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INLEDARE 

... viktigare att veta vilken  
människa som har sjukdomen ...
År 2019 går mot sitt slut och 
likt många andra år har även 
detta året varit händelserikt 
och utvecklande, både vad 
gäller styrelsearbetet i Smärt-
sektionen och i min kliniska 
vardag. 

Detta var mitt andra år i styrelsen för 
Smärtsektionen, en tid som har gett mig 
fortsatt vidgat perspektiv på smärta. Detta 
tack vare att jag har möjligheten att delta 
i konferenser och i andra sammanhang 
där jag kan fortsätta utveckla mig och få 
nya kunskaper och lärdomar. Vilket jag 
med glädje gör för att kunna fortsätta med 
nyfikenhet i yrket. 

På Smärtforum i Malmö så var temat ”Den 
komplexa smärtan – från akut till långva-
rig och genom livet” och allting inleddes 
med en givande föreläsning om narrativ 
medicin där huvudbudskapet var att ta del 
av patientens berättelse, att se männis-
kan och inte diagnosen. Ett citat landade 
särskilt väl hos mig: ”Det är viktigare att 
veta vilken människa som har sjukdomen 
än vilken sjukdom människan har” - Hip-
pokrates. Ett förhållningsätt som innebär 
att patientens berättelse går som en röd 
tråd genom medicinhistorien, att samtalet 
med patienten var ansett som grunden i 
läkekonsten. Men efter att provtagningar, 
röntgen och mikroskop satte diagnosen i 
första rummet så kanske människan och 
dess berättelse hamnade i periferin. 

Inför Fysioterapi 2019 hade jag privilegiet 
att sitta med i programkommittén och 
fick ta del av en liten del av den gedigna 
planeringen och det hårda arbete som 
ligger till grund för dessa tre sprängfyllda 
dagar. I år fylldes de av 23 symposier, 13 

workshops, 12 heldagsutbildningar, 6 
inspirationsföreläsningar, 2 halvdags-
utbildningar, 45 korta föredrag samt en 
posterutställning med 102 postrar.
Smärtsektionen anordnade en av dessa 
heldagsutbildningar. Under titeln ”För-
hållningssätt som sätter de sårbara i fokus 
– att våga möta patienten i sitt lidande” 
pratade vi om patienter med diagnoser 
där mycket energi och fokus hamnar på 
symtom med syftet att bli av med dem. 
Där detta förhållningssätt inte alltid är 
verksamt, där man med fördel vill skifta 
perspektiv och istället fokusera på det 
som kan påverkas, ökad kunskap om, 
förståelse för och kontakt med kroppen 
för trygghet och förmåga att påverka sin 
funktion. Med denna ökade förståelse i 
kombination med andra förhållningssätt 
så kanske vi som behandlare kan sätta de 
sårbara i fokus och våga stanna upp och 
möta patienten i sitt lidande. Att åter ge 
människan och dess berättelse platsen i 
vården.

Något som ligger mig nära i min kli-
niska vardag är arbetet med patienter 
med långvarig smärta som är i behov av 
språktolk, en växande skara potentiella 
rehabiliteringsdeltagare, men som alltför 

ofta exkluderas från möjligheten att 
arbeta med faktorer för att utöka livskvali-
tet och funktionsförmåga i en rehabilite-
ring. Här ser jag direkta hinder i form av 
socioekonomiska svårigheter, bristande 
insatser i vården, erfarenheter av negativt 
bemötande inom vården, men främst 
avsaknad av ekonomiska förutsättningar 
för rehabiliteringsenheter att anpassa och 
utforma rehabiliteringsinsatser för dessa 
patienter. En fråga som jag hoppas kom-
mer lyftas upp ett par nivåer i politiska 
vårdsammanhang. 

Jag får gåshud av de effekter/resultat 
som man kan nå av att rikta insatserna i 
teamet kring patienten utifrån aktuella 
hinder hos individen, men även lyfta de 
resurser som finns. 

Det har under året diskuterats om olika 
perspektiv på aspekter av smärta och 
smärtbehandling, där man talat om 
pseudovetenskap och evidens, och där 
jag tänker att det är av vikt att vi vågar 
ifrågasätta, sätta oss in i större perspektiv 
och inte stagnera i bekvämlighet. Våga 
omfamna våra begräsningar men även 
våra framgångar. 
Jag vill passa på att hälsa er välkomna till 
Smärtsektionens årsmöte den 13 mars 
som kommer hållas i Stockholm i sam-
band med Swedish Pain Society’s utbild-
ningsdag om ”pain prevention”, vilket är 
IASP ś tema för år 2020. Håll utkik efter 
mer information på Smärtsektionens 
hemsida på www.fysioterapeuterna.se. 

I övrigt önskar jag alla sektionens och 
förbundets medlemmar ett Gott Slut och 
ett riktigt Gott Nytt 2020. 

HANNA BLOMSTEDT 
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

FOTO FRAMSIDA: SHUTTERSTOCK
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SVENSKT SMÄRTFORUM 2019 

Dagens inleds av Valdemar Erling, Över-
läkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg med föreläsningen ”Narrativ medi-
cin – berättelsen som kliniskt verktyg”. 
Valdemar menar att ”berättelser griper 
oss, sätter oss i sammanhang och ger oss 
en mening”. I vården bör berättelsen vara 
i fokus eftersom samtalet är den första 
berättelsen och starten i mötet mellan 

vårdgivare och patient. Berättelsen som 
kan ge förståelsen för patientens upple-
velse av sin smärtupplevelse. 

Valdemar tog upp berättelsens historia 
och antikens Aristoteles tre kunskapsfor-
mer; Fronesis som stod för den praktiska 
klokheten och förmågan att möta kon-
kreta situationer med lyhördhet och etisk 

ref lektion, Episteme som stod för den 
vetenskapliga kunskapen med krav på ge-
neraliserbarhet samt Techne som stod för 
den praktiska kunskapen, kirurgi, teknik 
och hantverk. Samtalet ansågs viktigt i 
detta sammanhang. Under 1800-talet 
kom däremot samtalet att hamna mer i 
bakgrunden, det viktiga var utredningen, 
att patienten skulle granskas, bedömas 
och ”knackas på”. Valdemar menar att 
dagens processinriktade vård också har 
satt mötet med patienten i bakgrunden 
men att detta håller på att ändras – pa-
tientmötet sätts nu åter i fokus,vilket 
kanske kan vara den mest värdeskapande 
insatsen. Han talar om sjukhistoria som 
symtom och diagnos medan livshistorien 
kan berätta om lidandet. 

I vården idag kan tidsbrist vara ett pro-
blem, där vårdpersonal förväntas kunna 
hantera situationen och vara skärpt trots 
tidsbrist. De första 15-20 sekunderna är 

enligt Valdemar därför viktigast i ett möte och 
han betonade vikten av att ägna dessa första 
sekunder till ett gott handslag och på ett för-
troendefullt och respektfullt sätt visa patienten 
var denne exempelvis kan sätta sig - en enkel 
handling som kan skapa stor tillit, beroende 
på hur patienten upplever sig bli bemött och 
bekräftad. Han talar också om risken att missa 
väsentligheter om man bara tittar till instru-
ment och mätningar och inte lyssnar på patien-
tens egen berättelse. Valdemar avslutade sin 
föreläsning med att presentera sina tre ledord 
– Uppmärksamhet, Representation och Al-
lians. Berättelsen ger enligt Valdemar empati 
och medkänsla vilket kan ses som viktigt för 
patienten. Sjukdom sätter allt i fokus för pa-
tienten och vi i vården får ta del av det – något 
som också kan ge oss något.

Länk till föreläsningen: https://vimeo.com/367977240

GUNILLA CLEMENTZ 
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Svenskt Smärtforum arrangerades i år i samarbete mellan 
Swedish Pain Society och Smärtrehabilitering i Lund, VO Neu-
rokirurgi och Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus. 
Kongressen var förlagd till Clarion Live Malmö och antalet 
besökare till Smärtforum är ständigt växande, i år kom närmare 
500 besökare. Årets huvudtema var ”Den komplexa smärtan: 
från akut till långvarig och genom hela livet”. Under två dagar 
presenterades många intressanta föreläsningar och samtal där 
Heidi Avellan fungerade som moderator. 

SMÄRTFORUM 
2019, MALMÖ

Foto: Martin Sundström

Valdemar Erling, 
överläkare vid Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg
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Förhoppningen har varit att få dessa elek-
troder att komma i kontakt med nervceller 
under lång tid utan att de f lyttar omkring. 
Problemet i starten var stora variationer 
i signaler, eller små signaler som drunk-
nade i bruset och sedan tystnade. Det var 
även problem med dålig biokompatibilitet, 
att elektroden förstörde vävnaden runt 
omkring dess placering - vilket resulterat 
i att studierna utvecklats från att se vad 
som händer när man implementerar till 
att idag i stor utsträckning kunnat kring-
gå dessa destruktiva vävnadsresponser. 
Jens berättar vidare om fina registreringar 
i en studie avslutad 2019, med implantera-
de elektroder i en råtthjärna under 6 må-
nader, en fjärdedel av råttans livstid, vilket 
har gett stora möjligheter att kunna stude-
ra hur nociception fungerar. Detta kräver 
enligt Jens påtagliga förberedelser då det 
handlar om stora informationsmängder 
och forskargruppen har arbetat fram ett 
nytt system för att ta fram informationen 
samt koda dessa signaler. De har tagit 
fram en ny typ av elektroder, för stimu-
lering med en teknik där man bäddar in 
elektroder i gelatin för att sedan kunna 
sprida ut dem i vävnaderna. Grundtanken 
är att i ett kluster kunna välja ut vilka 
elektroder som fungerar med bra effekt. 
Detta för att kunna uppnå hög grad av 
specificitet. Nociceptiv input påverkar 

nästan hela hjärnan, så problemet är att 
hitta vad man ska registrera, vilken typ av 
aktivitet som korrelerar till upplevelsen av 
smärta. En möjlig utgångspunkt är att no-
ciceptivt utlösta potential-förändringar i 
människans somatosensoriska hjärnbark 
korrelerar starkt till upplevd smärtinten-
sitet. Frågan är om motsvarande kortikal 
aktivitet i vakna djur ger ett mått på deras 
upplevda smärta. 

Jens berättar om forskning under 30 års 
tid, med fokus på att kartlägga ett system 
som går till somatosensoriska cortex hos 
råtta. Man har undersökt potentialföränd-
ringar vid registrering från hjärnbarken 
efter stimulering med laser. Potential-
förändringen är relaterad till input, t ex 
sensitisering, smärtlindring osv. Man har 
främst fokuserat på specifik kontroll från 
PAG. 

Vad händer med reflexer om vi stimulerar 
olika ställen i PAG? 
Analys har gjorts av signaler i hjärnbar-
ken hos råtta under samtidig laserstimu-
lering på tass, för att se smärtrelaterad 
potential eller att man kan släcka ut 
impulsen om man stimulerar på specifik 
kanal, eller uppnå partiell lindring. 
Användbarheten är att det är viktigt att 
hitta punkter i kontrollsystemet som ger 

specifik smärtlindring. Djuren påverkas 
inte beteendemässigt, samtidigt som de 
helt blockerat signalen till hjärnbarken. 
Det finns en framtid för bioelektroder, 
vilket kan bidra till att klargöra hur smärt-
systemet är organiserat och kontrollerat. 
Jens menar att smärta kanske inte är ett 
lika stort mysterium så länge till, om man 
bara lyckas titta på rätt saker hos djur. 
Moderator Heidi Alleva avslutar föreläs-
ningen med en slutfråga. 
-”Vad talar vi om för tid, hur långt bort är 
detta? 

Jens svarar att det pågår ett projekt för 
Parkinsons, med en förhoppning om att 
kunna testa detta inom 2 år. Men att efter 
den fasen är det ytterligare ett antal år 
innan det kommer ut på marknaden. Den 
stora utmaningen är att få till elektroder 
som inte skadar vävnaden, för att kunna 
stimulera mer exakt. Förhoppningen är 
att kunna visa på att det fungerar, som det 
tidigare fungerat på smådjur. 

Länk till föreläsningen: 

https://vimeo.com/367988755

HANNA BLOMSTEDT
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

SVENSKT SMÄRTFORUM 2019

Föreläsningen handlar främst om utma-
ningarna som finns vad gäller förståelsen 
av smärtans mekanismer och utveckling av 
nya och effektiva behandlingar av långvariga 
smärttillstånd. 

Jens inleder sin föreläsning med att gå 
igenom den definition av smärta som han 
tar avstamp i, som är reviderad och före-
slagen av IASP. ”En negativ sensorisk och 
emotionell upplevelse orsakad av, eller 
liknande den som orsakas av verklig eller 
potentiell vävnadsskada. ”
Utgångspunkt i det arbete som Jens job-
bar med är förståelse av mekanismerna 
bakom nociception för att kunna utveckla 
nya terapier och nya effektiva metoder att 
lindra smärtupplevelsen. Vad är då svå-
righeten?

Att det inte finns tillräckligt bra instru-
ment eller mätverktyg. Eftersom smärta 
är en upplevelse är det bara människan 
som kan förmedla den subjektiva upple-
velsen. Problemet är att vi aldrig kommer 
ner till mekanismerna i hur nervceller 
kommunicerar med varandra, hur de pro-
cessar information. Mycket av det vi för-
står i dag kommer från djurexperiment, 
men Jens påtalar att det inte finns en bra 
mätmetod för att tolka upplevd smärta 
hos vakna djur eftersom de inte kan kom-

municera sin subjektiva upplevelse till 
oss. Smärta hos vakna djur har hittills 
studerats indirekt genom tolkningen av 
motoriska förändringar, vanligen ref lexer. 
Problemet med den metoden är att moto-
riska förändringar inte korrelerar särskilt 
bra till upplevd smärta beroende på att de 
styrs av andra principer. 

Här ger Jens en snabb bakgrund till hur 
de motoriska systemen är uppbyggda, den 
modulära organisationen av ryggmärgens 
nociceptiva ref lexkretsar och topografi. 
En summering av 20 års forskning. 

Vårt modulära system är ett inlärt system, 
och inget vi föds med. Det är enstaka 
moduler som kontrollerar enskild muskel, 
med specifika mottagarområden som den 
känner av och analyserar informationen, 

relaterat till vilken effekt muskeln har. 
Varje modul har en egen karta, denna 
formas genom inlärning, från taktil åter-
koppling på fosterrörelser. Nocciceptiva 
signaler från ryggmärgens moduler för-
medlas till lillhjärnan men inte till thala-
mus. Dessa signaler tolkas som motoriska 
felsignaler och används för inlärning av 
nya rörelsemönster, så att skadad vävnad 
skyddas. Problemet är mer komplext än 
så, det styrs uppifrån på olika sätt, vägar-
na som går till perception och motorik har  
utgång i olika mekanismer. Här finns 
stora diskrepanser mellan desensitisering 
i system för motorik och det som har att 
göra med upplevelser. Varje enskild mo-
dul skiljer sig åt. 

Aktuella djurmodeller för smärta som 
bygger på motoriska reaktioner är på så 
vis inte valida, de avspeglar inte smärt-
upplevelsen hos djuren utan något helt 
annat. Men att de används så pass mycket 
beror på att det inte finns något bättre 
alternativ. 

Jens menar att vi måste koppla upp oss 
på hjärnan, och monitorera vad som sker 
i hjärnan när man är vaken och lever 
ett normalt liv. De studier han under 13 
års tid arbetat med har försökt utveckla 
implementerbar teknik med elektroder. 

JENS SCHOUENBORG, 
PROFESSOR NEUROFYSIOLOGI, 
LUNDS UNIVERSITET, NEURONANO RESEARCH CENTER

Utmaningar inom 
experimentell 
smärtforskning

Jens Schouenborg

Publiken visade stort engagemang 
under förläsningarna..
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Cecilia inleder sin föreläsning kring forsk-
ning som visat att patienter med långvarig 
neuropatisk smärta ofta är missnöjda/
besvikna över tillgänglig behandling mot 
smärtan. Patienterna upplever också att 
rekommenderade läkemedel vanligen ger 
otillräcklig eller ingen smärtlindring och/
eller har stora biverkningar.

Patienter med ryggmärgsskada uppger, 
enligt Cecilia, smärta som det primära 
problemet, detta trots den ofta omfattande 
funktionsnedsättningen. Smärtupplevel-
sen påverkar dessa patienters livskvalitet 
påtagligt, ju högre smärtintensitet patien-
ten upplever desto lägre livskvalitet skattar 
de. Av patienterna beräknas 22% ha noci-
ceptiv smärta, 51% ha neuropatisk smärta 
och 57% ha nociceptiv samt neuropatisk 
smärta. Hos ryggmärgsskadade uppkom-
mer smärtan oftast över tid.

Därefter går Cecilia över till att presen-
tera resultat från kvalitativa studier hon 
medverkat till, i vilka man studerat rygg-
märgsskadade patienters perspektiv på sin 
smärtupplevelseoch den vård som de er-
bjuds. Patientcitat från studierna nämns 
– ett exempel här: ”Hade det bara varit att 
åka rullstol hade det ju varit en baggis! 
Men livet blir ett… helvete, vissa dagar, 
när det är som hemskast med smärta.” 
Resultaten i Cecilias studier visar att det 
finns ett stort gap mellan den hjälp vår-
den erbjuder och patienternas önskemål 
om hjälp. Vårdens/läkarnas alternativ 
är ofta läkemedel medan patienten inte 
ser läkemedel som en bra lösning och 
önskar andra behandlingsalternativ och 
hanteringsstrategier. Patienterna uppger 
enligt Cecilia att de fungerande behand-
lingsalternativ som är mer uppskattade av 
patienterna kopplas till behandling med 
värme, akupunktur och  fysisk aktivitet/

Karin inleder med att ställa frågan ”Var-
för bry sig om placebo?” Hon definierar 
placebo som ”en behandling som inte 
innehåller någon aktiv substans men som 
har effekt via patientens förväntan om 
lindrade symtom”. Nocebo definieras som 
”en behandling som inte innehåller någon 
aktiv substans men som har effekt via pa-
tientens förväntan om förvärrade symtom”. 
I studier har det visats att patienter förbätt-
rades av naturalförloppet (ingen insats), att 
placeboresponsen gav signifikant bättre 
lindring än naturalförloppet samt  att be-
handlingsresponsen med en aktiv substans 
gav ytterligare lindring. Förenklat kan man 
utläsa att Karin anser att den goda smärt-
lindringseffekten av behandlingsinterven-
tioner kan ses som ett resultat av tre olika 
delkomponenter- naturalförlopp, placebo 
och en behandlingsrespons.  

Placebo inom kirurgi diskuterades. Det 
finns enligt Karin få placebo-kontrollera-
de kirurgiska behandlingar på grund av 
etiska regler men hon lyfte fram några 
studier som gjorts. En annan studie som 
Karin presenterade visade att en posto-
perativ injektion av aktiv smärtlindrande 
substans som gavs öppet/synligt för pa-
tienten gav bättre smärtlindrande effekt 
än om läkemedlet gavs dolt (administrerat 
av en dator) (Colloca et al. 2004).

I en undersökning tillfrågades kirurger om 
icke-specifika behandlingseffekter vid 

träning samt  till mentala strategier, 
balans mellan aktivitet/vila och kropps-
medvetenhet. 

I en studie i vilken både patienter och vård-
givare tillfrågades om vården blev svaren 
likartade i båda grupperna. Det fanns be-
gränsningar i struktur, i support och kom-
pentens, vilket skapade en frustration hos 
både vårdgivare och patienter, ofta kopplat 
till begränsningar i tillgång till terapeuter 
och Multimodal rehabilitering (MMR). 
Slutsatser som drogs var att vårdgivare och 
patienter vill ungefär samma saker men 
vården ”får inte till det”. Behov som lades 
fram från patienter var ”intresse och kun-
skap om smärta, möte på samma villkor, 
dialog, möjlighet till akut hjälp, hjälp att 
lära sig leva med smärta, förebilder, indi-
vidanpassad smärthantering, multiprofes-
sionella team specialiserade på smärta, 
kontinuitet och regelbundenhet, KBT och 
andra komplementära behandlingar samt 
smärtprogram”. Vårdgivarna angav behov 
som ”kompetens i KBT, smärtrehabilite-
ringsprogram, samarbete med smärtreha-
biliteringsenheter, förebilder, tillräckligt 
med tid, tillgänglighet, regelbunden upp-
följning och involverad patient”.

Cecilia presenterade sedan sin senaste stu-
die i ämnet i vilken hon fann teman som 

kirurgi, 97% av dem uppgav sig tro att 
icke-specifika behandlingseffekter ses i 
behandlingsresultatet. Läkarna uppgav 
olika faktorer som medverkande till be-
handlingseffekterna - patientens tro på 
behandlingen, läkar-/patientrelation, lugn 
och säkerhet hos läkaren samt interaktion 
och omhändertagande av annan vårdper-
sonal som viktiga. Av de inkluderade ki-
rurgerna var det 91% som föredrog att ge 
vad de trodde var en adekvat beskrivning 
av vinster respektive risker vid kirurgisk 
intervention. 

Det så kallade pain matrix i hjärnan är 
aktivt vid angiven smärta, men vid pla-
cebolindring har man inte kunnat påvisa 
signifikant reduktion av aktivitet i dessa 
områden. Morfinpreparat och placebo har 
setts aktivera samma delar av hjärnan/
centrala nervsystemet. Karin hänvisade 
till en studie av Levine et al. (1978) som 
visade att injiceringen av  opioid-antago-
nisten (Naloxone) inhiberade placebolind-
ring även om dopaminsystemet också 
ansågs vara involverat i sammanhanget. 
En studie av Benedetti et al. (2011) angav 
att icke-opioid placebolindring mediera-
des via endocannabinoidreceptorer men 
Karin gjorde även uttalanden om att de 
neurobiologiska mekanismerna till place-
boeffekten ännu inte är klarlagda. Karin 
fortsatte därefter med att poängtera att 
eftersom hjärnavbildningsstudier miss-
lyckats med att ge ett fullständigt svar på 

”Att balansera mellan smärta och bieffek-
ter” – detta tema omfattade positiva och 
negativa effekter av läkemedel, oaccep-
tabla bieffekter, skepsis mot läkemedel, 
sekundärvinster och valet mellan smärta 
och bieffekter. Liten smärtlindring ansågs 
vara bättre än ingen, och om sömnen för-
bättrades klarade patienterna av att han-
tera smärtupplevelsen bättre. Ett annat 
tema var ”Från hopp till egna lösningar” 
– vilket omfattade hur patienterna uppgav 
hopp och förväntningar, besvikelse och 
hopplöshet samt en önskan om stöd och 
hjälp att hitta egna strategier. Det tredje 
temat var ”Efterfrågan på kompetens och 
struktur i smärthantering” – vilket omfat-
tade patientens önskan om möten med 
läkare, en tydlig behandlingsprocess och 
alternativ till läkemedel. Ensamhet ut-
trycktes även under detta tema. Det fram-
kom också att patienter sökte stöd och 
lösningar på bland annat sociala medier 
före de valde att gå till läkare. Studier från 
andra länder har visat liknande resultat.

Hon avslutade med frågor – Hur möter 
vi patienternas behov och önskemål? 
Hur ska vi tänka kring förskrivning och 
uppföljning av läkemedel vid neuropatisk 
smärta hos personer med ryggmärgs-
skada? Kan vi remittera/starta upp 
multimodala rehabiliteringsprogram för 
personer med neuropatisk smärta? Finns 
det alternativ till farmakologisk ansats 
vid neuropatisk smärta hos personer med 
ryggmärgsskada?

Länk till föreläsningen:  

https://vimeo.com/367985972

GUNILLA CLEMENTZ 

LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

den aktivitetsreduktion som anses vara 
relevanta för smärtupplevelse, kanske det 
istället är dags att vända på resonemanget 
och istället fokuserade på om placeboef-
fekten faktiskt är orsakad av att det är 
något som ”läggs till” istället för att ”ta 
bort”. En studie där hon själv var med-
författare  fokuserade på patienter med 
fibromyalgi  som genomgick behandling 
med KBT. Resultatet visades handla om 
ökad involvering av laterala prefrontala 
cortex under smärtprovokationstest och 
patientens värdering av smärtan  stod där-
för istället i fokus. Som effekt sågs även 
en parallell reduktion av upplevd ångest. 
Hon lämnade frågan något obesvarad när 
hon fastställde att man idag tillskriver 
placeboresponsen till förväntningar som 
kan skapas av betingning, social inlär-
ning, kommunikation mellan patient och 
vårdgivare samt såväl skriven som munt-
ligt given information.

Karin avslutar med sina tankar kring att 
öppen placebo kanske blir vanligt i fram-
tiden och en fråga om hur vi kan lära oss 
maximera nyttan av placebo i relationen 
mellan patient och vårdgivare.

Länk till föreläsningen:  

https://vimeo.com/367983026

GUNILLA CLEMENTZ 
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

CECILIA NORRBRINK, DOCENT I REHABILITERINGSMEDICIN, 
FYSIOTERAPEUT, VID KAROLINSKA INSTITUTET 

SMÄRTA VID RYGGMÄRGSSKADA       
Problem och utmaningar!

SVENSKT SMÄRTFORUM 2019

KARIN JENSEN, DOCENT, PSYKOLOG, KAROLINSKA INSTITUTET 

Cecilia Norrbrink

PLACEBO 
Vad säger aktuell forskning? 
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Monika inleder med bakgrunden till det 
projekt som de har arbetat i, vilket omfattat 
patienter från Danderyds smärtrehabili-
tering och Smärtrehabiliteringen i Lund. 
Projektet handlar om smärtrehabilitering 
för patienter i behov av språktolk. Hon 
berättar att de metoder som används inom 
multimodal rehabilitering (MMR) förutsät-
ter att patienten kan ta till sig förklarings-
modeller som är grundande i västerländsk 
kunskap. De ska även kunna ta till sig mål, 
behandlingsupplägg och olika strategier 
med syftet att lära sig leva med smärta. 
MMR förutsätter även att patienten ska 
ta eget ansvar för sin rehabilitering och 
aktivt arbeta med att ändra sina tankar och 
metoder att ta sig an livet. För detta be-
höver de dela, eller åtminstone acceptera, 
våra metoder. Monika menar att patienter 
med kortare skolgång som dessutom är i 
stort behov av språktolk ofta även har lägre 
kunskap om kroppens grundläggande 
funktioner. 

Inom MMR är detta en grupp patienter 
som successivt ökat sedan början av 2010. 
När man tittade på den här gruppen så 
såg man att patienterna kom till smärtre-
habiliteringar och bedömdes, men att de 
sedan inte gick vidare till rehabiliterings-
insatserna på klinikerna. Och det, påpe-

och inte fastna i svårigheter. Att skaffa 
sig redskap på förhand för att hantera 
svårigheter. Det kanske inte ens finns 
lösningar, men för att klara av att börja ta 
emot en ny grupp är det bra att ta emot 
andras erfarenheter, menar Karin. 

Hon går sedan vidare med att lyfta guld-
korn från de kliniska erfarenheterna. Det 
första är tolkarnas placering. Att de kan 
ha tillgång till ett eget väntrum, att man 
använder skärm vid undersökning för 
att om möjligt göra patienten något mer 
bekväm i rummet genom att inte behöva 
klä av sig för f ler än en. Karin påtalar att 
man ska komma ihåg att tolken är tolk 
och vem som är behandlaren. Detta kan 
förstärkas genom tolkens placering i rum-
met. Detta kan behöva anpassas för opti-
mal dynamik, där tolken kanske placeras 
antytt bakom patienten, för att underlätta 
att skapa ögonkontakt mellan behandlare 
och patienten, och att behandlaren får 
vara den som leder samtalet. 

Karin visar de regler som de använder sig 
av för tolkade samtal:

• tolken har tystnadsplikt
• ska ge information om tolkreglerna  

 vid första samtalet
• tolken ska översätta allt som sägs,  

kar Monica, ligger inte i linje med lagen 
om lika vård för alla och utifrån indivi-
dens förutsättningar. 

I ett nästa steg försökte man finna stöd 
i litteraturen, men upptäckte stora kun-
skapsluckor. År 2011 satte sig Monika 
tillsammans med Marcelo Rivano Fischer 
och pratade om detta, och de beslutade att 
skapa ett gemensamt projekt kring dessa 
patienter. De sökte och fick även projekt-
medel från hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningar för projektet, där målet var att 
utveckla och pröva en metod för smärtre-
habilitering för patienter i behov av spåk-
tolk inom specialistvård. Dessutom att  
även sprida kunskaper från projektet till 
specialistvård och primärvård samt ut-
veckla samarbetsformer med tolkservice.

Projektet inleddes 2012 med diskussio-
ner och planering för Lund-Stockholm. 
Under 2013 startade bedömning och 
rehabilitering i Lund. Under 2014 skedde 
en omvärldsbevakning och planering i 
Stockholm. Under 2015 avslutades projek-
tet i Lund och start med bedömning och 
rehabilitering i Stockholm inleddes. Me-
toden fortsatte utvecklas under 2017 och 
projektet avslutades i Stockholm 2018. 
I Stockholm har man fortsatt med rehabi-

 inte formulera egna frågor, klara upp  
 missförstånd eller gå in i en dialog på  
 eget initiativ 

• översättningarna ska vara i jag-form
• tolken bör ej ta anteckningar, i de fall  

 detta ändå görs ska tolken förstöra  
 dessa framför patienten efter samtalet

• tolken ska enbart översätta, inte 
hjälpa till praktiskt eller förmedla 
besked
• det är önskvärt om tolken inte har 
kontakt med patienten på fritiden
• tolken bör inte göra egna avtal med 
patienten
• när tolken inte tolkar ska tolken prata 
svenska

Tolkade samtal innebär att inhämta infor-
mation, göra sin bedömning, ge viktiga 
budskap, inte ge sig förrän du förstår. En 
rekommendation som Karin understryker 
är att minska antalet ord, främst svåra ord 
och istället öka användande av kroppsspråk 
och bilder. Arbetet i projektet har varit 
både individuellt och i grupp, vilket lätt 
kan bli kaotiskt i grupp med många männ-
iskor och hög ljudvolym. 
För att gruppmoment ska fungera så bra 
som möjligt kan det vara bra att ha ett gan-
ska exakt manus, kontrollera turtagning 
och vilka regler ska gälla för tolkningen. 

literingen enligt studien. Den forskning 
som är gjord inom området belyser olika 
aspekter. 

• Kulturella olikheter kan resultera i 
skillnader i förståelse av hälsa, sjuk-
dom och behandling, vilket kan för-
hindra förbättring eller tillfrisknande. 
• Kan man klargöra skillnaderna i upp-
fattning om hälsa och sjukdom så kan 
det bidra till enklare kommunikation 
och en bättre allians. 
• Kulturell ändamålsenlig hälso- och 
sjukvård saknas, behov finns av be-
handlingsmodeller, redskap och utbild-
ning inom rehabilitering. 
• Kulturell kompetens är nödvändig för 
att utveckla kulturellt anpassade inter-
ventioner inom hälso- och sjukvården. 

Karin fortsätter föreläsningen med att lyfta 
de kliniska erfarenheterna från ”Tolkpro-
jektet” på Danderyds smärtrehabilitering. 
Hon beskriver det som ett ständigt pågå-
ende arbete, som nu är inlemmat i ordina-
rie verksamhet. 
Karin påpekar att de kliniska erfarenhe-
terna är viktiga att ta del av, kanske extra 
viktigt när arbetet är svårt. Alla är olika 
och man har det olika, både rörande kul-
tur och socioekonomi. Karin fokuserar på 
att hitta kraft att arbeta, skapa möjligheter 

Ett exempel Karin lyfter är att om en pa-
tient ställer en fråga så översätter tolken 
den frågan men sen tar behandlaren 
ansvaret för att upprepa frågan och ger 
svaret innan övriga tolkar tar vid. 

Projektet kom fram till att maximalt antal 
är 4 tolkar samtidigt i grupp eftersom 
det annars kan det bli för mycket. Två  
behandlare är en bra förutsättning, dels 
att kunna visa på varandra och kunna 
stämma av under samtalet om något 
dyker upp. 

Kuratorsfunktionen är något som under-
stryks som en bra resurs att ha i teamet, 
någon som kan vara behjälplig i att avgöra 
om tajmingen är bra för patienten.  I 
projektet bokade man besöket till kurator 
före läkaren, för att inhämta den sociala 
anamnesen.  Då kan kuratorn få koll på 
hur försörjning ser ut och stämma av ev. 
hinder (ekonomi, resor, samplanering 
andra insatser) - för att slippa upptäcka 
sådant på vägen. 

Karin påtalar att tydlighet är en viktig 
grund för att rehabiliteringen ska vara 
gynnsam, genom att upprepat informera 
om logistiken runt rehabiliteringsinsat-
sen. Var man befinner sig, vad är nästa

MONIKA LÖFGREN, DOCENT I REHABILITERINGSMEDICIN, LEG SJUKGYMNAST, 
SEKTIONSCHEF HÖGSPECIALISERAD SMÄRTREHABILITERING DANDERYDS SJUKHUS. 

KARIN UHLIN, DOKTORAND VID KIDS, SPECIALISTLÄKARE I REHABILITERINGSMEDICIN, 
ÖVERLÄKARE HÖGSPECIALISERAD SMÄRTREHABILITERING DANDERYDS SJUKHUS,

KRAFTEN ELLER KROCKEN 
I ”OLIKA”  

om kultur, språk, samhälle och sjukvård vid smärta 

SVENSKT SMÄRTFORUM 2019

Monika Löfgren och Karin Uhlin sätter behandling av 
smärta i en mycket aktuell social kontext.
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steg, vad man kan hjälpa till med och vad 
man inte kan lösa. Berätta om bedöm-
ningen, vad är planeringen och varför blir 
den så, återkoppla vad man faktiskt har 
bedömt. 

Karin menar att man ska lyfta de kulturella 
skillnaderna, inte vara rädd för att upple-
vas kränkande och särbehandlande. Lyfta 
diskussionen i rummet; så här tänker jag, 
så här tänker du. Att inte adressera up-
penbara skillnader i synsätt kan i sig vara 
kränkande, enligt Karin. 

Att göra saker är viktigt, särskilt med den-
na patientgrupp. Som exempel nämndes 
att man kan använda sig av stegräknare, 
inte bara ge ut den utan även ge basal teori 
om kroppen och fysiologi. Ett tips är att 
man tar pulsen, sätter på stegräknaren, 
går en gemensam promenad, med fokus 
att få förståelse för att det är ok att pulsen 
ökar, att det är det som är meningen. Det 
kan vara vinster i att vara utan tolk vid de 
praktiska delarna, vilket kan ge en annan 
kontakt, som en viktig del i gruppdyna-
miken. 

Tiden är en ofrånkomlig aspekt, extra tid 
krävs för alla former av tolkade samtal. 
Allting med logistiken tar tid, bokningar, 
ombokningar och avbokningar av tolk. 
Där såg man fördelar av att avsätta perso-
nal för att hantera tolkbokningarna, även 
invänta försenade tolkar och patienter.

Karin fortsätter med att presentera delar 
av den vetenskapliga utvärderingen av en 
delstudie ur sitt doktorandprojekt. 
”Health professionals’ experience of wor-
king with pain rehabilitation for immi-
grants in need of language interpreters –  
a qualitative study”. Syftet var att utforska 
upplevelser och erfarenheter av att arbeta 
med MMR för personer med långvarig 
smärta i behov av språktolk. Datainsam-
ling gjordes med intervju och analys en-
ligt principer från Grounded theory och  
omfattade 12 semistrukturerade intervjuer 
bland personalen som varit involverad i 
”Tolkprojektet”.  Preliminära resultat fick 
fram kategorierna: frustration, krävande 
arbete, lösningar och omvärld.

Huvudkategori frustration omfattar per-
sonalens erfarenheter och känslor relate-

rade till det krävande arbetet samt till ej 
tillräckliga insatser i vård och kommun 
för patientgruppen samt att personalen 
skuldbelägger sig själva att inte klara av 
tillräckligt i arbetet. 

Kategori krävande arbete belyser svårighe-
ter som finns i det direkta patientarbetet, 
vid kontakt med tolkarna samt även vid 
kontakt med andra aktörer. 

Kategori lösningar handlade om konkreta 
arbetsmetoder som utvecklats för att 
stödja patienterna i rehabiliteringsproces-
sen, förhållningssätt och insikter persona-
len använder för att hantera det krävande 
arbetet. Men att det fanns meningsfullhet 
trots stor frustration.  

Monika fortsätter med att visa på prelimi-
nära resultat från en studie med enkätsvar 
utifrån kvalitetsregistret NRS med del-
tagare från rehabilitering med tolk från 
Lund och Stockholm. Det framkom att 
många av patienterna hade varit länge i 
Sverige, i snitt 14 år. Resultatet visade på 
initiala skattningar med hög smärtinten-
sitet, stor utbredning av smärta i kroppen 
och måendet som väldigt dåligt när man 
kommer till rehab. Generellt skattade 
de högt avseende ångest och depression, 

uppgav låg livskvalitet, lågt hälsotillstånd 
och hög grad av rörelserädsla. 

Hur gick det? Blev det några resultat? Jo, 
Monika redogör för förbättringar efter 
rehabilitering avseende minskad rörelse-
rädsla och depression. Ålder och kön hade 
ingen inverkan på grad av förbättring. Re-
habiliteringen angavs också ha förbättrat 
förmågan att hantera livssituationen hos 
72% patienterna, och samtliga (100%) var 
nöjda med teamets bemötande. 

Monika avslutade med att sammanfatta 
föreläsningen med att trycka på att det be-
hövs förberedelse för att arbeta med dessa 
patienter eftersom arbetet är annorlunda 
och krävande. Att teamet behöver adekvat 
stöd, tillräckligt med tid och fungerande 
teamsamarbete. De preliminära resultaten 
indikerar att rehabiliteringen leder till 
ökad livskvalitet, minskad oro, depression 
och rörelserädsla hos en betydande del av 
patienterna. 

Länk till föreläsningen: 
https://vimeo.com/368260479

HANNA BLOMSTEDT 
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Trevligt mingel och stämning på topp i Malmö.
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Lars Berndtsen föreläste om ”Botox in 
Chronic Migraine; Who? How? When?; 
Guidelines from the European Headache 
Federation”. Lars definierade begreppet 
kronisk migrän som huvudvärk under 
minst 15 dagar per månad. Han gick 
igenom forskning på Botox jämfört med 
placebo - båda behandlingarna påvisar ef-
fekt men Botox påvisar signifikant bättre 
effekt. Han diskuterade också svårigheter 
med placebobehandlingen då patienten 
direkt kan förstå om den inte fått Botox – 
pannan blir inte slät och jämn. Han före-
språkade därför forskning ”in real life”.

Cirka 50% av patienter med kronisk mig-
rän svarar positivt på Botoxbehandling 
enligt Lars. Man har sett effekter även på 
andra faktorer som till exempel att funk-
tionsförmågan ökar hos patienterna.

I guidelinen ingår rekommendationen 
om att Botox kan användas vid kronisk 
migrän, att detta baseras på evidens och 
att behandlingen gör ”more good than 
harm”. Sidoeffekterna är relativt få men 
bland annat  har nacksmärta och muskel-
svaghet noterats, enligt Lars. 

När ska Botox övervägas? Att patienten 
dokumenterar dagar med huvudvärk/för 
smärtdagbok är viktigt. Innan Botox sätts 
in rekommenderas patienten ha provat 2-3 
andra läkemedel i profylaktiskt syfte utan 
tillfredsställande effekt. Det är, enligt 
Lars, vanligt med överbruk av läkemedel 
vid kronisk migrän och man bör, om 
möjligt, sätta ut dessa innan Botoxinjek-
tioner ges. Man kan dock börja behandla 
med Botox samtidigt som patienten trap-
par ut annan medicinering. Guidelinen 
ger också förslag på dos och antal punkter 
som rekommenderas. 

Lars diskuterar sedan kring när man ska 
tolka behandlingseffekten av Botox som 
positiv. Vanlig rekommendation har varit 
50% reduktion av antal dagar med mig-
rän men Hans rekommendation är att 
behandlingen kan anses som positiv om 
antalet dagar migrän minskar med 30% 
- att ha några färre dagar med migrän 
under en månad kan, enligt Lars, vara 
mycket värdefullt för patienten. 

Om reduktionen av antal dagar med 
migrän understiger 30% per månad kan 

man anse patienten som ”non-responder” 
men andra faktorer som smärtintensitet 
och funktionspåverkan kan också behöva 
vägas in. Behandlingen ska avslutas om 
patienten inte svarat positivt efter 2-3 
behandlingar. 

Utsättning av behandling som givit effekt 
bör övervägas när patienten har haft färre 
än 10 dagar med huvudvärk per månad i 
3 månader. Man kan enligt Lars avbryta 
behandling med Botox utan nedtrappning 
men bör börja med att glesa ut behand-
lingarna för att sedan sätta ut den helt. Pa-
tienten bör sedan utvärderas 4-5 månader 
efter utsättning så man ser att denne inte 
återfått kronisk migrän.

Länk till föreläsningen:  

https://vimeo.com/368244292

GUNILLA CLEMENTZ 

LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

LARS BERNDTSEN, ASSOCIATE 
PROFESSOR AT DEP. NEUROLOGY 
AT THE DANISH HEADACHE 
CENTRE 

Botox in Chronic Migraine 
Who? How? When? 
Guidelines from 

the European 

Headache 

Federation 
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Smärtsektionens heldagsutbildning vände 
sig sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster 
som möter patienter med smärttillstånd 
där olika typer av samsjuklighet är vanligt 
förekommande. Ofta saknas kunskap om 
hur vi möter patienter med smärtupple-
velser som har svårt att tolka sina kropps-
liga och emotionella signaler. Mycket 
fokus kan hamna på att lindra symptom 
och försöka lösa patientens problem, 
istället för att stanna upp och våga finnas 
intill människan som lider. Om man kan 
vägleda patienter i sårbara situationer att 
själva ref lektera och söka förståelse (istäl-
let för att leta efter ”svaret”) så kan detta 
ofta skapa förutsättningar för mer håll-
bara verktyg för vardagen, genom en ökad 
delaktighet i behandlingen. Med denna 
ökade förståelse i kombination med ett 
alternativt förhållningssätt kan vi bättre 
sätta de sårbara i fokus, med syftet att 
våga stanna upp och möta patienten mitt i 
deras lidande. 

Mathias inleder utbildningsdagen med 
påståendet att det inte finns någon direkt 
smärtupplevelsen utan att smärtupple-
velsen istället återfinns i olika, parallella 
delar av fysiologin, men att vi även bör 
beakta ytterligare aspekter än bara det 
fysiologiska. Han fortsätter sedan med att 
redogöra för kroppens f lera olika fysiolo-
giska system som han berättar att han fas-
cinerats mycket av att fördjupa sig i, för att 
öka sin förståelse, men påtalar samtidigt 

att varje spetsfördjupning också innebär 
att vi riskerar att missa något annat, vi 
riskerar att missa den samlade helheten. 

Mathias hänvisar till Per Henrik Ling som 
författat boken Gymnastikens allmänna 
grunder, från 1834, där människoorganis-
men beskrivs som ett helt, i sin kontext, 
och att detta inte bör delas om vi vill 
förstå helheten. Han går sedan vidare till 
den rådande definitionen av smärta, en-
ligt IASP, vilken i nuläget är under uppda-
tering varpå Mathias presenterar den nya 
definitionen som är under bearbetning:

Delar av den föreslagna definitionen ly-
der: ”Smärta är en aversiv sensorisk och 
emotionell upplevelse vanligen orsakad av, 
eller påminnande om, faktisk eller möjlig 
vävnadsskada. Smärta är alltid en subjektiv 
upplevelse, påverkad till olika grad av bio-
logiska, psykologiska och sociala faktorer. 
Smärta och nociception är olika fenomen. 
Upplevelsen av smärta kan inte bli reducerad 
till aktivitet i sensoriska banor.” (Mathias 
översättning enligt PPT)
Vidare exemplifierar Mathias vetenska-
pens försök att mäta smärta och smärt-
trösklar hos människor, genom smärt-
provokationstest, där personer har utsatts 
för såväl elstötar som värme och kyla i 
olika situationer. Han beskriver hur köns-
skillnader och olika motivationsfaktorer 
såsom tävlingsinstinkt eller attraktion till 
testledaren har visats påverka utfallen av 

Förhållningssätt som sätter 
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FÖRELÄSARE: 
MATHIAS ANDERSSON, ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN, SMÄRTREHABILITERING 
SÄTER/SMÄRTMOTTAGNING FALUN REGION DALARNA, MEDICINSK VETENSKAP 
HÖGSKOLAN DALARNA
OCH ÅSA ÖSTERLUND, LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN, CAPIO LUNDBY NÄRSJUKHUS

FYSIOTERAPI 2019  SMÄRTSEKTIONENS UTBILDNINGSDAG 

sådana provokationstest, dessa båda exem-
pel främst gällande manliga testpersoner, 
och han ifrågasätter om dessa test mäter 
det vi benämner som smärta över huvud 
taget, eller kanske snarare våra drivkrafter 
och vårt beteende. 

Mathias beskriver hur smärtans förut-
sägbarhet är något som varit föremål för 
forskning i djurstudier och som har visat 
sig vara av stor betydelse för beteendet hos 
gnagare. Råttor som utsattes för smärtsti-
muli i form av elstötar varje gång de gick 
till sin matskål undvek att äta men när 
hungern blev tillräckligt stor gick de till 
sin matskål och tog ”smällen”. De var i det 
läget så pass hungriga att de var beredda 
att ta konsekvensen av smärtstimulit för 
att få sin mat och stilla sin hunger. I övrigt 
levde de råttorna ett till synes normalt liv 
utan större konsekvenser. Mathias fortsät-
ter med att beskriva ett helt annat utfall 
hos de råttor som istället blev utsatta för 
smärtstimuli slumpmässigt och därför 
inte kunde se ett mönster av sitt beteende 
och dess konsekvenser. De råttorna drog 
sig undan och satte sig i ett hörn för att 
invänta nästa smärtstimuli, de blev helt 
passiva. 

Mathias citerar L Moseley (2013) som me-
nar att smärta primärt inte handlar om 
skada utan om det bedömda behovet av 
beskydd. Behovet av beskydd blir således 
större ju mer hotfull vi upplever vår smärt-

situation. Ju mer central smärtupplevelsen 
förläggs desto mer hotfull upplevs den 
ofta och om den är mer perifer så upp-
levs smärtan inte som lika hotfull. Men 
om smärtan upplevs hota vår identitet så 
påverkar det också behovet av beskydd. 
Mathias exemplifierar med en spekulation 
om att det skulle kunna vara en av anled-
ningarna till att hockeylegenden Peter 
Forsbergs fot opererades upprepade gång-
er på grund av att ”den kändes obekväm i 
skridskon”, den obekväma känslan i foten 
kunde tänkas hota således Peters identitet 
som en av tidernas största hockeyspelare. 

Den affektiva komponenten av smärta stod 
sedan i fokus och föreläsningen koppla-
des till det autonoma nervsystemet samt 
till ”stressaxeln”/HPA-axeln. Effekten av 
sympatiskt påslag samt dess motpol, med 
fokus på Vagusnerven, fick ta ett större 
utrymme. Även starka känslors koppling 
till området amygdala togs upp samt 
hur amygdala påverkar frisättningen av 
kolecystokinin och parallellt resulterar i 
en påverkan på NMDA-receptorer. Konse-
kvensen märks i mag-/tarmkanalfunktio-
ner samt i blockerad endogen smärthäm-
ning, samtidigt som utfallet kan kopplas 
till en ökad central sensitiseringsgrad. I 
detta sammanhang påpekade Mathias att 
kopplingen mellan hjärnans styrning av 
kroppen ofta blir belyst, men att det kan-
ske är mindre känt att kommunikationen 
är en tvåvägs-kommunikation där även 
kroppen direkt har en möjlighet att på-
verka hjärnan.

Föreläsningen fick därefter ett nytt fokus 
och tog upp den existentiella dimensionen 
av smärta, vilken ofta inkluderar frågan 
Varför? När vi tas ifrån vårt sammanhang 
och vår relation till omvärlden kan detta 
vara ytterligare en negativ komponent som 
påverkar vår totala smärtupplevelse. Där 
tankar om att man kommer att dö utgör 
den dimensionen av existentiell smärta 
som ofta kopplas samman med den star-
kast ökade graden av ångest. 

Mathias beskriver intresset att fördjupa sig 
i patienternas egentliga problem, rädslor, 
förhoppningar och värden i livet är det 
som driver honom i sin kliniska verk-
samhet. Han menar  att den dagen det 

intresset försvinner kommer han ställa sig 
frågan om det är dags för honom att säga 
upp sig från sin nuvarande tjänst. Mathias 
anser att det är så viktigt för patienterna 
att vi har intresse för dessa frågor, det 
kanske ofta rent av är en förutsättning för 
att rehabiliteringen ska fungera för denna 
patientgrupp! säger Mathias.

Mathias avrundar sin föreläsning innan 
kaffepausen med att konstatera att han nu 
har beskrivit grundförståelsen för något 
som vi inser att vi egentligen inte har den 
fulla bilden av, och att vi på den grunden 
kommer att bygga resten av utbildningsda-
gen. Förvirrade, fast på en högre nivå, gick 
åhörarna ett par trappor upp till utställ-
ningshallen för att fika och göra sig redo 
att höra nästa föreläsning, med Åsa Öster-
lund på temat ”Att försöka kontrollera det 
okontrollerbara”. 

Åsa beskriver hur hon försöker väcka nyfi-
kenhet och intresse för den egna kroppen 
hos patienterna, som ofta sedan länge 
har tagit avstånd från sin kropp och sina 
kroppsförnimmelser för att de inte står 
ut med obehaget som de upplever. Åsa 
försöker genom grundläggande beskriv-
ningar av kroppens immunförsvar och 

nervsystem skapa en fascination hos sina 
patienter för deras kroppars förnimmelser 
och reaktioner och skapa en förståelse 
för varför kroppen kan kännas och ge de 
symptom som vi upplever. Mycket av detta 
gör hon för att försöka bryta beteendet att 
kämpa och undvika samtidigt som syftet 
med förhållningssättet även är att avdra-
matisera och skifta fokus från ett upplevt 
hot till ett nyfiket utforskande. 

Som fysioterapeut försöker Åsa hjälpa 
patienterna att reda ut vad de har makt 
över och vad de faktiskt kan göra för att 
påverka sina symptom. Att använda mins-
kad smärta som utfall av rehabilitering är 
en fälla. Det riskerar att bli en kamp där 
patienten, och även fysioterapeuten, hela 
tiden har uppmärksamheten på smärtan, 
vilket inte är gynnsamt för rehabilitering-
en. Åsa råder istället till att patienten att 
försöka skifta fokus bort från smärtan. 

Åsa beskriver vidare hur en ökad känsla av 
maktlöshet också kan utlösas av förstärkta 
symptom, och att vi behöver f lytta fokus 
både tankemässigt och känslomässigt. Då 
kan vi också sluta kämpa, vi kan släppa 
kampen. Åsa ifrågasätter kampen och 
uttrycker något tankeväckande, vad vin-

Hanna Blomstedt, Åsa Österlund och Mathias Abdersson
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ner du på att kämpa emot din kropp? Vad 
händer om du vinner? Kan man vinna 
över sin kropp? Kan vi fokusera på något 
annat?

Åsa menar också att acceptans är ett helt 
missförstått begrepp. Acceptans handlar 
inte om att lära sig att leva med något, då 
med antydan om att det kommer att kvar-
stå i framtiden, och att vi bara ska accepte-
ra och hantera det. Acceptans handlar om 
nuet, att våga uppleva det som känns och 
tillåta de känslor och förnimmelser som 
känns, när det känns, det handlar inte om 
framtiden.

Åsa beskriver sedan några av de smärtdi-
agnoser som är mest förekommande hos 
patienter i hennes kliniska vardag. Det 
handlar om Irritable Bowel Syndrome (IBS), 
en symptomdiagnos som kännetecknas av 
förändrade tarmvanor med påverkan på 
funktionen som resulterar i förstoppning 
och diarré, gasbildning och smärta i sam-
band med intag av mat/tarmrörelser. IBS 
ger en ökad uppmärksamhet på magen, 
dels medveten men också en omedveten 
ökad uppmärksamhet, vilket kan väcka 
ökad oro och stress och leda till kontroll-
beteende och undvikandebeteende vilket 
kan innebära att man väljer att undvika 
olika typer av mat, man äter mer sällan, 
och man undviker situationer som kan bli 
problematiska i det fall magproblem upp-
står, såsom kollektivtrafik. 

Åsa beskriver sedan endometrios, en an-
nan vanlig smärtdiagnos som förekom-
mer hos de patienter hon möter i sin 
kliniska vardag. Endometrios definieras 
som förekomsten av livmoderslemhinna 
utanför livmodern. Immunförsvaret rea-
gerar mot vävnaden och det leder till en 
inf lammatorisk process. De vanligaste 
ställen där endometrios hittas är ägg-
stockar, äggledare, utanpå livmodern, i 
området mellan livmoder och ändtarm, 
urinblåsa, bukhinna och tarmar. Det 
första tecknet på endometrios är ofta svår 
mensvärk. Tillståndet skapar ofta en ökad 
uppmärksamhet på magen, väcker oro och 
stress vilket kan leda till kontrollbeteende 
och undvikande beteende i form av und-
vikande av mat, och undvikande av fysisk 
aktivitet. Endometrios medför ofta även 

en ökad anspänning i rygg, mage, höftbö-
jare, bäckenbotten, rumpa och ben vilket 
kan resultera i en högkostal andning. Åsa 
betonar att endometrios är ett väldigt kom-
plext tillstånd att jobba med och samtidigt 
väldigt spännande. 

Vulvodyni är en annan vanlig diagnos som 
förekommer hos kvinnor som Åsa träffar 
i sin kliniska vardag. Vulvodyni innebär 
ett kvarstående smärttillstånd i underlivet 
efter till exempel en infektion eller smärt-
samt samlag. Det karaktäriseras av en in-
tensiv brännande smärta i slidöppningen 
vid samlag, fysisk aktivitet, beröring eller 
tryck. Även vulvodyni medför, likt tidigare 
beskrivna smärtdiagnoser, ökad uppmärk-
samhet på underliv, väcker oro och stress, 
kan leda till kontrollbeteende och undvi-
kande av exempelvis fysisk aktivitet och 
medföra en ökad anspänning i kroppen.

Uretrit är den sista smärtdiagnosen som 
Åsa beskriver, där symptomen ofta upp-
kommer efter en infektion eller smärt-
samt samlag, likt vulvodyni. Vanligt är 
att det uppstår efter urinvägsinfektioner, 
där det karaktäriseras av en kvarstående 
svidande känsla i samband med blåstöm-
ning, ofta kan det svida konstant.

Sammanfattningsvis menar Åsa att dessa 
diagnoser skapar ytterligare beteenden 
som riskerar förvärra tillståndet och som 
hindrar återhämtning och läkning. Dessa 
patienter finns dock oftast i helt olika 
specialistområden inom sjukvården, där 
de träffar helt olika specialister och där 
Åsa som fysioterapeut kan vara den enda 
gemensamma nämnaren. Fysioterapeuter 
har en stor möjlighet att bidra till kunskap 
och kontakt med kroppen, menar Åsa och 
avrundar med några konkreta tips på vad 
vi som fysioterapeuter kan göra!

Efter lunchpausen inleder Mathias med 
att ställa sig själv och auditoriet frågan 
varför nociception är så intressant för 
oss, när nociception faktiskt inte alltid 
ingår i smärtdefinitionen? Svaret på den 
frågan menade Mathias handlar om att 
vi faktiskt kan förklara den nociceptiva 
processen tämligen detaljerat i relation till 
de andra aspekterna inom området smärta 
eftersom vi har forskat om nociception 

under lång tid. Mathias gör sedan en kort 
historisk tillbakablick över farmakologins 
utveckling och beskriver hur vi människor 
har en mångtusenårig tradition kopplad 

• Bemöt lidandet, lyssna, bekräfta och  
	 reflektera	över	situationen
•	 Förklara	hur	kroppen	(organen,	
	 musklerna	och	nervsystemet)	
	 fungerar
•	 Koppla	ihop	med	hur	patienten	gör	i		
	 vardagen	och	synliggör	konsekvenser
•	 Synliggör	kontrollbeteende	och	
	 undvikande
•	 För	samtal	om	acceptans,	en	aktiv			
	 handling	i	nuet.
•	 Uppmärksamma	kroppen	och	
	 avspänningsförmåga
•	 Stärk	patientens	kontakt	med	
	 kroppen
•	 Stärk	den	fysiska	funktionen
  www.swedishpainsociety.com

till hur olika växter och örter påverkar 
våra kroppar. I den kontexten betonar han 
året 1785 då människan lyckades utvinna 
digitalisextrakt för att behandla hjärtå-
kommor vilket utgjorde startskottet för 
utvecklingen av den moderna medicinen. 
Kort efter det upptäcktes eter och salisyl-
syra, samtidigt som det blev mer känt att 
morfin kunde utvinnas av opium. 

Mathias nämnde även att eterns använd-
ning i samband med kirurgiska ingrepp 
var revolutionerande i relation till de me-
toder och preparat man tidigare haft att 
tillgå, vilka ofta sträckte sig till alkohol 
och/eller psalmsång. Anestesin innebar 
en stor förändring när den kom, vilken 
medförde att kirurgi inte längre behövde 
genomföras med största möjliga hastighet 
som första prioritet utan möjliggjorde helt 
andra och mer precisa tekniker eftersom 
de medförde att ingreppen tilläts att utfö-
ras med en ökad operationstid. 
Därefter beskriver Mathias den medi-
cinska utvecklingens framgångssaga 
parallellt med utgivningen av Nobelpriset 
som gavs ut första gången år 1901. Det 
första Nobelpriset som gavs ut premierade 
utvecklingen av vaccin och därefter gavs 
priset ut i strid ström till upptäckten av 

kunskap som genererade läkemedel som 
förebygger, läkemedel som botar och läke-
medel som lindrar. Mathias menar dock 
att denna fantastiska utveckling även har 
medfört att kroppen blir mindre central 
och att vi istället fokuserar på att hitta rätt 
farmaka. Kanske, menar Mathias, har den 
fantastiska medicinska utveckling med-
fört att vi inte står ut med att ha smärta 
i lika stor utsträckning, eftersom smärta 
borde kunna behandlas, och Mathias 
hänvisar till ett citat av Karin Johannis-
son (Karin var en idéhistoriker som hade 
en professur i idé- och lärdomshistoria, 
Uppsala).

Läkemedel har av förståeliga skäl blivit 
dominerande inom den medicinska ut-
vecklingen och på kort sikt får vi ofta goda 
effekter av läkemedel. Men Mathias påpe-
kar att konsekvenserna av fysioterapeu-
tiska träningsinriktade 
och funktionsökande 
interventioner ofta är 
mer gynnsamma ur ett 
långsiktigt perspektiv, 
vilket missgynnar fysio-
terapeuternas insatser 
i diskussionen. Detta 
eftersom vi människor 
ofta styrs av kortsiktiga 
konsekvenser även om de långsiktiga kon-
sekvenserna kan vara mer gynnsamma för 
oss i längden, menar Mathias. 

Mathias återknyter till nociceptionen, vars 
huvudsyfte kan ses som ett varningssys-
tem och signalerar om vi har en påverkan 
i perifer vävnad. Men det är ju faktiskt så 
att vi inte alltid har en nociceptiv påverkan 
vid upplevelse av smärta. Mathias konsta-
terar samtidigt att vi aldrig har kunnat så 
mycket om det nociceptiva systemet som 
vi kan idag och att vi aldrig har haft en så 
lavinartad ökning av långvariga smärttill-
stånd som nu! Mathias drar slutsatsen att 
det måste handla om att vi ännu inte har 
förstått vad smärta handlar om.

Mathias kommer sedan in på farmakolo-
giska interventioner för att försöka på-
verka smärttillstånd. Han kommer in på 
begreppet ”evidence by marketing” och 
placebo varpå han nämner studier av Clif-
ford Woolf som undersökt löpbeteende på 

råttor istället för sedvanligt smärtprovoce-
rat bortdragningsbeteende. Råttorna fick 
injektioner av inf lammationssubstans följt 
av behandling med smärtstillande eller 
antiinf lammatorisk farmaka. När råttorna 
fick låg dos av farmaka återtog de sitt 
löpbeteende trots delvis fortsatta symp-
tom, men då de fick fulldos av farmaka 
(den dos som rekommenderas om utvär-
deringen istället skulle skett via bortdrag-
ningsbeteende) återtog inte råttorna sitt 
löpbeteende utan uppvisade istället initia-
tivlöshet och passivitet. Mathias fortsatte 
sedan föreläsningen med att ta upp olika 
ickefarmakologiska behandlingsmetoder 
inom smärtområdet. 

I dagens sista föreläsning berättar Åsa om 
hur hon investerar mycket tid och kraft i 
att bygga förtroende och allians i mötet 
med sina patienter. Åsa lyssnar, samman-

fattar, speglar och problematiserar stora 
delar av sin kliniska vardag. Åsa menar att 
det finns en terapeutisk effekt i att spegla 
tillbaka en vald sammanfattning med 
fokus på det som vi hoppas att patienterna 
ska komma vidare med. Vi fysioterapeuter 
behöver styra bort från ältandet för att inte 
fastna i behovet av att få kontroll, vilket är 
funktionen av ältande, då det på sikt kan 
förstärka maktlösheten, menar Åsa. Vi 
kan, med hjälp av samtalstekniker, kun-
skap och förståelse för patientens situa-
tion, tankar, känslor, beteende och dess 
konsekvenser hjälpa patienterna att sätta 
ord på detta. Patienten har inte alltid till-
räcklig distans till sin situation för att se 
helheten och sammanhang, och det kan vi 
hjälpa till med, menar Åsa.

Åsa beskriver hur många patienter har 
mycket bra strategier och försöker föränd-
ra sin situation, men utan större effekt. 
Det kan då handla om att vi som fysiotera-
peuter kan hjälpa till att styra om så att vi 

kan få en effekt, och samtidigt med positiv 
förstärkning visa för patienterna att de 
redan gör någonting bra som kan bli ännu 
bättre. Det är inte alltid vad vi gör som 
avgör utan hur vi gör det och varför. Om 
”huret” sker med stress, prestation, oro el-
ler fokus på smärtan och anledningen till 
att vi gör något är för att kämpa för att bli 
av med den upplevda smärtan så kanske 
interventionen inte kommer att hjälpa. Då 
hjälper det inte vad vi än gör, vi behöver 
hitta andra ”Hur” och andra ”Varför”.

Otryggheten i mötet med vården är något 
som Åsa upplever lyser igenom vid många 
nya patientkontakter. Åsa beskriver hur 
patienterna ofta inleder med frågor om 
hur länge de får vara i kontakt med Åsa 
och hur ofta de har möjlighet att träffa 
henne. De är ofta otrygga i förhållande till 
vårdkontakten, en osäkerhet om hållbarhe-
ten i sin rehabilitering efter mycket kring-
f lackande bland vårdinstanser. Det är en 
realitet som man måste jobba med, och 
man behöver skapa en trygghet utifrån det 
i det initiala skedet. I den specialistvård 
där Åsa verkar har hon möjligheten till 
längre patientkontakter, en enorm fördel 
menar hon då det tar tid att bygga förtro-
ende, allians och få till en rehabilitering 
som kan ge effekt. Åsa uppger även att 
det ofta tar f lera månader för patienten 
att uppleva en betydande förändring av 
de fysioterapeutiska interventionerna vid 
dessa besvärstillstånd. 

Åsa avrundar sin föreläsning med vad vi 
som fysioterapeuter kan göra för att få till 
ett bra bemötande och ger några konkreta 
tips: 

Hur	får	vi	till	ett	bra	bemötande?
•	 Visa	att	du	lyssnat	–	återberätta	vad		
	 patienten	beskrivit	i	andra	ord,	
	 sammanfatta	då	och	då.	(Det	hjälper 
	 oss	att	komma	ihåg	också)
•	 Undvik	”jag	förstår	vad	du	går	
	 igenom….”,	”Jag	vet…”
•	 Våga	ställa	frågor	som	är	svåra,	vi	
	 behöver	inte	ha	svaren	eller	kunna 
	 hjälpa,	bara	bistå	patienten	att 
	 komma	vidare	och	söka	 
	 hjälp/förståelse.	

”Det kanske är insikten om att 
smärta och sjukdom är undviklig 
som gör den outhärdlig” 
   Karin Johannisson 2013
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Akupunktur för behandling av smärta
baserad på vetenskaplig evidens. 

Vi har utbildningen för dig!
Se vårt kursprogram på www.akabutbildning.com

akab.utbildning@telia.com tel 070 304 87 96

I samband med årsmötet arrangerar 
Swedish Pain Society (SPS) en utbild-
ningsdag (programmet är ännu inte 
offentliggjort). Utbildningsdagen är 
gratis för medlemmar i SPS. 
Du registrerar dig som medlem på SPS 
medlemssida. Är du medlem i Smärt-
sektionen betalar du 20 kr/år för med-
lemskap i SPS. På hemsidan (www.
swedishpainsociety.com) finner du all 
information om hur du blir medlem. 

VÄLKOMMEN T ILL: 

Smärtsektionens 
årsmöte 2020
13 mars kl 16 i Bryggarsalen, Stockholm
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Under en dag följde jag Mathias Anders-
son, legitimerad sjukgymnast och ordfö-
rande i smärtsektionen. Han arbetar halv-
tid inom Region Dalarna och halvtid på 
Högskolan Dalarna. Tjänsten på Högsko-
lan innebär bland annat att Mathias har 
delat kursansvar för de två första termi-
nerna vid Magisterprogrammet i Fysiote-
rapi och tjänsten på Region Dalarna invol-
verar arbete såväl på Smärtmottagningen 
Falun som på Smärtrehabiliteringen 
Säter. Denna dag fick jag möjligheten att 
följa honom under hans kliniska arbete på 
Smärtmottagningen Falun.

På Smärtmottagningen Falun utförs 
smärtbedömningar av patienter med 
långvariga ickemaligna smärttillstånd. 
På kliniken arbetar läkare, psykolog, 
beteendevetare, medicinska sekreterare, 
arbetsterapeut och bettfysiolog utöver fy-
sioterapeut/sjukgymnast. Upplägget är att 
patienten spenderar antingen en hel- eller 
halvdag på kliniken bestående av f lera 
olika inplanerade besök, alternativt kom-
mer till kliniken för enstaka besök.

Om flera bedömningsbesök är inplanerade 
börjar patienten med sitt första besök 
hos antingen läkare eller fysioterapeut, 
och ofta förekommer sammanförande 
samråd/samtal med två eller f lera yrkes-
kategorier tillsammans med patienten för 
att knyta ihop respektive bedömning till 
en för patienten mer samlad bild. Detta 
samråd fyller även ett syfte att samman-
fatta teamets bedömningar innan remiss-
svar skickas.

Patienterna remitteras ofta till kliniken 
från olika sjukvårdsinstanser och tandvår-
den, men patienterna har även möjlighet 
att skriva en egenvårdsremiss. Ställnings-
tagande utifrån vad som tagits upp i 
remissen genererar att patienten erbjuds 
antingen en teambedömning (bestående 
av bedömning hos fysioterapeut/sjukgym-
nast, läkare och psykolog samma dag), 
en bedömning av två yrkeskategorier (en 
halvdagsbedömning bestående av olika 
yrkeskonstellationer) alternativt ett första 
besök till läkare eller fysioterapeut/sjuk-
gymnast - allt efter patientens bedömda 
behov. Vid riktade remisser kan bettfysio-
log utföra den primära bedömningen. Den 
initiala bedömningen kan sedan komplet-
teras med ytterligare ett eller f lera bedöm-
ningsbesök från andra yrkeskategorier om 
detta anses vara behövligt. Om patienten 
bedöms vara i behov av en omfattande 
multimodal rehabiliteringsinsats kan 
patienten erbjudas vidare insatser kopplat 
till olika rehabiliteringsprogram. Dessa 
rehabiliteringsprogram bedrivs i så fall på 
systerkliniken Smärtrehabilitering Säter. 

Mathias har 1,5 timmar avsatt per patient 
vid nybesök på Smärtmottagningen. 
Han samtalar och återkopplar besökets 
bedömning med patienten under ungefär 
hälften av tiden och undersöker patien-
ten under den andra halvan av tiden. På 
rummet har han en brits, soffa och ett 
tyngdlyftningsställ med stång och vikter. 
Vid dagens besök hade Mathias två inpla-
nerade bedömningar på förmiddagen, ett 
nybesök och ett återbesök och ytterligare 

ett nybesök var inplanerat efter lunch. 
Han hade en diskussion/överrapportering 
med läkaren före ett av nybesöken samt 
ett samtal tillsammans med läkaren och 
en av patienterna efter besöken - då da-
gens bedömning sammanfattades. 
Under eftermiddagen avslutades bedöm-
ningsdagen med en längre konferens där 
hela klinikens bedömningspersonal sam-
lades. I detta forum lyftes diskussioner 
om aktuella bedömningar samt överrap-
porteringar av de patienter som bedömdes 
vara i behov vidare bedömningskomplet-
teringar. En stor del av de patienter som 
var aktuella på kliniken togs upp i detta 
forum och således inte bara de patienter 
som Mathias varit med och träffat. Ma-
thias avslutade sedan arbetsdagen med att 
diktera och skriva journaler.

Personligen tyckte jag att det var oerhört 
spännande att se vilken plats patienten 
kunde få ta och hur mycket tid som la-
des på det faktiska patientmötet utöver 
teamets bedömning. Detta anser jag ge 
en möjlighet att få större förståelse för 
patienternas situation och därmed en 
förutsättning till en mer adekvat helhets-
bedömning. 

ÅSA ÖSTERLUND
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Rapport från studiebesök på 
Smärtmottagningen i Falun  

Hur	hjälper	vi	patienterna	att	reflektera?
Vi	kan	ställa	värderingsriktade	frågor,	vad:
•		 Söker	du	för?
•		 Har	fungerat	för	dig	tidigare?
•		 Har	det	kostat	dig…?
•		 Är	viktigt	för	dig…?
•		 Är	du	villig	att	förändra…?
•		 Skulle	kunna	vara	ett	första	steg?
•		 Tror	du	att	ett	rimligt	steg	för	dig	är?
•		 Är	du	redo	att	göra?
•		 Gör	du	för	att	ge	kroppen	det	den	behöver…?

Mina	tre	go-to	ja/nej	frågor:
•		 Är	det	rimligt
•		 Är	det	hjälpsamt?
•		 Är	det	värt	det?

Hur	kan	vi	hjälpa	patienterna	till	trygghet	och	delaktighet	i	
sin	rehabilitering? 
•		 Berätta	för	patienten	hur	vi	resonerar,	inte	bara 
	 vad	vi	kommer	fram	till
•		 Fråga	patienten	vad	som	är	viktigt	för	hen
•		 Kom	fram	till	en	plan	tillsammans
•		 Kan	vi	testa	att…
•		 Hur	skulle	du	vilja	göra	för	att…
•		 Gör	en	överenskommelse	tex
•		 ”Kan	vi	ge	träningen	en	chans	att	få	effekt,	runt	två	måna	
	 der,	därefter	ta	vi	ställning	till	hur	vi	går	vidare”

Åsa och Mathias avslutar en mycket intresseväckande och 
engagerande utbildningsdag med en gemensam stund för 
diskussion och frågor från auditoriet. Slutordet för dagen 
blev ett citat av S Kierkegaard (1813-1855):

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett 
bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och 
börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv att tro 
att hon kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än 
vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet 
mera….”

Sammanfattat av 
ANNIE PALSTAM

LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Hur	kan	jag	som	fysioterapeut	bekräfta	patienten…?
•		 Du	gör	ju	mycket	för	att	försöka	förändra	din	situation
•		 Du	har	lagt	mycket	energi	på	att	komma	framåt
•		 Det	var	en	smart	idé	/	ett	bra	sätt
•		 Det	var	ett	stort	steg	att	berätta	det	här	för	mig.
•		 Du	har	tänkt	mycket	på	det	här
•		 Din	kreativitet	är	verkligen	hjälpsam.
•		 Du	tänker	på	din	hälsa.

AKAB UTBILDNING
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Nya Cefar TENS – enklare och kraftfullare!
• Elakupunktur
• Tydlig display
• Användarvänlig
• Integrerat batteri

NYHET!
Inkluderar  

elakupunktur  
för terapeuten!

BY

Cefar TENS är en 2-kanalig stimulator, anpassad både för 
hemmabruk av patienten och för terapeuten på kliniken 
för att ge behandling med elektrisk stimulering vid smärta 
(TENS) och neuromuskulär stimulering (EMS/NMES).

• Uppladdningsbart Litium Polymer batteri: Snabb och komplett 
uppladdning på mindre än 90 minuter som räcker till 6-10 timmars 
behandling beroende på vald parameter.

• 1+1 Funktion: Cefar TENS-stimulatorn har 2 oberoende kanaler.  
Detta möjligör behandling med olika program samtidigt.

• Uppföljning: Lätt för terapeuten att följa upp patientens hemma-
behandlingar via stimulatorn som visar både totala antalet behandlings- 
timmar sedan enheten nollställdes, samt enhetens totala användningstid.

• Smärtnivå: Registrera patientens smärtnivå i stimulatorn i början och i 
slutet av behandlingen, enligt numerisk skala 1-10

• Programlås: Möjlighet att låsa stimulatorn till ett behandlingsprogram. 

• Vändbart bältesclips: Vänd på bältesclipset så att kabelutgången sitter 
på ovansidan eller undersidan beroende på om över- eller underkroppen 
skall behandlas..

• Programinställning: Skapa upp till 5 program med olika individuella 
parametrar.

• Akupunkturinställning: Växlar till Cefars unika parametrar för 
nålstimulering (endast för akupunktur cert. terapeuter). 

• 3 års garanti

SENS_3_2019_189x254_TENS.indd   1 2019-10-15   10:30


