiv beteendeterapi
och 45 minuter neuromuskulär träning.
Primära utfallsmått var smärtintensitet
och aktivitetsbegränsningar i vardagen
(functional disability). Mätningar gjordes
vid baseline, vid interventionens slut och
efter 3 månader.
Trettiosex deltagare fullföljde interventionen och deltagarna genomförde i
genomsnitt 14 träningstillfällen, utav
16 möjliga. Gruppen som genomgått
FIT Teens hade en signifikant större
minskning i smärtintensitet jämfört
med kontrollgruppen, direkt efter inter-

ventionen såväl som 3 månader senare.
Övriga smärtrelaterade variabler hade
dessutom förbättrats signifikant inom
gruppen som genomgått FIT Teens men
inga signifikanta skillnader kunde visas i
förhållande till kontrollgruppen.
Författarna diskuterar hur träningen, som
utgörs av enkla övningar, med kroppsvikt
som främsta motstånd, lätt kan utföras
i hemmet. Vidare beskriver man att övningarna tolererades väl av deltagarna och
att träning i grupp upplevdes som positivt
och stöttande. Författarna konkluderar att
FIT Teens ger större behandlingseffekter
än kognitiv beteendeterapi, speciellt med
tanke på smärtintensitet, men påpekar
också att studier med f ler deltagare och
längre uppföljningstid behövs för att
säkerställa effekterna av FIT Teens och
kognitiv beteendeterapi på smärtintensitet
vid juvenil fibromyalgi.

ANNIE PALSTAM
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Referens
1. Thomas SM, Sil, S, Kashikar-Zuck S, Myer GD: Can modified neuromuscular training support the treatment of chronic
pain in adolescents? Strength Cond J 2013;35:12-26.
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Person-centred prehabilitation
program to improve functioning
Ländryggssmärta är en av de vanligaste
orsakerna till funktionsnedsättning
och 80% av befolkningen upplever
ländsryggssmärta någon gång i livet (1).
För vissa personer utvecklas ländryggssmärtan till ett långvarigt tillstånd och
progression av symtom och graden av
funktionsnedsättning varierar från person till person (2). De f lesta personer med
långvarig ländsryggssmärta har erhållit
ett f lertal olika icke farmakologiska rehabiliteringsinterventioner för att påverka
smärtan i ryggen samt för att uppnå en
bättre funktion. Om dessa interventioner
inte har gett önskat resultat kan ett ryggkirurgiskt ingrepp vara ett alternativ. Ur
ett globalt perspektiv har antal ryggkirurgiska ingrepp ökat och under de senaste
20 åren har antalet steloperationer för
personer med långvarig ländryggssmärta
ökat markant (3, 4). I Sverige genomgick
9484 patienter planerad ryggkirurgi 2017
(registrerade i Svenska Ryggregistret,
www.4s.nu). En del patienter är tveksamma eller missnöjda med resultatet efter
kirurgin, och i Svenska Ryggregistrets
årsrapport 2018 låg den siffran på mellan
23-36 procent. Studier inom andra kirurgiska områden har visat att genom att
förbereda patienten inför kirurgin, med
så kallad prehabilitering, kan patienten
återhämta sig snabbare efter det kirurgiska ingreppet.
Den vanligaste orsaken till att genomgå
planerad ländryggskirurgi är degenerativa
tillstånd i ländryggen och dessa tillstånd
inkluderar diskbråck, spinal stenos,
spondylolistes och segmentrelaterad
rörelsesmärta (SRS). Den största gruppen
av patienter med degenerativa ländryggsbesvär som genomgår ländryggskirurgi är
patienter med central eller lateral spinal
stenos (Svenska Ryggregistret) medan
patienter med segmentrelaterad rörelsesmärta (SRS) endast är en liten selekterad grupp. År 2017 genomgick 631 patien-
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ter med SRS steloperation av ländryggen i
Sverige, vilket motsvarar 7% av det totala
antalet patienter som utförde ländryggskirurgiska ingrepp för degenerativa besvär
under det året (www.4s.nu).

Faktaruta: Definitionen av segmentrelaterad
rörelsesmärta i ländryggen:
• anamnes med mekanisk eller belastningsutlöst ländryggssmärta.
• typiska degenerativa förändringar vid
magnetkameraundersökning (MRI),
datortomografi eller slätröntgen som visar
diskdegeneration/disksänkning.
• kliniska fynd som smärta vid djuppalpation av ländryggen, nivåmässigt överensstämmande med röntgenfynd (5)

Min forskning handlar om prehabiliteringen (tiden innan kirurgi), hur man
som fysioterapeut kan förbereda patienter
som skall genomgå steloperation av ländryggen. Det finns stora kunskapsluckor
avseende omhändertagandet av patienter som skall genomgå steloperation av
ländryggen och det väckte min nyfikenhet att lära mig mer inom detta område.
De patienter som jag träffade i min
kliniska vardag hade alla haft långvarig
ländsryggssmärta och de hade erhållit
varierande grad av icke farmakologiska
rehabiliteringsinsatser. Då vi startade vårt
forskningsprojekt 2012 fanns det endast
en publicerad artikel som hade utvärderat
en prehabiliteringsintervention för denna
patientgrupp.
SYFTE
Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka om patienter med
segmentrelaterad rörelsesmärta i ländryggen som erhåller ett fysioterapeutiskt
person-centrerat prehabiliteringsprogram
baserat på ett kognitivt beteendeperspektiv upplever en större förbättring efter steloperation i ländryggen än patienter som
erhåller sedvanligt omhändertagande.

Avhandlingsarbetet bestod av fyra delarbeten.
Delstudie 1 och 2 handlade om att utveckla och designa ett vetenskapligt väl
förankrat fysioterapeutiskt prehabiliteringsprogram. I studie 1 genomförde vi en
experimentell fallstudie och inkluderade
11 patienter som stod på väntelista för att
genomgå steloperation av ländryggen. Vi
testade vårt pilot prehabiliteringsprogram
och de utvärderingsinstrumenten vi avsåg
att använda (6). Därefter utvecklade vi ett
person-centrerat fysioterapeutiskt prehabiliteringsprogram för personer som står
på väntelista för att genomgå steloperation
av ländryggen. Det teoretiska ramverket
och prehabiliteringsprogrammet beskrevs
och sammanfattades i ett studieprotokoll
(7).
I delstudie 3 undersökte vi hur fysisk aktiva patienter med långvarig ländsryggssmärta var innan de genomgick planerad
steloperation av ländryggen. Vi jämförde
våra resultat med WHO:s rekommendationer för hälsobefrämjande fysisk aktivitet. Vi använde oss av en rörelsemätare
som patienten fick bära i ett band runt
midjan i 7 dagar under vaken tid. Vidare
undersökte vi om psykologiska faktorer
som rörelserädsla, katastroftankar och
tilltro till sin förmåga att bedriva fysisk
aktivitet hade något samband med nivån
av fysisk aktivitet inför steloperationen.
Faktaruta: WHO:s rekommendationer för
hälsobefrämjande fysisk aktivitet
• Åtminstone 150 minuter fysisk aktivitet i
måttlig intensitet per vecka
eller
• 75 minuter fysisk aktivitet i hög intensitet
per vecka.
• Fysisk aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras för att uppnå
rekommendationerna (8).
• 7 500 steg per dag rekommenderas för att
uppnå hälsoeffekterna av fysisk aktivitet (9).

I delstudie 4 utvärderades effekten av vårt
prehabiliteringsprogram gentemot sedvanligt preoperativt omhändertagande. Vi
genomförde en randomiserad kontrollerad
studie och inkluderade 118 patienter vilka
delades in i två grupper.
Den ena gruppen erhöll vårt utvecklade
prehabiliteringsprogram (aktiva interventionen) och den andra gruppen fick
sedvanlig preoperativ information av
fysioterapeut. Den aktiva interventionen
bestod av fyra behandlingssessioner ledd
av fysioterapeut innan steloperation av
ländryggen och en telefonuppföljning 2
veckor efter kirurgin. Sedvanligt omhändertagande bestod av en behandlingssession ledd av fysioterapeut innan steloperationen.
Resultat fysisk aktivitet inför steloperation i
ländryggen (studie 3)
I studie 3 fann vi att patienter som står
på väntelista inför steloperation av ländryggen har en låg fysisk aktivitetsnivå.
Då man jämför våra resultat med WHO:s
rekommendationer för hälsobefrämjande
fysisk aktivitet var det endast 17 % som
uppfyllde dessa rekommendationer. Det
innebär att 83 % av patienterna hade en
låg fysisk aktivitetsnivå inför sin ryggoperation. I variabeln ”steg per dag” var
det 54 % av patienterna som inte uppfyllde rekommendationerna för antal steg
per dag. Om dessa patienter bibehåller
en låg fysisk aktivitetsnivå även efter sin
ryggoperation kan detta leda till sämre
hälsa och nedsatt livskvalitet på längre
sikt.
Vidare fann vi att rörelserädsla och grad
av funktionsnedsättning hade samband
med hur många steg patienten gick per
dag. Det betyder att om rörelserädsla
minskar och funktionsnedsättningen
förbättras kan en patients antal steg som
den går per dag öka. Förvånande var att
vi inte fann något samband med själv-

skattad smärtintensitet i ländryggen och
fysisk aktivitetsnivå, mätt med antal steg
per dag i vår patientgrupp (10).
Resultat randomiserade kontrollerade
studien (studie 4)
Gruppen som erhöll den aktiva interventionen hade lägre smärta i ländryggen,
lägre nivå av katastroftankar, rörelserädsla
och depressiva symtom samt skattade
högre nivå på patient-specifik funktionsskala och hälsorelaterad livskvalitet 1
veckan före steloperationen. Detta tyder
på att den aktiva interventionen hade en
tendens till att påverka dessa faktorer i
positiv riktning. Dessa förändringar var
inte statistisk signifikanta mellan grupperna och bör således tolkas med viss
försiktighet.
En annan viktig upptäckt var att de patienter som genomgick den aktiva interventionen före steloperation av ländryggen
skattade en signifikant högre hälsorelaterad livskvalitet 6 månader efter operationen jämfört med gruppen som erhöll
sedvanligt omhändertagande. Den största
skillnaden mellan grupperna i hälsorelaterad livskvalitet sågs direkt efter den
aktiva interventionen, vilken utvärderades
1 vecka innan steloperationen.
Vid 8 veckor efter operationen erhöll
gruppen som genomgick den aktiva interventionen kliniskt relevanta skillnader i
hälsorelaterad livskvalitet medan den andra gruppen erhöll detta värde 3 månader
efter operationen. Samma mönster sågs i
variabeln patient-specifik funktionsskala
där gruppen som genomgick den aktiva
interventionen erhöll kliniskt relevanta
skillnader i denna variabel redan efter
3 månader medan den andra gruppen
(sedvanligt omhändertagande) uppnådde
detta värde vid 6 månader.

Hanna Lotzke
Vi fann också att den fysiska aktivitetsnivån (mätt med aktivitetsmätaren) var
högre i gruppen som erhöll den aktiva
interventionen, både gällande steg per dag
och tid som tillbringades i mera intensiv
fysisk aktivitet (en snabb promenad) 6
månader efter operationen i jämförelse
med baslinjemätningarna. I den andra
gruppen som erhöll sedvanligt omhändertagande fann vi att den fysiska aktivitetsnivån, både gällande steg per dag och
tid som tillbringades i mer intensiv fysisk
aktivitet, var lägre vid 6 månader jämfört
med baslinjemätningen. Skillnaderna
i fysisk aktivitet mellan grupperna var
däremot inte signifikant.
Vid 6 månader postoperativt var det ingen
signifikant skillnad mellan grupperna
avseende funktion mätt med det ryggspecifika frågeformuläret Oswestry Disability
Index (ODI). Båda grupperna uppnådde
kliniskt relevanta skillnader i ODI redan
vid 8 veckor post operativt och vid 6 månader hade båda grupperna uppnått ett
värde på ODI på 21,5 poäng vilket tyder på
att de ryggspecifika problemen i stort sätt
hade normaliserats (11).

HANNA LOTZKE
LEG FYSIOTERAPEUT, MED DOKTOR
SAHLGRENSKA AKADEMIN, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, AVDELNINGEN FÖR ORTOPEDI

Referenser:
För referenser besök fysioterapeuterna.se/smartsektionen
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ACCEPTANS

– ett mångfacetterat fenomen
Att hantera och leva med långvarig smärta
innebär ett liv med utmaningar på flera
plan. För många krävs det dessutom ett
omfattande förändringsarbete och en nyorientering i livet. Att ha återkommande eller
ständig värk påverkar inte bara existensen
utan även uppmärksamhetsfältet med en
ökad vaksamhet och upptagenhet av kroppen och kroppsliga signaler. Det kan även
leda till att tilliten till kroppen rubbas och
kontakten med den förändras, vilket innebär ett hot mot den egna identiteten och
självupplevelsen.

Vi vet idag att acceptans är viktigt för att
ett förändrings- och nyorienteringsarbete kan komma igång. Däremot vet vi
inte så mycket om vägen mot acceptans
och vilken roll kroppsligt existentiella
utmaningar spelar i denna process. Vi vet
inte heller vad acceptans innebär för den
enskilde individen. Att utforska vad något
innebär för någon, att öka förståelsen för
själva meningsskapande, är viktig kunskap för att kunna erbjuda personcentrerad rehabilitering.
Syftet med avhandlingen var att beskriva
innebörden av acceptans och hur vägen
mot acceptans kan te sig under rehabilitering. Ytterligare ett syfte var att beskriva
upplevelsen av kroppen och hur kroppsmedvetenhet kan bli till en resurs i rehabiliteringsprocessen för personer med
långvarig smärta.
Avhandlingen utgår ifrån den levda erfarenheten och hur individen skapar
mening som en förutsättning för att
kunna förhålla sig till företeelse i världen/
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livsvärlden, i det aktuella fallet ett liv med
smärta, en kropp som värkar och kravet
på acceptans. Tre olika urval inkluderades. Totalt intervjuades 27 kvinnor och 12
män mellan 24 och 72 år med en smärtduration mellan 2,5 och 35 år. Nio av dessa
personer intervjuades vid f lera tillfällen,
dvs innan, under och direkt efter deltagandet i ett fyra månaders långt multimodalt rehabiliteringsprogram.
STUDIE I visade att personer med långvarig smärta kan finnas i ett spektrum
mellan accepterande och avståndstagande
från sin kropp. Avgörande för att närma
sig acceptans är huruvida man kan integrera kroppen i identitetsupplevelsen.
Denna integration beror till stor del på om
man kan återskapa kontakt med och tillit
till kroppen.
Följande fyra typologier kunde urskiljas;
(I) Att acceptera sitt öde innebär att man
lyssnar till kroppen och inrättar livet efter
vad kroppen klara. Den värkande kroppen har blivit en del av identiteten. (II)

Att acceptera genom en aktiv förändringsprocess innebär att man ser realistiskt på
situationen och anpassar sig aktivt och
medvetet för att behålla självrespekt.
Om man inte kämpa mot kroppen så kan
tilliten och kroppsmedvetenhet öka. Den
värkande kroppen har blivit en guide. Integrering av kroppen i identiteten kräver
ett tillitsfullt samspel. (III) Att balansera
mellan hopp och uppgivenhet innebär att
ibland kunna känna tillit och lyssna till
kroppens signaler och ibland köra över
dem. (IV) Att ta avstånd från kroppen
innebar att överhuvudtaget inte känna til�lit och att inte kunna lyssna till kroppens
signaler. Man saknar kontroll och en integrering av kroppen i identitetsupplevelsen
är inte möjlig.
STUDIE II visade att kroppsmedvetenhet
som en resurs kan erfaras som en rörelse
framåt, motsatsen till att vara fast i sin
smärtupplevelse och att leva ett liv i väntan. I denna rörelse framåt uppstår hopp
och en drivkraft att åter kunna engagera

sig i och ta tillvara livet bortom smärtupplevelsen.
Tre terapeutiska processer kunde urskiljas i denna rörelse; (I) Att rikta fokus på
kroppsliga upplevelser med en ny intention, dvs att kunna upptäcka kroppen på
ett nytt sätt. (II) Att rikta fokus på aktörskap och egenmakt och att öppna sig för
ett medkännande förhållningssätt till sig
själv och andra. (III) Att låta kroppen träda i bakgrunden och engagera sig i livet
med en grundläggande tillit till kroppen
som en guide. Sista steg handlar inte om
att köra över kroppen/sig utan att kunna
balansera uppmärksamheten på ett f lexibelt sätt. Smärtan är inte borta utan har
släppt greppet om personen vilket innebar
att den inte längre behövde stängas av,
undvikas eller förnekas. Studiens resultat
lyfter fram olika utmaningar på respektive nivå som personer med långvarig
smärta kan möta för att åter kunna engagera sig i livet bortom smärtupplevelsen.
Dessa bör beaktas i t.ex. kroppsmedvetenhetsträning som riktar sig till denna
patientgrupp.
STUDIE III visade att personer med långvarig smärta kan ha olika uppfattningar/
erfarenheter av acceptans när de börjar
sin rehabilitering, uttryckt som; Acceptans som personlig empowerment – den
enda vägen framåt”, Acceptans som ett
osäkert projekt – en möjlig men utmanade väg framåt och Acceptans som ett
hot och personligt misslyckande – ingen
väg framåt.

förankrat lärprocess beskrevs där konf likten ”Vem styr, jag eller smärtan?” blir
löst. Kroppen och jaget börjar samarbeta
och fokus i rehabiliteringen f lyttar från
hantering av smärta till hantering av sig
själv och framtida projekt i livet.
(II) Acceptans som förändring: Här är
fokus på att återfå känslan av kontroll, istället för att vara ett offer för smärtan. Det
handlar om att sätta sig själv främst, få
kunskap om smärtan och upptäckten att
man själv faktiskt kan göra skillnad. Detta
öppnar för en känsla av egenmakt som tar
en närmare acceptans.
(III) Acceptans som tolerans av ambivalens: Fokus för acceptans är de känslomässiga reaktionerna på smärtan, kampen att leva med smärta. Att närma sig
acceptans handlar om att lära sig mer om
sina kroppsliga upplevelser och att se sina
känslomässiga reaktioner som rimliga i
situationen. Centralt är även att kunna
inrymma motsägelsefulla upplevelser av
kroppen, dvs den kan vara både ett hinder
och en framkomlig väg till ett meningsfullt liv.
(IV) Acceptans som misslyckande: Fokus
hålls kvar vid det förf lutna, på hur det var
före smärtan. Man värjer sig mot att röra
sig närmare acceptans eftersom det skulle
betyda att ge upp kampen och att erkänna
att det bli bättre.
Två olika vägar genom rehabiliteringen
har framkommit, den ena var att rehabiliteringen möjliggör en kroppslig förankrad
förändrings- och lärprocess som förde
deltagarna närmare acceptans. Den andra
var att motståndet mot acceptans och all

De olika uppfattningar eller meningsinnebörder kunde relateras till huruvida
personen i fråga kan inrymma att smärtan kommer vara kvar åtminstone en
längre tid, om personen kan acceptera att
identitets- och självupplevelsen liksom
upplevelsen av kroppen inte kommer
vara som förr, att det krävs ett aktivt förändringsarbete och att hjälp från andra
behövs.
STUDIE IV utgick ifrån en longitudinell
ansats för att fördjupa förståelsen för
innebörden i acceptans och att se hur denna innebörd påverkas i rehabiliteringen.
Fyra meningsstrukturer kunde urskiljas;
(I) Acceptans som frigörelse: En kroppslig

form av förändring förstärktes ytterligare.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
acceptans är ett mångfacetterat fenomen,
dvs det finns inte bara en väg mot eller
en form av acceptans. Acceptans är dessutom inget som kan uppnås en gång för
alla utan är en ständigt pågående process
som varierar från person till person och
över tid. Upplevelsen av och inställningen
till kroppen är central i denna process. Vi
inom vården behöver vara lyhörda för var
personen befinner sig i acceptansprocessen och lära oss mer om de kroppsligt
existentiella utmaningarna för att kunna
underlätta och stötta varje enskild individ
i denna process, oavsett om rehabiliteringen sker i grupp eller individuellt. Framtida studier bör fokusera på hur vi på bästa
sätt kan hjälpa de som upplever acceptans
som ett hot och personligt misslyckande
då detta verkar förhindra all form av
förändringsarbete. Intressant var att syftet
med acceptans för f lera deltagare, dock
inte för alla, inger hopp och ger dem drivkraft att kunna fortsätta sin livsresa, ”Att
komma upp på banan igen och fortsätta
med livet”. Mycket i den fysioterapeutiska
rehabiliteringen handlar om att bidra till
det här hoppet. Ibland krockar dock synen
på acceptans med patienternas syn på
acceptans vilket vore intressant att titta
närmare på.
GABRIELE BIGUET
MED DR, LEG SJUKGYMNAST
KAROLINSKA INSTITUTET, INSTITUTIONEN FÖR
NEUROBIOLOGI, VÅRDVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Referenser:
I. Afrell M, Biguet G, Rudebeck CE. Living with a body in
pain – between acceptance and denial. Scandinavian Journal
of Caring Sciences, 2007;21(3):291–296.
II. Biguet G, Levy Berg A, Bullington J, Nilsson-Wikmar L.
Body awareness as a resource in the context of long-term pain.
A phenomenological description from the patients’ perspective. Submitted
III. Biguet G, Nilsson-Wikmar L, Bullington J, Flink B, Löfgren M. Meanings of ‘acceptance’ for patients with long-term
pain when starting rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 2016;38(13):1257–1267.
IV. Biguet G, Löfgren M, Nilsson-Wikmar L, Bullington J. The
meaning and process of acceptance for patients with longterm pain when participating in rehabilitation: a longitudinal
study. Submitted

Gabriele Biguet

Titel: The meaning of acceptance and body awareness for
individuals living with long-term pain – implications for
rehabilitation. Länk till fulltext: https://openarchive.ki.se/
xmlui/handle/10616/46571
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LITTERATURSTUDIE

Ocklusionsträning i rehabilitering
Träning med blodflödesrestriktion, eller
ocklusionsträning, innebär att man under
utförande av ett träningsmoment minskar
blodtillförseln till aktuell muskelgrupp.
Rent praktiskt används en blodtrycksmanschett, eller motsvarande, vilken placeras
proximalt om den muskelgrupp som ska
tränas för att minska det arteriella blodflödet i området distalt om restriktorn.
Fysiologiskt leder denna partiella vaskulära ocklusion sedan, i kombination med
fysisk träning, till en ökad grad av ischemi
i muskelvävnaden vilket resulterar i en
ökad frisättning av bland annat kaliumjoner och sänkt pH-värde vilket leder till en
förändring i vävnadens lokala homeostas
(1). Denna förändring av vävnadens interna
miljö kan leda till en retning av nociceptorer, med följden att träningen upplevs
som smärtsam under utförandet (2). Ocklusionsträning leder även till att muskeln
snabbare tröttas vid betydligt lägre belastning varför de användningsområden som
primärt lyfts fram ses som ett alternativ
och/eller komplement till tung styrketräning när denna träningsform av någon
anledning inte kan utföras, till exempel vid
olika smärttillstånd eller efter skada. Flera
studier lyfter därför fram ocklusionsträning som lämplig för de personer som av
någon anledning hindras att utföra tyngre
styrketräning (3-5) eftersom metoden tycks
ge liknande effekter som sedvanlig tung
styrketräning beträffande hypertrofi och
ökad muskelkapacitet som sedvanlig tung
styrketräning (6). En större förbättring
av aerob kapacitet har dessutom visats vid
lågintensiv aerob träning jämfört med
om träningen skett utan externt påverkad
blodtillförsel (7).
Trots att metoden funnits beskriven
sedan 1960-talet, och använts för såväl
inom idrottrehabiliteringen som bland
i övrigt friska personer inom ett stort
åldersspann, är det först på senare år
som det kommit ett större antal studier
på användning av vaskulär ocklusion i
samband med träning och rehabilitering
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(8). En anledning till detta kan vara att
det är först nu som immobiliseringens
negativa påverkan på proteinsyntesen i
muskulaturen i högre grad blivit påtalad,
samtidigt som vikten av att försöka bibehålla viss fysisk aktivitet betonats (oavsett omfattning på vävnadsskada, operation eller smärtupplevelse) med syfte att
påverka utfallet av den rehabiliterande
insatsen (9). En parallell anledning till
förbättringseffekter efter ocklusionsträning skulle kunna ligga i att individen
som tränar exponeras för en ökad smärtupplevelse under träning, vilket på så vis
avdramatiserar denna upplevelse. Individen exponeras alltså för att träna trots
upplevd smärta och i att hantera denna
smärtupplevelse, vilket i sig kan ha en
smärthämmande effekt (10).
En potentiell nackdel med ocklusionsträning är att den neurala anpassningen
verkar vara lägre samt att belastningen
på senor och skelett minskar då träningen utförs på lägre belastning. Adaptationen i dessa strukturer blir därför
sannolikt inte lika omfattande som vid
traditionell styrketräning (3). Kompletterande träning är därför vanligt, samtidigt som man i rehabiliteringssamman-

hang kan dra nytta av den lägre graden
av ledbelastning.
Utifrån dagens kunskapsläge betraktas
metoden som säker att använda beträffande kardiovaskulära aspekter även om
det saknas studier av högre kvalitet som
adresserad just denna fråga. Däremot
finns det en klinisk undersökning som
visat att ocklusionsträning som utförs till
”failure” kan öka risken för muskelskada,
varför detta ej rekommenderas (11). Det
bör i detta sammanhang noteras att
det i dagsläget saknas sammanfattande
studier som fastställer optimal grad av
vaskulär ocklusion, belastningsgrad och
optimal dosering, varför vidare forskning
och kliniska prövningar efterfrågas.
Frågan om en högre grad av vaskulär
ocklusion även är mer fördelaktig än en
lägre grad behöver då även adresseras
(12).
LINDA NYSTRAND
LEG. FYSIOTERAPEUT, UPPSALA

Referenser:
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BOKRECENSION:

”Smärta och inflammation vid
reumatiska sjukdomar och vanliga
smärttillstånd i rörelseapparaten”
REDAKTÖRER: EVA KOSEK, JON LAMPA OCH RALPH NISELL.
STUDENTLITTERATUR 2019, ISBN 978-91-44-12273-1

Boken vänder sig främst till smärtintresserade läkare, sjuksköterskor,
fysioterapeuter samt studerande inom
allmänmedicin, reumatologi, rehabiliteringsmedicin och ortopedi.
Redaktörernas beskriver att deras förhoppning är att boken ska kunna ”förmedla en fördjupad förståelse för hur
immun- och nervsystemet fungerar och
interagerar, vilket i sin tur har betydelse
för att förstå smärtans bakomliggande
mekanismer och dess natur, som i sin
tur blir avgörande för optimal medicinsk
behandling och resultat”.
Redaktörerna menar att begreppet reumatiska sjukdomar inte är ett väldefinierat
begrepp i Sverige. Utöver autoimmuna
och inf lammatoriska sjukdomar brukar
man internationellt också inkludera
artros, degenerativa ryggsjukdomar,
belastningsrelaterad muskelsmärta och
fibromyalgi till de reumatiska sjukdomarna varför boken även inkluderar
dessa diagnoser. Den är indelad i åtta
övergripande rubriker/delar – Artros
och degenerativa ryggsjukdomar, Fibromyalgi och långvariga smärttillstånd i
mjukdelarna, Reumatiska inf lammatoriska sjukdomar, Patofysiologiska mekanismer avseende smärta och inf lammation, Smärtdiagnostik och behandling,
Icke-farmakologisk behandling, Farmakologisk behandling samt Multimodal
behandling och rehabilitering. Under de
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övergripande rubrikerna fördelas sedan
sammantaget 25 kapitel. Förutom redaktörerna medverkar f lera andra författare
till delar av boken.
Boken baseras på de senaste forskningsrönen vid dessa vanliga diagnoser och
smärttillstånd som vi möter i vår kliniska vardag. För varje diagnos tar man
upp bakgrund, epidemiologi, etiologi och
patofysiologiska mekanismer, smärta
och centralnervösa aspekter, kliniska
aspekter, symtom, diagnostik och utredning samt behandling inkluderat fysioterapi/fysisk aktivitet. Boken innehåller
också en terapidel som diskuterar såväl
farmakologiska interventioner samt mer
om fysioterapeutisk behandling, kognitiv
beteendeterapi, sömn och smärta m.m.
Vikten av att göra en bra smärtanalys och
bedömning betonas och detta oavsett
diagnos, att se långdragen smärta som
en ”sjukdom” och inte som en långvarig
akut smärta - det vill säga faktorer som
kommer att påverka vilken behandling
som rekommenderas. Den biopsykosociala modellen kring smärtupplevelsen
diskuteras också. Mot slutet av boken
finns ett kapitel om ”Den svåra smärtpatienten” som egentligen är skriven till
läkare som möter dessa patienter i olika
vårdsituationer. Detta kapitel kan jag
dock tycka att vi alla, oavsett yrkeskategori, som möter dessa patienter kan ha
nytta av att läsa och tänka till kring.

Boken är späckad med fakta. Jag upplever
att redaktörernas förhoppning med boken
uppfylls och detta oavsett om läsaren har
mer eller mindre kunskap och erfarenhet kring de olika diagnoserna, smärta/
smärtmekanismer och dess behandlingar
sedan tidigare. Teorier är f lyktiga - ibland
på lång, ibland på kort sikt och vi behöver
tänka till på nytt med jämna mellanrum.
Jag har definitivt fått en del nytt att tänka
till kring när jag läste boken. Är du också
intresserad av dylikt rekommenderas
boken varmt!
GUNILLA CLEMENTZ
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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BOKRECENSION:

“Ditt inre liv –
krafter som styr din hälsa”
MATS LEKANDER, 2017. FRI TANKE FÖRLAG,
ISBN:978-91-87935-14-5.
Mats Lekander syns frekvent som medförfattare i vetenskapliga sammanhang,
men boken Ditt inre liv är hans hitintills
enda utgivna bok. Boken gavs ut år 2017
och belyser hur immunsystemet kan påverka hjärnfunktioner och därmed vårt
beteende på sätt som får oss att öka chansen att återställa homeostas. Boken är
skriven på ett lättförståeligt sätt även om
komplexa fysiologiska och psykologiska
aspekter blir belysta. I slutet av boken
sammanställs alla de många referenser
som använts i bokens respektive stycke,
men tyvärr saknas referenshänvisningar
i den löpande texten.
Författaren beskriver ingående sambandet
mellan hjärna och immunsystem samt
upplevelsen av hälsa i en skärningspunkt
mellan biomedicin och psykologi, samtidigt som stor vikt läggs i att försöka
förtydliga hur upplevelsen av hälsa kan
ses som en konstruktion över hur situationen upplevs och tolkas (av såväl patient
som behandlare och samhället). Eftersom
förutsättningen för uppmärksamhetstyrning påverkas av inf lammatorisk aktivitet
tycks kunskap om dessa inf lammatoriska
processer underlätta förståelsen av sammanhanget ur ytterligare en infallsvinkel.
Mats menar att beskrivningen av hälsoupplevelsen till stor del även kan överföras
till hur upplevelsen av smärta tolkas.
I boken försöker Mats förklara immunsystemets komplexa funktioner på ett mer
lättförståeligt sätt och påvisar samtidigt
hur immunsystemet till stor del påminner om nervsystemet beträffande informationsbehandling, kommunikation,
minnesbildning och reglering av övriga
fysiologiska system. Han anser att samarbetet mellan immun- och nervsystemet
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är så påtagligt att det ibland är nästintill
omöjligt att dra en gräns mellan de olika
systemen. Till detta poängterar författaren att immunsystemet dessutom frisätter
kommunikativa cytokiner vars målorgan
utöver andra celler framförallt är själva
hjärnan, med situationsanpassade konsekvenser på den upplevda viljan och vårt
beteende som följd. Eller som han själv uttrycker det: ”Hjärnan styr alltså inte bara
kroppen. Kroppen styr också hjärnan.”
Kunskapen om emotioner är enligt författaren en hörnsten för att förstå mänskligt
beteende och för att förstå mental hälsa
och ohälsa. I boken skriver han: ”En emotion är ett reaktionsmönster som aktiveras
i förhållande till händelser som är relevanta för oss, till exempel för våra mål,
för vad som är angeläget för oss eller för
vår säkerhet. Emotionerna guidar sedan
kognitiva processer som perception, uppmärksamhet, minne och bedömningar på

ett organiserat sätt. Om reaktionerna sker
i system som har kapacitet för medvetande uppstår medvetna upplevelser, det
vi i dagligt tal kallar känslor.” Författaren
jämför därefter de reaktionsmönster som
kan kopplas till emotioner med de reaktionsmönster som kan kopplas till sjukdomsrespons. Detta eftersom de system
som kopplas till sjukdomsrespons bland
annat prioriterar och fokuserar på specifik information samt reglerar, på mer
eller mindre adekvata sätt, beteenden och
funktioner dynamiskt likt en emotion.
Emotioner hamnar därefter i fokus och
författaren poängterar att emotioner inte
bara får oss att känna någonting utan
även att de får oss att känna att vi vill
göra någonting. Mats namnger därefter
en emotionsforskare, Joe LeDoux, som
ifrågasätter den traditionella synen på
”grundläggande emotioner” och istället
menar att de grundläggande system som
vi istället bör förstå är ”de responser som
uppträder när en organism upptäcker och
svarar på viktiga förändringar av relevans
för överlevnad eller fortsatt välbefinnande.” Steget från detta resonemang kopplas

Faktaruta: Mats Lekander är professor i
hälsopsykologi, Karolinska Institutet, samt i
psykoneuroimmunologi, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Han är
föreståndare vid Stockholm Stress Center
och har ett forskningsområde som bland
annat spänner sig över områden som berör
immunsystemets funktion, immunologiska
effekter på hjärnfunktioner och subjektiv
hälsoupplevelse samt sömn, smärthantering och behandling av långvarig smärta.

till om vi upplever smärta som hotfull
eller inte, varpå undvikande hamnar i
fokus. Paradoxalt nog påpekar författaren
att det inte tycks hjälpa att enkom förklara
för en person med hälsoångest att personen är frisk eller återigen undersöka patientens symptom, samtidigt som diverse
bemästringsstrategier för att kontrollera
symptom istället tycks leda till att symptomen faktiskt ökar.
Även kroppsscanning tycks öka rapporteringen av kroppsrelaterade obehag varför
Mats istället betonar inställningen till
sammanhanget och återtagandet av tidigare funktion. Behovet av återtagande av
fysisk aktivitet och exponering betonas i

syfte att adressera rädslan hos patienten,
och om upplevelsen av ”fara” sänks behöver rent av kanske inte beteendet anpassas.
Boken tar upp ett ämne som kan vara av
vikt för att vidga förståelsen av patienter
med långvarig smärta, varför jag varmt
rekommenderar denna bok om du har
intresse av att få ytterligare en dimension
och pusselbit i den redan komplexa bilden.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

SMÄRTSEKTIONEN OM ICD-11

11:e revideringen av ICD
Kanske många av er redan fått kännedom
om att den 11:e revideringen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD
är på ingång? Världshälsoorganisationen
(WHO) har nu, nästan 30 år sedan lanseringen av ICD-10, släppt ICD-11. Efter
nära 10 års förarbete har ICD uppdaterats
för att bättre spegla dels den medicinska
kunskapsutvecklingen, men även den tekniska, och ett övergripande mål har också
varit att förenkla dess användbarhet. ICD11 är upplagt som digitalt klassifikationssystem, med sökfunktion och kodningsverktyg - tillgänglig att söka i redan nu
på WHOs webbplats, https://icd.who.int/
browse11/l-m/en. Det finns f lera viktiga

nyheter på smärtområdet - bland annat
införs nyanserade klassifikationskoder för
kronisk smärta som förhoppningsvis ska
underlätta en standardiserad dokumentation och bättre synliggöra smärtpanoramat. Nya begrepp som “chronic primary
pain” där smärttillståndet är den primära
sjukdomen och ytterligare sex koder för
olika ”chronic secondary pain- syndromes”, där smärttillståndet utvecklats som
följd av annat sjukdomstillstånd.
Socialstyrelsen utredning om svenskt
införande av ICD-11 beräknas vara klar
januari 2020, och därefter följer såklart
översättningsarbete till svenska språket

– så lite till får vi hålla oss till tåls men
uppdateringen ser lovande ut. Vi kommer
rapportera mer om detta framöver. Nyfiken redan nu? Några lästips nedan.
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POSTTIDNING B

Träffa oss på Fysioterapi 2019.
Medema i monter C8 och
Hegu i monter G5.

Minska smärta		

Öka prestationsförmågan

Stötta den lymfatiska cirkulationen		

Förebygg skada

Stöd återhämtningsprocessen

En vassare behandling?
– Medema har akupunkturnålarna

För mer information besök www.medema.se eller ring 08 404 1200

