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LEDARE 

Kriser inträffar...

VÅREN ÄR EN ÅRSTID som vi förknippar 
med förnyelse och pånyttfödelse.
Våren 2020 förändrades världen. 

DET GÅR INTE att bortse från att Corona-
pandemin tvingade oss att förhålla oss till 
vår omvärld på helt nya sätt. Våren 2020 
påminde oss om att kriser inträffar och 
att de kan dyka upp från ingenstans när vi 
kanske minst anar det.

FÖR ETT ÅR SEDAN såg världen väldigt 
annorlunda ut jämfört med i dag. Knappt 
någon verksamhet har stått fri från 
påverkan i Coronapandemins spår; för 
de f lesta med mer eller mindre negativa 
effekter. Hälso- och sjukvården är ett av 
de områden som påverkats i hög utsträck-
ning och som även hamnat i blickfånget 
på ett sätt som ingen på förhand kunnat 
förbereda sig på.

DIGITALISERING har ofta lyfts fram som 
verktyg för att klara vårdens framtida 
utmaningar. Trots detta har det många 
gånger gått trögt att få patienter och 
medarbetare att ta till sig nya arbetssätt 
och tekniska lösningar. Coronapandemin 
har fungerat som en katalysator för en 
digital omställning där vårdverksamhe-
ter har blivit tvungna att implementera 
nya arbetssätt som ett led i att minska 
risken för smittspridning. Detta visade att 
organisationer och individer kan förändra 
sitt beteende när det verkligen krävs. Idag 
möter vi patienter via en mobiltelefon el-
ler datorskärm. Vi är även privat inbjudna 

till middagar och festligheter via digitala 
plattformar. Våra dagliga interaktioner 
har på djupet utmanats och förändrats till 
följd av Covid-19. Så vad kan vi lära oss? 

KANSKE ATT KRISER är omstörtande och 
kan göra väldigt ont. Men att de kan leda 
oss framåt. Och att vi behöver förhålla oss 
till en ny verklighet, vare sig vi vill eller 
inte. Kanske kan denna nya vardag ge 
möjligheter till annat. Våra nya digitala 
sätt att mötas kan kanske ge större räck-
vidd för kontakter även bortom det lokala, 
vilket kan ge utökade samarbeten och 
bättre fungerande vårdkedjor. Utökade 
digitala utbildningar kan möjliggöra det 
kompetenslyft som vården behöver. Ett 
minskat resande och konsumerande kan 
minska belastningen av våra resurser.
Det är när våra vanor bryts som det läm-
nas utrymme till förändring. 

ATT FÖRÄNDRA BETEENDEN genom att 
förändra attityder tar tid. Alla vet att vi 
har en pågående miljökris och samtidigt 
fortsätter världens befolkning att konsu-
mera av ändliga resurser. Samtidigt kan 
vi med 2020 i backspegeln konstatera att 
vi fått andra attityder till företeelser som 
vi annars dömt ut som svårt eller omöj-
ligt. Att vi, ett resande folk, skulle byta 
weekendresan mot en skogspromenad 
och kanske till och med tycker att det är 
skönt att hjulen snurrar lite långsammare. 
När vi tvingas förändra beteenden verkar 
vi omvärdera våra attityder snabbare än 
annars.

OM VI ANVÄNDER OSS av den tiden 
som finns till att ref lektera över vad som 
ger värde och mening kanske vi med 
ökad uppmärksamhet och planering kan 
utvecklas och komma ut starkare på den 
andra sidan pandemin? Den bortre pa-
rentesen av pandemin står ännu kvar att 
skriva och vi har i detta nu ingen aning 
om utvecklingen under det kommande 
året. 

ÅR 2021 inleds med fortsatt ovisshet men 
med en stor dos förhoppning om att det 
kommande året blir till det bättre.

HANNA BLOMSTEDT 
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Att skriva en ledare till det inledande numret av SENS för året 2021 utan att 

nämna Coronapandemin är näst intill omöjligt. För just detta har ju satt sin 

prägel på både våra yrkes- och privatliv. I min kliniska arbetsvardag möter 

jag nu mina patienter med både munskydd och visir, med stort avstånd och 

i större utsträckning digitalt. Privat har jag begränsade sociala kontakter, 

utökade lokala utomhusaktiviteter och en friare kalender.
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Deborah Falla var Keynote speaker inom 
området “Science in Physiotherapy” vid 
den femte kongressen i ER-WCPT (World 
Physiotherapy – Europe region). Deborah 
höll en föreläsning med titeln “Motor 
adaptation to spinal pain” där hon började 
med att presentera siffror från the Global 
burden of disease-studien (Lancet, 2018) 
kopplade till ryggrelaterade smärttillstånd. 

STUDIEN VISAR ATT Low Back Pain 
(LBP) drabbar ungefär 80% av den vuxna 
populationen, vilket innebär att LBP där-
med anses vara den ledande orsaken till 
”years lived with disability”. Enligt samma 
studie placeras Neck Pain på plats fyra 
på listan. Eftersom ryggbesvären utöver 
att vara akuta även kan vara ihållande 
eller återkommande, anser Deborah att 
vi behöver få en ökad förståelse för hur 
vi påverkar samtliga av dessa variationer 
och inte enkom fokusera på det akuta 
besvärstillståndet. Hon lyfter i detta sam-
manhang upp beaktandet av patologiska 
(röda f laggor, patoanatomi), psykosociala 
(depression, ångest, tankar/föreställning-
ar, hanteringsstrategier, sociala faktorer), 
rörelsebetingade (förändrat rörelsemöns-
ter, nedsatt muskulär stimulans) eller 
biologiska faktorer (sensitisering, inf lam-
mation) och påtalar att föreläsningen 
kommer att ha fokus på de rörelsebetinga-
de faktorerna.

ETT FÖRÄNDRAT RÖRELSEMÖNSTER 
är enligt Deborah nästan ofrånkomligt i 
samband med muskuloskeletala be-

svärstillstånd, och omfattningen av det 
förändrade rörelsemönstret tycks vara bi-
dragande till huruvida det akuta besvärs-
tillståndet övergår till att bli mer långva-
rigt eller återkommande. Deborah visade 
därefter diagram på hur långvarig LBP 
korrelerar med en nedsatt muskelstyrka, 
nedsatt muskulär power och nedsatt 
muskeluthållighet i undersökt ryggnära 
muskulatur och påtalade att förändringen 
kan kvarstå trots symptomlindring. Hon 
ansåg att det är ytterst centralt att riktat 
adressera det förändrade rörelsemönstret i 
samband med rehabilitering och påtalade 
att det förändrade rörelsemönstret i hög 
grad kan påverkas med riktad träning.

UTHÅLLIGHETSTEST av ländryggsex-
tension visade att extensormuskulaturen 
uppvisar ett ändrat aktiveringsmönster 
hos personer med långvarig LBP (bilder 
från elektromyografi (EMG)) och Debo-
rah påtalade att en minskad muskulär 
aktiveringsgrad framförallt noterades 
i anslutning till besvärsområdet, där 
kontrollgruppen istället uppvisade en 
jämnare distribuering av EMG-aktivitet 
i större delar av extensormuskulaturen. 
Efter detta visades bilder på hur rörelse-
omfånget minskade hos personer med 
nackrelaterade smärttillstånd, oavsett om 
nackbesvären har sitt ursprung relaterat 
till trauma/whiplash, arbetssituation eller 
anses ha en idiopatisk bakgrundsorsak. 
Bilder tagna med ”motion capture”-
kamera visar dessutom att personer med 
nackrelaterade smärttillstånd uppvisar en 

begränsad grad av variation när de utför 
f lexion/extension, lateralf lexion såväl som 
rotation, jämfört med den friska kontroll-
gruppen. 

DEBORAH VISADE SKILLNADER i hur rö-
relser utförs jämfört med vad som noteras 
i EMG-aktivitet. Hon presenterade studier 
där framförallt f lexions- och extensions-
rörelser lyftes fram som intressanta ur ett 
rehabiliteringsperspektiv. Såväl kvaliteten, 
rörelseomfånget och hastigheten lyftes 
fram parallellt med att fråga patienten 
om den subjektiva upplevelsen i att utföra 
rörelsen. Dock nämnde Deborah även 
att patientens upplevda hälsa tycktes ha 
en ytterst avgörande faktor för rehabilite-
ringsutfall.

DÄREFTER LYFTE DEBORAH in en an-
nan aspekt i sammanhanget. Då hennes 
forskarlag tog resultaten från studier 
där personer med långvariga ryggbesvär 
jämfördes med kontrollgrupper och nu 
jämförde dessa fynd med personer som 
haft återkommande ryggbesvär (men som 
i nuläget var i ett tillstånd där de inte 
upplevde några ryggrelaterade besvär) 
noterades att det framförallt tycktes vara 
intressant att titta på de kvalitativa aspek-
terna i utförandet av f lexion/extensions-
rörelser samt på hur personerna skattar 
på formulär kopplat till rörelserädsla och 
undvikande. Deborah visade därefter hur 
personer med högre smärtskattning och 
mer frekvent förekomst av smärtupp-
levelse uppvisade en ytterligare nedsatt 

ER-WCPT - 5TH EUROPEAN CONGRESS PHYSIOTHERAPY EDUCATION ONLINE

Betydelsen av 
individanpassad 
träning

PREFESSOR DEBORAH FALLA, Centre of Precision Rehabilitation for Spinal Pain, University of Birmingham.
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muskulär styrka och mer nedsatt styr-
keuthållighet, samt högre skattningar 
på formulär kopplat till rörelserädsla och 
undvikande. För nackrelaterade besvär 
noterades att en ökad grad av EMG-akti-
vitet i sternocleidomastoideusmuskeln 
var speciellt intressant att belysa - utöver 
personens upplevda ansträngning i 
samband med muskulärt uthållighetstest 
i extensionsövningar.

SOM AVSLUTNING på föreläsningen 
visade Deborah ett f lertal studier som 
belyste hur påtagligt ovanstående fynd 
kunde påverkas med specifik rehabi-
literingsträning, samtidigt som hon 
lyfte fram ett f lertal studier som visade 
att dessa muskelmässigt funktionella 
förbättringseffekter tyvärr inte kunde 
uppnås genom användandet av generella 
träningsinsatser. Hon betonade samti-
digt att den specifika träningsinsatsen 
även resulterade i upplevd smärtlindring 
i mer omfattande utsträckning än den 
generella träningen.

SAMTIDIGT BETONADE DEBORAH
att olika träningsformer kan användas 
för att uppnå dessa önskade resultat och 
lyfte som exempel bland annat fram 
styrketräning, styrkeuthållighetsträning, 
rörelseomfångsträning samt träning av 
motorisk kontroll. Deborah menade att 
det inte framkommit någon konsensus 
kring att en viss typ av träningsform 
skulle vara mer fördelaktig än någon an-
nan - utan lyfte istället frågan till vilken 
träningstyp som kan vara aktuell att lyfta 
fram i ett individanpassat perspektiv. 
Här återkopplade Deborah till tidigare 
resonemang om de olika bakomliggande 
faktorerna (patologiska, psykosociala, 
rörelsebetingade eller biologiska) och 
menade att insatsen troligen behöver 
anpassas efter individen i högre grad och 
kanske inte efter den medicinska diag-
nosen i samma utsträckning. Deborah 
avslutade med att påtala att långvariga 
nackrelaterade besvär bäst omhändertas 
med specifik träning, framförallt om in-
terventionen kan kopplas till en dysfunk-
tion i nackmuskulaturen.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

ER-WCPT - 5TH EUROPEAN CONGRESS PHYSIOTHERAPY EDUCATION ONLINE

Professor Angela Dieterich höll en före-
läsning med titeln ”What are tense mus-
cles? Joining pieces of multidisciplinary 
small-scale research towards answering 
a big question”, där hon öppnade med 
att ställa frågan vad som egentligen är 
annorlunda när nackmuskler känns stela 
eller spända.
 
FRÅGAN OM VAD SOM EGENTLIGEN 
är annorlunda när nackmuskler känns 
stela eller spända delades upp i under-
liggande frågor: om symptomgivande 
nackmuskler är mer stela eller mer ak-
tiva, hur nackmuskler som känns stela 
eller spända uppfattas vid palpation, 
om det föreligger förekomst av trig-
gerpunkter, samt om stela eller spända 
nackmuskler skiljer sig mellan kontroll-
grupp och personer med långvarig nack-
smärta. Personer med och utan angivna 
nacksymptom (n=38) fick utföra olika 
uppgifter (isometrisk nackextension, 
dynamisk nackextension, ”stressande 
arbetsuppgifter” samt balansering av 
vikt på huvudet) varpå Angela lyfte fram 
att resultatet varken visade någon skill-
nad mellan grupperna i muskelstelhet 
och inte heller någon korrelation mellan 
muskulärt engagemang och smärtskatt-
ning eller smärtorsakad disability.

BASERAT PÅ SAMMANSTÄLLNINGAR 
från befintlig litteratur kunde Angela 
sedan visa grafer som klargjorde att 
det varken tycks finnas någon kopp-
ling mellan EMG-aktivitet och nack-
smärta eller någon koppling mellan 
EMG-aktivitet och upplevd muskelstel-
het, samtidigt som trapeziusmuskelns 
ascenderande del visar en trend till 
ökad grad av muskelstelhet parallellt 
med att det föreligger en lägre aktive-
ringsamplitud i semispinalismusku-
laturen hos gruppen med nacksymp-
tom. Angela påtalade att personerna 
med nacksymptom även tycktes ha 
svårare att aktivera djupare liggande 
muskulatur vid nackextensionstest 
samtidigt som symptom endast kunde 
detekteras via muskelpalpation i cirka 
hälften av fallen. Eftersom en påtagligt 
stor variation noterades i studier som 
undersökte triggerpunkter samman-
fattade Angela att det vid palpations-
momentet tycks vara centralt att ha en 
god kommunikationen med patienten 
för att tolka eventuella palpationsfynd.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

Vad är egentligen 
”spända muskler”?

Angela Dieterich, David Scheinost, Maren Lickert, Steven Ottinger, Clara Gieseke Lopes, 
Filip Paskali, Yannick Ehlers, Matthias Kohl. Tyskland.
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KNGF Guideline
Low back pain

Nynke Swart, Royal Dutch Society for 
Physical Therapy, höll en föreläsning med 
titeln “Revision of the Dutch guidelines for 
physical therapy in patients with low back 
pain; formulating easy to use recommen-
dations”.

HON BÖRJADE FÖRELÄSNINGEN med 
att påtala att praktiska guidelines behöver 
vara uppdaterade för att fylla sitt syfte och 
att dagens föreläsning tar upp en pågåen-
de revidering av 2013-års riktlinjer och ba-
seras på pågående arbete med preliminära 
resultat. Nynke beskrev sedan hur arbetet 
utförts i olika steg (förberedelse, utveck-
ling, revidering och implementering) där 

Emanuel Brunner höll en föreläsning med 
titeln ”Influence of physiotherapistś  confi-
dence in managing the patient and patient 
distress on therapeutic alliance in CLBP 
practice” där han startade med ett citat 
från Eduard Bordin (1979) som gjorde utta-
landet att ”The working alliance between the 
patient who seeks change and the therapist is 
one of the keys, if not the key, to the change 
process”. 

EMANUEL PÅTALADE att en terapeutisk 
allians inkluderar överenskommelser 
kopplade till såväl aktuell uppgift som till 
uppsatta mål, utöver relationen mellan 
terapeuten och patienten, men att även 
faktorer såsom en förtroendeingivande 
terapeut och en pålitlig förklaringsmodell 
(med tillhörande konsekventa tillväga-
gångssätt) påverkar utfallet.

klinikers frågor och problembeskriv-
ningar varit vägledande i utvecklingen. 
Dessa frågor och problembeskrivningar 
har sedan kopplats till befintlig forsk-
ning för att ta fram guidelines som 
tar hänsyn till bland annat eventuella 
behandlingsrisker, klinisk tillämpbar-
het och kostnadseffektivitet. Arbetet är 
pågående och färdigställda guidelines 
kommer inom kort att presenteras på 
https://www.kngf2.nl/kennisplatform/
guidelines. På hemsidan är en samman-
ställning av olika guidelines presente-
rade.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

DEN TERAPEUTISKA ALLIANSEN tycks 
påverka utfallet av behandlingsinterventio-
ner (hänvisning till studier av Ferreira et 
al. 2013 där långvariga ländryggsrelaterade 
besvär undersöktes) och Emanuel ställde 
därför den retoriska frågan om vad som 
kan påverka hur terapeutiska allianser kan 
förbättras i ett fysioterapeutiskt samman-
hang.

EMANUEL PRESENTERADE i detta sam-
manhang en studie där han visade att 
fysioterapeutens upplevda självtillit och 
kompetens/förmåga att hjälpa patienter 
med långvariga ländryggsbesvär mins-
kade om patienten angav påtagligt högre 
skattning av smärta och psykisk ohälsa 
(Brunner E et al. 2018). Som en följd av 
detta resonemang lyfte Emanuel frågan 
kring hur fysioterapeuter förhåller sig till 
patienter som uppvisar olika former av rö-

relserädslor - där kombinationer av biolo-
giska och psykosociala faktorer ofta ingår 
i diagnosbilden - varpå han presenterade 
en aktuell studie där han efter patientens 
första besök frågade fysioterapeuten om 
hur de upplevde sin självtillit och kom-
petens/förmåga att hjälpa patienten, och 
efter tredje besöket bad patienten skatta 
hur de upplevde den terapeutiska alli-
ansen. Resultaten visade att terapeutens 
skattning hade stor påverkan på utfallet i 
de fall där patienten skattade mer påtaglig 
smärta och psykisk ohälsa. Vetskapen om 
betydelsen av den terapeutiska alliansen 
lyftes fram som central för att nå en ökad 
förståelse av behandlingsutfallet vid 
omhändertagandet av patienter med mer 
komplex diagnosbild.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

ER-WCPT - 5TH EUROPEAN CONGRESS PHYSIOTHERAPY EDUCATION ONLINE

Användbara riktlinjer 
för fysioterapi vid 
ländryggssmärta  
Exempel från ett pågående utvecklingsarbete i Nederländerna

Den terapeutiska alliansen 
Emanuel Brunner, Wim Dankaerts, André Meichtry, Kieran O´Sullivan, Michael Probst. Schweiz.
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KNGF Guideline
Low back pain

Pain neuroscience
Dr Morten Hoegh, Associate Professor, 
Aalborg University

MORTEN FOKUSERAR föreläsningen 
på kopplingarna mellan anatomi, biome-
kanik och neurofysiologi i relation till 
utbildning gällande smärta. Morten lyfter 
fram boken Explain Pain (Moseley D and 
Butler L, 2003), vilket beskrivs som en 
bok som beskrev smärtupplevelsen ur 
ett annat perspektiv än vad som då var 
brukligt, en bok som genom metaforer 
lyfter fram olika aspekter av smärta och 
dess neurofysiologi för att göra förståelsen 
av smärtfysiologi mer tillgänglig för pa-
tienter. Sedan den boken har det skett en 
explosion av publikationer gällande ”pain 
education”. Det har skett en förändring, 
där en tidigare fokusering på biomekanik 
istället har ersatts med en ökad förståelse 
för olika aspekter inom neurofysiologin 
som kan förklara begreppet smärta. Men 
Morten menar att vi längs denna väg 
tycks ha fått ett glapp mellan kliniken och 
grundforskningen, bland annat gällande 
central sensitisering, som grundar sig i att 
grundforskning inte alltid är applicerbar i 
klinisk praxis. 

MORTEN PROBLEMATISERAR begrep-
pet central sensitisering och ställer sig 
frågan, hur undviker vi att kasta ut barnet 
med badvattnet? Morten föreslår att tre 
väldokumenterade principer kan vägleda 
klinisk praxis: 

1. Perifer sensitisering: förklarar hur 
vävnadsskada och patologi leder till en 
smärtupplevelse via en inf lammatorisk 
process

2. Central sensitisering: förklarar hur 
smärtans lokalisation inte nödvändigtvis 
är relaterad till ett nociceptivt stimuli. 
Central sensitisering exemplifierar nerv-
systemets anpassningsbarhet och Morten 
relaterar detta till vår förståelse för hur 
vanor och inlärning kan inverka på den 

levda upplevelsen av smärta. 

3. Nedåtgående smärtmodulering: förkla-
rar hur omgivning, inlärning, förklaring 
etc, kan påverka smärta och/eller nocice-
ption. Den nedåtgående smärtmodule-
ringen kan ge ett stöd och en förklaring 
till hur fokus på den levda upplevelsen kan 
vara en väg att hantera smärta. 

Exempel 1: Akut smärta
Vetenskapen går lätt att översätta till vår 
förståelse för varför akuta skador kan 
göra ont (perifer sensitisering, neurogen 
inf lammation, vävnadsläkning/respons 
på skada). 

MEN SAMTIDIGT behöver vi vara med-
vetna om vårt språkbruk när vi talar om 
smärta: Vad innebär en ”skada”?  Syftar vi 
på smärta eller vävnadsskada när vi exem-
pelvis talar om en överbelastningsskada? 
När vi talar om ”smärta”, talar vi då om 
smärtupplevelse eller menar vi nocicep-
tion? När jag pratar om ”kognition”, pratar 
jag om hjärnaktivitet eller om aktionspo-
tentialer. Och det ”psykosociala”, menar vi 
då den levda upplevelsen av smärta eller 
talar vi om det psykosociala. Är ”den levda 
upplevelsen av smärta” ett mer tillgängligt 
språk för patienten än att vi som kliniker 
definierar att det finns något ”psykoso-
cialt” tillsammans med det biologiska i 
relation till smärtupplevelsen. 

Exempel 2: Långvarig icke-specifik länd-
ryggssmärta
I detta exempel är det än mer tydligt att 
vetenskapen ger begränsade insikter i 
etiologi och om vi inte hanterar denna 
problematik så kommer det att innebära 
problem i hälso- och sjukvården som 
ett resultat av biomedikalisering. Om vi 
använder grundforskning i mekaniskba-
serade bedömningar kan dessa vara till-
lämpliga. Här kan klinisk praxis bidra till 
att generera nya forskningsfrågor: vad är 
”non specific low back pain”, är det symp-
tom, syndrom eller långvarig smärta? 
Är patienten eller patologin i fokus i vår 

terapi? Vilka teorier är applicerbara i klini-
ken, som vi kan gå vidare och utvärdera i 
forskning?

Take home messages Pain education 2020:
• Övergången från patoanatomiska/biome-
   kaniska modeller för smärta till neurove-
   tenskap kräver en förändring i innehål-
   let som vi lär ut, där vi inkluderar nya 
   idéer baserat på grundforskning.
• ”Pain education” ska inte bara grundas 
   på metaforer eller teorier, vi behöver 
   den grundläggande forskningen men vi 
   behöver också testa teorierna för att 
   kunna applicera dessa i kliniken.
• Omfamna den levda upplevelsen av 
   smärta, även i utbildning, inte enbart 
   tala om nociception utan inkludera hela 
   komplexiteten och den levda upplevel-
   sen av smärta. Vi behöver då också tala 
   om hur vi kommunicerar om begreppet 
   smärta och hur vi utbildar fysiotera-
   peuter att kommunicera om begreppet 
   smärta. 

Pain neuroscience informing 
biopsychosocial assessment
Catherine Doody, Associate Professor, 
University College Dublin

PRESENTATIONEN FOKUSERAR på 
undersökning och bedömning av smärt-
upplevelsen utifrån ett biopsykosocialt 
perspektiv, med särskilt fokus på smärt-
mekanismer. Catherine inleder med att 
nämna den nya definitionen av långvarig 
smärta enligt ICD-11, där primär långva-
rig smärta för första gången erkänns som 
en sjukdom i sig själv, vilken karaktärise-
ras av ”mal-adaptations” av nervsystemet. 
När vi undersöker och bedömer långvarig 
smärta försöker vi förstå patientens smärt-
upplevelse utifrån ett biopsykosocialt 
perspektiv och då bedöma de olika dimen-
sionerna av smärtupplevelsen. Catherine 
presenterar sedan förslag på bedömnings-
instrument för utvärdering av smärtans 
dimensioner. Vid bedömning av senso-
riska och affektiva kvaliteter av smärta, 
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smärtintensitet och ”Pain affect” kan 
patientskattade formulär (PROMs) vara 
användbara (VAS, Numeric Rating Scale, 
verbal beskrivning, Brief Pain Inventory, 
Graded Chronic Pain Scale, McGill Pain 
Questionnaire). För att bedöma tidsrela-
terade karakteristika av smärtupplevelsen 
kan det vara användbart att undersöka 
smärtduration, f luktuationer i smärtan 
samt lindrande och förvärrande faktorer. 
Somatosensorisk funktion (hyperalgesi, 
ökad CNS-excitabilitet) kan undersökas 
med kvantitativ sensorisk testning, exem-
pelvis mätning av smärttröskel, tempo-
ral summation etc. Kognitiva aspekter 
av smärta kan utvärderas med PROMs 
(Pain Catastrophizing Scale, Patient Self-
Efficacy Scale, Fear Avoidance Beliefs 
Questionnaire, Psychological inf lexibility 
in Pain Scale, Chronic Pain Acceptance 
Questionnaire). Emotionella aspekter 
(HADS, Tampa Scale etc), Sociala aspek-
ter/deltagande (SF-36, Sickness Impact 
Profile, Functional Limitations Profile 
etc), Smärtmekanismer (Central Sensitiza-
tion Inventory, PainDetect, Neuropathic 
Pain Scale etc). 

CATHERINE UTVECKLAR därefter sitt 
resonemang kring undersökning och be-
dömning relaterat till smärtmekanismer, 
alltså faktorer som kan bidra till utveck-
lingen, vidmakthållandet eller förstärk-
ning av smärtupplevelsen. Tre övergripan-
de smärtmekanismer presenteras;
• Nociceptiv smärta - smärta från vävnads-
   skada, eller hotande vävnadsskada, på 
   grund av aktivering av nociceptorer. 
• Neuropatisk smärta – smärta orsakade 
   av skada eller sjukdom i somatosenso-
   riska nervsystemet (perifer och central).
• Nociplastisk smärta – smärta som upp
   står från förändrad nociception utan på
   visad vävnadsskada, eller hotande 
   vävnadsskada, som orsak till aktivering 
   av perifera nociceptorer eller påvisad 
   sjukdom eller skada i somatosensoriska 
   nervsystemet.

SENSITISERING är ett centralt begrepp 
vid undersökning och bedömning av ett 
smärttillstånd, där central sensitisering 
innebär ett ökat svar på stimuli hos noci-
ceptiva neuroner i centrala nervsystemet 
och perifer sensitisering innebär ett ökat 
svar och minskad tröskel hos nociceptiva 
neuroner i perifer vävnad. Hyperalgesi 
och allodyni är två värdefulla utfallsmått 

för att undersöka sensitisering, vilket kan 
göras genom tryckalgometri, temporal 
summation och ”conditioned pain modu-
lation” där man utvärderar smärttröskel 
efter smärtstimuli exempelvis hand i 
4-gradigt vatten. 

CATHERINE EXEMPLIFIERAR användbar-
heten av utvärderingsinstrument för att 
bedöma sensitisering i klinisk verksam-
het utifrån egna empiriska studier och 
systematiska översikter. Hon betonar att 
det finns många studier inom fältet där 
fynden ibland är motstridiga och att föl-
jande studier kan ses som exempel inom 
området: 

O’Leary H et al. Pain sensitization asso-
ciated with nonresponse after physiotherapy 
in people with knee osteoarthritis. Pain 
2018;159(9):1877-86.

O’Leary, H et al. Nervous system sensi-
tization as a predictor of outcome in the 
treatment of peripheral musculoskeletal con-
ditions: A systematic review. Pain Practice 
2017;2:249-66

Fingleton C et al. Exercise-induced hypoal-
gesia in people with knee osteoarthritis with 
normal and abnormal conditioned pain 
modulation. The clinical journal of pain 
2017;33(5):395-404.

Fingleton C et al. Pain sensitization in 
people with knee osteoarthritis: a systematic 
review and meta-analysis. Osteoarthritis and 
cartilage 2015;23(7):1043-56.

Moloney N et al. Sensory hyperalgesia is 
characteristic of nonspecific arm pain: a 
comparison with cervical radiculopathy and 
pain-free controls. Clinical journal of pain 
2013;29(11):948-56.

CATHERINE GÅR DÄREFTER vidare med 
att ställa sig den retoriska frågan hur en 
bäst bedömer olika smärtmekanismer i 
klinisk praxis och svarar att det inte finns 
en ”gold standard” att göra detta. Lite 
skämtsamt menar hon att den goda nyhe-
ten är att ”fysioterapeuten kan använda sig 
av sitt kliniska omdöme i bedömningen” 
och den dåliga nyheten är att ”fysiotera-
peuten kan använda sig av sitt kliniska 
omdöme i bedömningen”. Doody betonar 
samtidigt vikten av att i största möjliga 
mån försöka kategorisera patientens 

smärtupplevelse utifrån smärtmekanis-
mer (nociceptiv, neuropatisk, neuroplas-
tisk) för att bäst kunna förklara smärtans 
underliggande mekanismer för patienten 
samt för att kunna gå vidare med adekvat 
fysioterapeutisk behandling. Hon hänvisar 
till en matnyttig artikel inom området: 
Wijma AJ et al. Clinical biopsychosocial phy-
sioterapy assessment of patients with chronic 
pain: The first step in pain neuroscience 
education. Physiotherapy theory and practice 
2016;32(5):368-84. 

Evidence based practice: pain 
neuroscience education
Catherine Blake, Professor, University Col-
lege Dublin

CATHERINE INLEDER med att betona det 
centrala i att i alla delar i den fysioterapeu-
tiska processen utgå från evidensbaserad 
praktik (EBP) och hänvisar till defini-
tionen av Sackett (1996) och Heneghan 
(2015): ”The conscientious, explicit, and 
judicious development and use of current best 
evidence in making decisions about the care 
of individual patients”. EBP i fysioterapi har 
i sin tur beskrivits av World Confederation 
of Physiotherapy (WCPT) 2011: 
• EBP är ett perspektiv på klinisk praxis 
   där hälsoprofessionella använder bästa 
   tillgängliga evidens från systematisk 
   forskning, integrerat med klinisk exper-
   tis för att ta kliniska beslut.
• EBP integrerar klinisk expertis, kunskap 
   om sjukdomsmekanismer, patofysio
   logi, undersökning och bedömning samt 
   kliniskt resonerande. 
• EBP involverar komplext och medvetet 
   beslutsfattande baserat inte enbart på 
   bästa tillgängliga evidens utan även ba-
   serat på patientens egenskaper, situation 
   och preferenser. 

I EBP GÄLLANDE patienter med olika 
smärttillstånd är ett biopsykosocialt 
perspektiv centralt, där attityder, tankar, 
förväntningar och rädslor är aspekter, 
bland andra, som påverkar smärtupple-
velsen. Därför är strategier för förändrad 
kognition en del i den fysioterapeutiska 
behandlingen och utbildning om smärta 
är en nyckelkomponent. De grundläg-
gande principerna för patientutbildning 
om smärta inom fysioterapin introducera-
des av Gifford L och Muncey H Explaining 
pain, vid IASP 1999. Därefter kom Butler 
D och Moseley L ut med boken Explain 
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Pain 2003, som spred kunskapen om att 
lära patienter mer om smärta brett inom 
professionen. Konceptet har därefter 
vidareutvecklats och kallas nu Pain Neu-
roscience Education (PNE) enligt Nijs J 
et al. 2011 eller Therapeutic neuroscience 
education enligt Louw A et al. 2014. 

PAIN NEUROSCIENCE EDUCATION 
(PNE) är en utbildningsstrategi inom den 
biopsykosociala modellen som syftar till 
att förklara de biologiska och psykologiska 
processer involverade i upplevelsen av 
smärta för patienten och, än viktigare, att 
f lytta fokus bort från aspekter relaterade 
till de anatomiska strukturerna. I PNE 
används olika metaforer och analogier för 
att förklara de neurofysiologiska processer 
för den smärta som patienten upplever. 

CATHERINE SAMMANFATTAR vidare 
evidensläget för PNE genom att hänvisa 
till och sammanfatta ett urval av meta-
analyser och systematiska översikter som 
utvärderat effekter av PNE:

Geenen LJ et al. Effects of education to 
facilitate knowledge about chronic pain 
for adults: a systematic review with meta-
analysis. Systematic reviews 2015;4:132. I 
denna systematiska översikt inkluderades 
nio randomiserade kontrollerade studier. I 
fem av dessa jämfördes PNE med sedvan-
lig vård och dessa studier visade inga sig-
nifikanta effekter. I fyra studier jämfördes 
olika PNE med andra typer av utbildning 
och där fanns signifikanta effekter på 
funktion, katastroftankar samt kunskap 
om smärta i grupperna som erhållit PNE.
Denna systematiska översikt inkluderade 
13 randomiserade kontrollerade studier 
med olika smärtdiagnoser som visade 
att PNE hade positiva effekter för smärt-
skattning, kunskap om smärta, funktion, 
rörelserädsla, katastroftankar, attityder till 
smärta samt vårdkonsumtion. 

Wood L et al. A systematic review and meta-
analysis of pain neuroscience education for 
chronic low back pain: Short-and long-term 
outcomes of pain and disability. European 
journal of pain 2019;23(2):234-49. Denna 
systematiska litteraturstudie och metaana-
lys inkluderade åtta randomiserade kon-
trollerade studier som utvärderade PNE 
för långvarig ländryggssmärta. Fem av de 
åtta studierna gav PNE tillsammans med 
fysioterapeutisk behandling. Två studier 

jämförde PNE isolerat med biomedicinsk 
utbildning. En studie jämförde PNE med 
rekommenderad vård enligt riktlinjer. I 
studien användes GRADE för att värdera 
evidensen. Sammanfattningsvis visade 
studien att tillägg av PNE till sedvanlig 
fysioterapeutisk behandling hos patienter 
med långvarig ländryggssmärta förbättrar 
funktion/ disability i ett kortsiktigt per-
spektiv. PNE tillsammans med fysioterapi 
ger också positiva effekter för smärtupple-
velsen i ett kortsiktigt perspektiv. Studien 
kunde inte visa på långsiktiga vinster med 
PNE som tillägg till sedvanlig fysioterapi 
och evidens för användning av PNE i syfte 
att reducera rädsla och undvikande samt 
katastroftankar visade sig vara låg. 

Watson et al. Pain Neuroscience Educa-
tion for adults with chronic musculoske-
letal pain: a mixed-methods systematic 
review and meta-analysis. Journal of pain 
2019;20(10):1140.e1-1140.e22. 
Studien inkluderade 12 randomiserade 
kontrollerade studier som undersökte 
utfall av PNE för smärta, funktion/disa-
bility och psykosociala aspekter samt 
fyra kvalitativa studier som undersökte 
upplevelser av PNE. Metaanalysen visade 
på positiva effekter av PNE i jämförelse 
med kontrollinterventioner. De kvalitativa 
studierna visade att nyckelkomponenter 
i PNE är patientberättelsen som del i 
undersökning och bedömning samt att en 
skicklig terapeut levererar interventionen. 
Sammanfattningsvis visade studien att 
PNE kan främja patienters förmåga att 
hantera sitt tillstånd, kliniskt signifikant 
minska rörelserädsla och katastroftankar. 
Man fann dock inga kliniskt signifikanta 
skillnader i smärtupplevelse eller funk-
tion/disability. 

BLAKE SAMMANFATTAR att PNE har 
visats vara mer effektivt än andra under-
visningsmetoder (metaanalys), har visat 
positiva effekter i enskilda studier jämfört 
med kontrollgrupp avseende funktion, 
rörelserädsla, katastroftankar, attityder till 
smärta samt  vårdkonsumtion (systema-
tisk översikt). PNE har också visat sig vara 
ett effektivt tillägg till annan fysioterapeu-
tisk behandling för att lindra smärtupple-
velse och förbättra funktion (metaanalys). 
PNE har också visat positiva effekter 
jämfört med kontrollgrupp avseende funk-
tion, katastroftänkande och rörelserädsla 
(metaanalys). 

Avslutningsvis betonar Catherine betydel-
sen av att undervisa fysioterapistudenter 
i PNE och hänvisar till relevanta studier 
som utvärderat undervisning om PNE för 
fysioterapistudenter:

Colleary G et al. Effect of pain neurophysio-
logy education on physiotherapy students’ 
understanding of chronic pain, clinical re-
commendations and attitudes towards people 
with chronic pain: a randomised controlled 
trial. Physiotherapy 2017;103(4):423-9. 

Cox T et al. An abbreviated therapeutic 
neuroscience education session improves pain 
knowledge in first-year physical therapy stu-
dents bur does not change attitudes or beliefs. 
J Man Manip Ther. 2017;25(1):11-21. 

Springer S, Gleicher H, Hababou H. Atti-
tudes and beliefs about musculoskeletal pain 
and its association with pain neuroscience 
knowledge among physiotherapy students in 
Israel. Isr J Health Policy Res. 2018;7(1):67. 

The challenge of pain neu-
roscience messages for pa-
tients with low health literacy
Harriet Wittink, Professor, Utrecht Univer-
sity of Applied Sciences

HARRIET BLICKAR TILLBAKA till tidigare 
talare och beskriver hur vi tidigare i detta 
symposium har nåtts av budskapet att 
utbildning av patienterna är en hörnsten 
i behandling av långvarig smärta. Vi 
har också fått höra att det verkar finnas 
evidens som stödjer integreringen av pain 
neuroscience education (PNE) i klinisk 
praxis. Men, Harriet menar att vi i vår 
kliniska erfarenhet ser att många patienter 
har svårt att tillgodogöra sig information 
och förstå budskapet, de hör vad som sägs 
men de anser att det inte kommer an på 
dem och deras tillstånd. Hon menar att 
detta handlar om deras hälsolitteracitet. 
Begreppet hälsolitteracitet definierades av 
Nutbeam D (2000) och handlar om den 
personliga, kognitiva och sociala förmå-
gan som avgör förmågan hos individer att 
tillägna sig, förstå och använda informa-
tion för att främja och bibehålla god hälsa. 
Vidare beskriver Harriet tre nivåer av häl-
solitteracitet enligt Nutbeam D (2000):
• Funktionell hälsolitteracitet: basala för-
  mågor att läsa och skriva som är nödvän-
  diga för effektivt fungerande i en hälso-
  kontext (tillgänglighet och förståelse)
• Interaktiv hälsolitteracitet: mer 
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   avancerad kognitiv litteracitet och sociala 
   förmågor som möjliggör aktivt deltagan-
   de i hälso- och sjukvård (bedömning)
• Kritisk hälsolitteracitet: förmågan att 
   kritiskt analysera och använda informa-
   tion för att delta i åtgärder som övervin-
   ner strukturella hinder för hälsa 
   (tillämpning)

BEGRÄNSAD HÄLSOLITTERACITET hand-
lar om att ha otillräckliga förmågor att 
läsa, skriva, räkna för att kunna effektivt 
fungera i en hälsokontext. Harriet ger ex-
empel på att en begränsad hälsolitteracitet 
kan innebära svårigheter att ta sig till sitt 
vårdbesök relaterat till inköp av biljetter i 
kollektivtrafik etc, svårigheter att besvara 
frågeformulär, svårigheter att ta sina med-
iciner relaterat till bristande förståelse för 
hur och när medicinerna ska intas samt 
syftet att ta mediciner och begränsad för-
ståelse för eventuella bieffekter. Begränsad 
hälsolitteracitet innebär också svårigheter 
att ta in information i kontakt med hälso- 
och sjukvården och Harriet menar att 
det finns en risk att personer inte förstår 
något av det som du har sagt till dem. 
Hon presenterar en studie som undersökt 
hälsolitteracitet i åtta europeiska länder 
som visar på ett så utbrett problem med 
hälsolitteracitet, att det i vissa länder 
(Österrike, Bulgarien, Spanien) uppgår till 
mer än 50 %. Genomsnittligt har 47 % av 
befolkningen i de inkluderade länderna 
problematiskt låg hälsolitteracitet, vilket 
innebär att detta måste tas hänsyn till i en 
hälso- och sjukvårdskontext. Comparative 
report on health literacy in eight EU member 
states. The European Health Literacy Project 
2009-2012. Maastricht, HLS-EU Consor-
tium, 2012. Faktorer som är bidragande till 
låg hälsolitteracitet är fattigdom, låg social 
status, låg utbildningsnivå och hög ålder.
 
HARRIET BETONAR vikten av god hälsolit-
teracitet ur ett folkhälsoperspektiv och 
citerar the American Medical Association 
”Poor health literacy is a stronger 
predictor of a person’s health than age, 
income, employment status, education 
level, and race.“

HÄLSOLITTERACITET SAMVARIERAR 
också med upplevd hälsa, och personer 
som har en låg hälsolitteracitet upplever 
sin hälsa sämre än personer med hög häl-
solitteracitet. Personer som upplever sin 

hälsa som dålig uppsöker också sjukvår-
den oftare och belastar därmed hälso- och 
sjukvården i större utsträckning än de 
som upplever sin hälsa som god. World 
Health Organization (2013). Health Lite-
racy: The solid facts. WHO Regional Office 
for Europe: Copenhagen. 

HARRIET BESKRIVER därefter en studie 
som visat på samband mellan skattad 
smärtintensitet på VAS och låg hälsolitte-
racitet hos patienter med långvarig smär-
ta, vilket förklaras med bristande kunskap. 
Det betyder att personer med låg hälsolit-
teracitet är i behov av mer utbildning om 
smärta och smärtbehandling. Köppen PJ 
et al. Health literacy, pain intensity and pain 
perception in patients with chronic pain. 
Wien Klin Wochenschr. 2018;130(1-2):23-30. 
Hon beskriver vidare en pågående studie 
där de utvärderar PNE hos patienter med 
långvarig smärta och beskriver hur de i 
kvalitativa intervjuer tagit del av deltagar-
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I förra numret av SENS rapporterade vi om att den nya smärtdefinitio-
nen, som i somras antogs av the International Association for the Study 
of Pain (IASP), skulle översättas till svenska. Swedish Pain Society 
(SPS), som är en nationell intresseförening kopplad till IASP, har initie-
rat översättningen. Intentionen är att tillhandahålla en officiell, svensk 
översättning av den nya definitionen och den tillhörande beskrivningen 
av utgångspunkterna för definitionen (eng. key notes). På så vis kan en 
och samma formulering användas av alla - istället för att flera olika vari-
anter av översättningen kommer i omlopp. 

Nu har SPS styrelse, med hjälp av en professionell översättare och flera 
arbetsrundor, tagit fram och fastställt ett förslag. Förslaget har skickats 
till de sju associerade yrkesföreningarna som ingår i SPS (varav Smärt-
sektionen är en) som har möjlighet att framföra eventuella synpunkter 
fram till den 31/1. 

Det slutgiltiga förslaget kommer anslås på SPS hemsida i början av 
februari och presenteras för SPS medlemmar på årsmötet den 19 mars 
2021 då beslut om den svenska smärtdefinitionens ordalydelse ska 
klubbas igenom. 

Förslaget på den nya officiella svenska definitionen av smärta finns att 
läsa på SPS hemsida:  https://swedishpainsociety.com/

ELENA TSELI, 

LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN SAMT SUPPLEANT I SPS STYRELSE.

nas svårigheter att ta till sig utbildningen, 
ofta relaterat till begränsad hälsolitteraci-
tet hos deltagarna. 

WITTINK GER avslutningsvis några 
uppmaningar om vad som behöver göras 
för att lyckas med PNE hos personer med 
begränsad hälsolitteracitet:
• Anpassa informationen i PNE med 
   hänsyn tagen till patienternas nivå av 
   hälsolitteracitet
• Använda enkelt språkbruk, enkla ord, 
   korta meningar
• Begränsa mängden information
• Förbättra den skriftliga informationen
• Försäkra oss om att budskapet har nått 
   fram 

ANNIE PALSTAM
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

FÖRSLAG PÅ SVENSK ÖVERSÄTTNING AV NYA 
SMÄRTDEFINITIONEN NU KLAR 
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Bör fysisk träning vid långvarig smärta
se olika ut beroende på tillståndets 
bakomliggande mekanismer? 
Långvarig smärta är komplext och kan 
klassificeras utifrån flera olika sätt. Baserat 
på mekanismer kan smärta klassificeras 
som nociceptiv, neuropatisk, nociplastisk 
eller smärta av oklar orsak. 

NOCIPLASTISK SMÄRTA innebär för-
ändrad nociception utan tydliga tecken 
på vävnadsskada som aktiverar perfiera 
nociceptorer eller tecken på sjukdom/
skada i somatosensoriska nervsystemet. 
Vid detta tillstånd spelar central sensiti-
sering en avgörande roll. Central sensi-
tisering kan också vara en bidragande 
faktor när akut smärta övergår i långvarig 
smärta. Inte sällan har långvariga smärt-
tillstånd komponenter av f lera meka-
nismer; således kan ett smärttillstånd 
ha både nociceptiva, nociplastiska och 
ibland även neuropatiska inslag. I artikeln 
beskrivs långvariga smärttillstånd utifrån 
ett kontinuum, med varierande grad av 
nociplastiska inslag. I ena änden finns 
fibromyalgi; där smärtan i hög utsträck-
ning bedöms vara nociplastisk och i den 
motsatta, långvariga lokala smärttillstånd; 
som exempelvis långvarig nacksmärta, 
där det snarare är perifera komponenter 
som dominerar smärtbilden. Någonstans 
mitt emellan finns WAD, Whiplash 
associated disorders, ett smärttillstånd 
som kan förklaras av såväl centrala som 
perifera komponenter. 

VID SAMTLIGA av dessa beskrivna smärt-
tillstånd rekommenderas fysisk träning 
som behandling. Hos patienter med över-
vägande del nociplasisk smärta kan dock 
fysisk träning vara svår att genomföra, 
eftersom patientgruppen ofta anger en 
ökad förekomst av hyperalgesi relaterad 
till träning (exercise-induced hyperal-
gesia). Denna smärtökning anses vara 
relaterad till en dysfunktionell endogen 
smärtreglering.  

SYFTET MED denna systematiska översikt 
och metaanalys var att utvärdera effekter 

av behandling med fysisk träning vid 
smärttillstånd med varierande grad av no-
ciplastiska inslag, med andra ord: bör man 
bedriva fysisk träning som behandling på 
olika sätt om en patients smärttillstånd 
domineras av nociplastiska komponter så 
som vid fibromyalgi eller mer av peri-
fera komponenter såsom vid långvarig 
nacksmärta? Och hur ska man på bästa 
sätt lägga upp träning om smärttillståndet 
innehåller båda delar så som till exempel 
vid WAD? 

KORTFATTADE STUDIERESULTAT:
I artikeln granskades randomiserade kon-
trollerade studier, varav 50 studier med 
totalt 3562 patienter inkluderades efter 
sökningar i ett f lertal databaser. Smärt-
reduktion på kort sikt var den parameter 
som utvärderades i metaanalysen. 
Vid fibromyalgi visade sig både aerob trä-
ning och styrketräning vara lika effektivt 
för smärtreduktion, men bättre än enbart 
stretchövningar. Träningen utfördes 50-
60 min, 2-3 ggr i veckan i minst 13 veckor 
under handledning av fysioterapeut. 

FÖR LÅNGVARIG WAD var kroppsmedve-
tandeträning lika effektivt som kombine-
rad fysisk träning. Träningen kan genom-
föras under handledning 90 minuter, två 
gånger i veckan, i 10 till 16 veckor. 

FÖR LÅNGVARIG NACKSMÄRTA, hade 
”motorcontrol-träning” och ickespecifik 
styrketräning riktad mot nackmuskulatur 
liknande effekter på smärta. Träningen 
utfördes i 30-60 minuter, 2-3 ggr veckan 
under 7 -12 veckor. 

STUDIENS KONKLUSION OCH KLINISK 
RELEVANS: Studiens författare konklu-
derar att vid smärttillstånd som domi-
neras av nociplastiska komponenter bör 
betoningen ligga på generella övningar 
och vid smärttillstånd där nociceptiva 
komponenter är dominerande såsom vid 
nacksmärta bör mer specifika övningar 

användas. Vidare bör träningen baseras 
på patientens preferenser och terapeutens 
kompetens. Dock behövs f ler studier av 
hög kvalitet för att stärka studiens resultat.

VAD INNEBÄR DÅ denna artikel för oss 
som kliniker? Det är viktigt att fundera 
över smärtmekanismer för att optimera 
behandlingsresultat när patienter med 
långvarig smärta behandlas med fysisk 
träning. Huvudbudskapet i denna artikel 
var att för patienter med övervägande noci-
plastiska smärtkomponenter bör generella 
övningar med låg till måttlig intensitet 
användas och dessa ska utföras under en 
lång tidsperiod. För patienter där nocicep-
tiv smärta är den dominerande komponen-
ten kan behandlingstiden vara kortare och 
träningen vara mer intensiv och fokuserad 
på det område där smärtan anses ha sitt 
ursprung. För smärttillstånd med f lera 
komponenter rekommenderar författarna 
ett träningsupplägg som kombinerar gene-
rell träning med specifika övningar. 

EGNA REFLEKTIONER
Artikeln lyfter in ett viktigt perspektiv på 
hur man lägger upp träning för patienter 
med långvarig smärta. Att tänka meka-
nistiskt för att optimera träning bör vara 
grundläggande när vi använder träning 
som behandling. Detta, då vi vet att fysisk 
träning kan resultera i en ökad smärtupp-
levelse hos vissa patienter men inte hos 
andra. I artikeln blir det även belyst att 
man vid träningsupplägg bör ta hänsyn 
till patientens preferenser och behandla-
rens egen kunskap. Jag tänker att vi behö-
ver ha kunskap om fysiologi som grund 
när vi behandlar patienter. Men så klart 
behöver vi också väva in vikten av behand-
lingsalliansen, vem patienten som har det 
specifika smärttillståndet är, om det finns 
komponenter av rörelserädsla alternativt 
rädsla för att vila, hur tilltron till egen för-
måga ser ut samt slutligen det som jag en 
gång lärde mig på fysioterapiutbildningen 
”exercises are good if you do them”.

EMMA VARKEY
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

FERRO MOURA FRANCO K, LENOIR D, DOS SANTOS 

FRANCO YR, JANDRE REIS FJ, NUNES CABRAL CM, MEEUS 

M. PRESCRIPTION OF EXERCISES FOR THE TREATMENT OF 

CHRONIC PAIN ALONG THE CONTINUUM OF NOCI-

PLASTIC PAIN: A SYSTEMATIC REVIEW WITH META-ANA-

LYSIS. EUR J PAIN. 2021 JAN;25(1):51-70. DOI: 10.1002/EJP.1666. 

EPUB 2020 OCT 16. PMID: 32976664.

En artikelsammanfattning av artikeln “Prescription of exercises for the treatment of chro-
nic pain along the continuum of nociplastic pain: A systematic review with meta-analysis”

ARTIKELSAMMANFATTNING
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om hennes artikel ”The Context Matters: A Retrospective 
Analysis of Life Stage at Chronic Pain Onset in Relation 
to Pain Characteristics and Psychosocial Outcomes”

CHRISTIANA GÖR FÖRST EN SAM-
MANFATTNING AV AVHANDLINGENS 
FÖRSTA STUDIE, SOM PUBLICERADES 
I HÖSTAS:

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR FORSKNING-
EN var att människor med kronisk smärta 
som söker specialistvård har utvecklat 
sin smärtproblematik i olika skeenden av 
livet. Några får smärta i tidig ålder medan 
andra drabbas av smärta i ett senare skede 
i livet. Fokus i studien var att undersöka 
om skillnader finns avseende de fysiska, 
psykiska och socioekonomiska konse-
kvenserna som kronisk smärta medför, 
beroende på i vilken livsfas smärtan de-
buterade. Beroende på utvecklingsfas och 
ålder då smärtan uppstår så kan coping-
strategier, förväntningar och mål variera, 
eftersom personerna har olika erfarenhe-
ter med sig. Det skulle även kunna spela 

roll för fokus i behandling.
DATA OM smärta och psykosociala fak-
torer hämtades ut från kvalitetsregistret 
NRS (se faktaruta) på alla patienter mel-
lan 45 och 65 år som sökt specialistvård 
i hela Sverige. Dessa patienter delades in 
i tre olika grupper utifrån ålder då deras 
smärta debuterade; patienter med tidig 
smärtdebut (före 30 års ålder), mittemel-
lan smärtdebut (30-45 år) och sen smärt-
debut (efter 45 års ålder)

DE DOMÄNER som utforskades och jäm-
fördes var: förväntning på tillfrisknande, 
allmän emotionell påverkan (ångest, 
depression), rörelserädsla, social funktion, 
allmän hälsoupplevelse, inverkan på var-
dagliga aktiviteter, egenkontroll, smärtans 
utbredning och intensitet. 

RESULTAT: Studien visade överlag att de 

som utvecklat smärta vid ung ålder skatta-
de allmänt sämre psykosocialt mående än 
de vars smärta debuterade senare i livet. 
Framförallt var smärtan mer utbredd, de 
hade lägre förväntningar på att smärtan 
skulle avta och de upplevde sämre allmän 
hälsa. Smärtan hade större inverkan på 
vardagliga aktiviteter men samtidigt und-
vek de färre aktiviteter. 

HOS DE SOM UTVECKLADE smärta 
senare i livet fanns en högre tilltro till 
tillfrisknande. De undvek samtidigt f ler 
aktiviteter och var rädda att skada sig. 
Detta skulle kunna hänga ihop med att 
smärta i större utsträckning ses som en 
naturlig del av livet när man är äldre. De 
skattade generellt en bättre hälsa än de 
som utvecklade smärta tidigt i livet. Det 
var ingen skillnad i smärtintensitet mel-
lan grupperna. 

INTERVJU

Intervju med 

Christiana
Owiredua 

Christiana är doktorand vid Örebro Universitet, och har en bakgrund i klinisk psykologi. Hon forskar på 
åldrandet och långvarig smärta utifrån ett livstidsperspektiv. Hon kommer ifrån Ghana och arbetade 
där som psykolog men då mer med generell ohälsa, tex vid HIV, diabetes och övervikt. Hon sökte efter 
karriärmöjligheter som forskare och hittade en utlysning om doktorandtjänst vid Örebro Universitet, 
som hon blev antagen till, varpå det bar av till Sverige. År 2018 påbörjade hon sin doktorandtjänst och 
är nu halvvägs i sin forskarutbildning. Christiana intresserar sig för hur människor anpassar sig utifrån 
erfarenheter och livssituation, skillnader mellan individer och psykologins roll i anpassningen. Det är 
grunden i hennes forskningsprojekt.
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REFLEKTION: Vi samtalade om de fynd 
Christiana och hennes forskargrupp har 
hittat och ref lekterar över varför det kan 
skilja sig åt. 

DET KAN JU VERKA som en motsägelse 
att om man utvecklar långvarig smärta 
senare i livet så undviker man å ena sidan 
f ler aktiviteter, å andra sidan har man 
högre tilltro till att smärtan skulle kunna 
klinga av. 

CHRISTIANA LYFTER att det kan vara ett 
biologiskt perspektiv som styr, att äldre 
personer kan tänka att de kan behöva 
skydda kroppen, vila eller återhämta sig 
när de får smärta och att undvikande är 
normalt och hjälpsamt. Det kan också 
vara en upplevelse av att det är normalt 
med smärta och att det därför borde 
kunna läka och klinga av. Att man som 
äldre kan uppleva att smärta är en natur-
lig och normal del av livet, men att smärta 
i yngre ålder kan upplevas som onormalt.

DE SOM UTVECKLADE smärta i yngre 
ålder hade lägre förväntningar om att bli 
återställda och det är verkligen proble-
matiskt, vilken roll spelar då rehabilite-
ringsinsatser? Vi som kliniker kan behöva 
ref lektera över hur vi ser på människan 
framför oss och fokusera mer på indivi-
dens sammanhang och i vilken fas i livet 
smärtan uppstått snarare än att fokusera 
på hur länge, när och var de upplever 
sin smärta. I rehabilitering tenderar vi 
att fokusera mycket på yrkesarbetande, 
och riskerar på så vis glömma bort både 
yngre och äldre individer. För unga med 
smärta kan vi istället behöva fokusera på 
tidiga insatser för att minimera risken 
för kronisk smärta som kan prägla större 
delen av deras liv.

VI DISKUTERADE också kring hur och 
när vi lär oss konceptet ”smärta”, vad det 
är och hur vi ser på upplevelsen och att 
detta rimligtvis kan skilja sig åt mycket 
beroende på vilken tid i livet vi utvecklar 
smärta.

VÅR AVSLUTANDE fråga var hur hon 
ska gå vidare med sin forskning.  Chris-
tiana ska titta vidare på de individer som 
utvecklar smärta i tidig ålder (18-25) och 
undersöka hur deras socioekonomiska 

status gällande utbildning och inkomst i 
vuxen ålder (över 33 år) ser ut i jämförelse 
med normalbefolkningen för att se hur 
mycket och hur länge långvarig smärta 
kan påverka livet. Forskargruppen vill 
också undersöka vilka faktorer som kan 
riskera att vidmakthålla deras smärta.

VI HAR KANSKE för mycket fokus på hur 
länge vi har upplevt smärta och för lite 
fokus på betydelsen av när vi utvecklar 
smärtan, i vilket livsskede. Vi diskuterade 
tex utvecklande av svåra menstruations-
smärtor som ofta debuterar i tonåren, en tid 
som ofta är svår psykosocialt. Om sjuk-
vården inte lyssnar på dessa patienter och 
saknar förståelse, kan det påverka hur man 
ser på sig själv i förhållande till sin förmåga 
att hantera sin livssituation och smärta, 
som kan ha långsiktiga konsekvenser.

DET VAR ETT INTRESSANT MÖTE, att 
diskutera forskare tillsammans med kli-
niker och de olika perspektiv på vård och 
komplettera varandras ref lektioner och 
förståelse. Vi hoppas på f ler tillfällen för 
sådana här dialoger.

INTERVJU, SAMMANFATTNING OCH ÖVERSÄTTNING 

ÅSA ÖSTERLUND OCH ELENA TSELI
LEDAMÖTER I SMÄRTSEKTIONEN

FULLSTÄNDIG REFERENS: OWIREDUA, C., FLINK, I., VIX-

NER, L., ÄNG, B. O., TSELI, E., & BOERSMA, K. (2020). THE 

CONTEXT MATTERS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 

LIFE STAGE AT CHRONIC PAIN ONSET IN RELATION TO 

PAIN CHARACTERISTICS AND PSYCHOSOCIAL OUTCO-

MES. JOURNAL OF PAIN RESEARCH, 13, 2685. 

INTERVJU

NRS faktaruta

Det nationella registret över 
smärt-rehabilitering (NRS) är 
ett nationellt kvalitetsregister 
för insamling av data från pa-
tienter i behov och utvärdering 
av smärtrehabilitering för svårt 
funktionshindrande, icke-malign 
muskuloskeletal smärta som har 
remitterats för multimodal be-
dömning och/eller behandling på 
specialistklinik i Sverige. Ungefär 
40 kliniker inom specialistvård 
överför data till registret, från för-
sta bedömningen till 1 års uppfölj-
ning efter rehabilitering.

I denna studie ingick endast data 
från första mätning, vid bedöm-
ningen. Patienterna som ingick 
i denna studie hade remitterats 
mellan 2009-2016, haft smärta ≥ 
90 dagar och var i åldersspannet 
45-65 år. Analysen baserades på 
6225 patienter varav merparten 
(66%) hade ’Sjukdomar i musku-
loskeletala systemet och bindvä-
ven’ som primär diagnos, M00-
M99 enligt ICD-10.

HEGU Dry Needle — högkvalitativ nål av 
koreansk typ. Optimerad för Dry Needling.
Läs mer på: nordicacupuncture.se  

Kvalitet och trygghet

Beställ på
medema.se

medema.se      08–404 12 00
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SVENSKT SMÄRTFORUM 2020

Kan risken för 
långvarig smärta 
öka under/efter 
Covid-19-pandemin?
Den rådande Covid-19-pandemin innebär utmaningar för hela jordens be-
folkning. För många innebär det en ökad stress på flera olika sätt. De som 
blivit allvarligt sjuka och tvingats läggas in på sjukhus har potentiellt sett en 
högre risk att utveckla/förvärra långvariga smärttillstånd. De personer som 
redan lever med långvarig smärta riskerar att få utökade besvär på grund 
av en exacerbation av riskfaktorer, som sömnbesvär, inaktivitet, oro, rädsla 
och depression. 

ARTIKELSAMMANFATTNING

I EN ARTIKEL FRÅN TIDSKRIFTEN PAIN 
av Clauw et al. (2020) sammanfattar 
författarna tidigare forskning på virala 
sjukdomar, deras konsekvenser på hälsa 
och smärtupplevelse, samt psykologiska 
riskfaktorer för långvarig smärta. Förfat-
tarna föreslår tre potentiella sätt på hur 
Covid-19 kan påverka en tillökning av 
långvariga smärtsyndrom:

1. LÅNGVARIG SMÄRTA TILL 
FÖLJD AV COVID-19 

Personer som insjuknat i Covid-19 kan 
uppleva många olika symtom som kan 
vara allt ifrån knappt märkbara till allvar-
liga respiratoriska problem. För de f lesta 
försvinner symtomen efter en till två 
veckor, medan en del behöver läggas in 

på sjukhus. De som behövt behandling 
på en intensivvårdsavdelning (IVA) har 
en ökad risk för att utveckla långvariga 
funktionsnedsättningar, psykologisk 
stress och långvarig smärta. Tidigare 
undersökningar har visat att 38-56 % av 
IVA-överlevande personer har långva-
rig smärta vid utvärdering 2-4 år efter 
utskrivning från IVA.  

ALLVARLIGA SJUKDOMAR har också ofta 
negativa effekter på mental hälsa. Mellan 
41-65 % av personer som överlevt SARS 
har upplevt långvariga psykologiska 
symtom. Av Hong-Kong-bor som överlevt 
SARS blev 25-44 % diagnosticerade med 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 
En annan studie rapporterade att PTSD 
var förekommande i 40,7 % av SARS-
smittade vårdgivare.  

2. FÖRVÄRRING AV LÅNGVARIG 
SMÄRTA (I FRÅNVARO AV FAK-
TISK INFEKTION) 

Personer med en redan existerande 
långvarig smärta kan uppleva en förvär-
ring av symtom till följd av folkhälso- och 
personliga faktorer. Sjukvård och rehabi-
litering kan vara mindre tillgängliga och 
kanske inte kan erbjuda hjälp i samma 
utsträckning under pandemin. Vänteti-
den på sjukvården kan därför förlängas, 
speciellt för personer med icke-akuta 
besvär (som långvarig smärta). Tillgäng-
lighet av mediciner kan minskas och 
fördröjda leveranser av mediciner kan fö-
rekomma. Detta kan i sin tur leda till att 
man tar till andra metoder för att lindra 
sin smärta, t ex genom alkohol. 
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ARTIKELSAMMANFATTNING

TILL FÖLJD AV PANDEMIN har ekono-
min - för många människor - påverkats 
negativt och en del har till och med 
förlorat sina jobb. Den ekonomiska stres-
sen kan i sin tur ha en negativ effekt på 
hälsan, den sociala isoleringen kan öka 
och det sociala stödet kan minska. Vidare 
kan den fysiska aktivitetsnivån minska, 
vilket är en viktig del i behandlingen av 
långvarig smärta. Gruppaktiviteter i reha-
bilitering, gym och simhallar kan minska 
eller ställas in på grund av pandemin. 
Avslutningsvis kan en uppmärksamhet 
till fysiska symtom leda till en ökad oro. 
Alla dessa olika former av stressorer kan 
öka smärtbesvären.

3. NYTILLKOMMEN LÅNGVARIG 
SMÄRTA RELATERAD TILL 
PSYKOLOGISK STRESS 

Det är i dagsläget oklart om Covid-19 
kommer att öka den långvariga smär-
tan i populationen överlag. De negativa 
konsekvenserna av pandemin – som 
tidigare nämnts – kan potentiellt sett 
öka risken för utvecklandet av långvarig 
smärta. Faktorer som psykologisk stress, 
sömnbesvär och fysisk inaktivitet är 
några riskfaktorer som ytterligare kan 
öka under pågående pandemi. 

DET FINNS PRELIMINÄR evidens för att 
ångest, depression, stress och sömn-
besvär är vanliga reaktioner till den 
pågående pandemin. Det finns många 
olika stressorer som exempelvis all media 
kring Covid-19, motstridig information, 
oro för att bli smittad, social distanse-
ring, isolering, karantän och i vissa fall 
sörjande av någon avliden person utan 

att få det stöd som man vanligtvis brukar 
få. Denna långvariga stress kan också öka 
självmordsfrekvensen. 

ÄVEN SJUKVÅRDSPERSONAL kan ha en 
ökad risk för utvecklandet av långvarig 
smärta. I en studie från Israel fann man 
att 9,7 % av en kohortgrupp sjuksköter-
skor (totalt 206 stycken) uppfyllde krite-
rierna för fibromyalgi, med symtom som 
starkt korrelerade med jobbrelaterad stress 
och PTSD-relaterade symtom.

PETER LINDBERG
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

(APA) CLAUW, D. J., HÄUSER, W., COHEN, S. P., & 

FITZCHARLES, M. A. (2020). CONSIDERING THE POTEN-

TIAL FOR AN INCREASE IN CHRONIC PAIN AFTER THE 

COVID-19 PANDEMIC. PAIN, 161(8), 1694–1697. 

HTTPS://DOI.ORG/10.1097/J.PAIN.0000000000001950

 Illustration: Dzana Serdarevic
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POSTTIDNING B

HEGU Onex — högkvalitativ nål av koreansk typ med 
diamantslipad spets belagd med medicinskt silikon. 
Läs mer på: nordicacupuncture.se 

Kvalitet och trygghet

Beställ på
medema.se

medema.se      08–404 12 00

ANSÖK SENAST 15 APRIL 
LÄS MER PÅ DU.SE

PROGRAM OCH KURS MED START HÖSTEN 2021

Programmet innefattar bland annat våra  
profilområden:
• Smärta
• Fysisk aktivitet i prevention och behandling
• Implementering av nya arbetssätt

Studierna bedrivs med 50% studietakt och kan 
läsas nätbaserat, med ett par träffar i Falun  
under varje termin*.

Magisterprogram 
i fysioterapi, 60 hp

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom 
smärta, med särskilt fokus på muskuloskeletala 
smärttillstånd som är vanligt förekommande hos 
patienter i en primärvårdskontext. 

Studierna bedrivs med 50% studietakt, med två 
träffar i Falun* och i övrigt nätbaserade studier.

Smärta i den kliniska 
vardagen, 15 hp

FRISTÅENDE KURS:

* Vid eventuella restriktioner relaterade till Corona-pandemin kan 
fysiska träffar komma att ersättas med nätbaserad undervisning.

SENS blir digital!
Se till att din e-postadress 

finns registrerad hos 
Fysioterapeuterna för att 

inte missa utskick om 
elektronisk SENS!


