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LEDARE 

Är det så här det känns..

DETTA ÄR TAGET från verkligenheten, 
från platsen där jag jobbar och det jag mö-
ter. Jag jobbar på en specialistenhet med 
inriktning palliativ vård och avancerad 
sjukvård i hemmet. Jag möter människor 
som vet att tiden kvar att leva är begrän-
sad och deras sjukdom är utan bot. Mina 
arbetsdagar tillbringar jag hemma hos 
patienten, det är jag som är gästen i deras 
hem. 

UNDER SENASTE ÅRET har just ordet pal-
liativ vård f lorerat i hög grad inom olika 
forum nationellt, på olika nivå och stund-
tals med en bitter eftersmak. Jag kan inte 
alltid känna igen mig i den beskrivningen 
jag läst om vad palliativ vård är. För mig är 
det så mycket mer än det som jag har läst 
varit andras uppfattning. Där jag arbetar 
gör vi det utifrån något som kallas för de 
fyra hörnstenarna: symtomlindring, mul-
tiprofessionellt samarbete, kommunika-
tion och relation samt stöd till närstående. 
Alla dessa delar ingår i mitt arbete, dagli-
gen och utifrån patientens behov, oavsett 
hur sjukdomen ter sig och med vetskapen 
om att döden är nära förestående. 

MÅNGA AV MINA PATIENTER uppvisar 
smärta som ett svårt symtom, det kan 
vara tidigt i förloppet men även sent. 
Smärta har så många olika dimensioner 
och vårt jobb är att kunna ge lindring 
oavsett vilken dimensionen är. Smärtan 
kan betraktas utifrån ett fysiskt, psykiskt, 
socialt och existentiellt perspektiv. Vi 
brukar använda begreppet ”total pain” 
och då ser vi på smärtan utifrån ett 
helhetsperspektiv. Detta kräver ett gott 
teamsamarbete med olika professioner 
inblandade. Jag brukar vara uppmärksam 
vid våra medicinska ronder om läkaren 
där berättar att en patient har mycket 

smärta men inte svarar på de läkemedel 
man provat att ge. Jag delger gärna mina 
kunskaper utifrån ett icke farmakologiskt 
perspektiv till teamet på hur vi skulle 
kunna prova ytterligare smärtlindrande 
åtgärder. Teamets gemensamma arbete är 
viktigt. Oftast är det en kombination av lä-
kemedel och icke farmakologiska insatser 
som ger patienten bra lindring. Att lyssna 
till patienten och samtala är andra viktiga 
verktyg i mitt arbete. Om du vill läsa lite 
mer om just smärtlindrande icke farma-
kologiska insatser som fysioterapeuter ger 
till patienter i palliativ vård kan du läsa en 
sammanfattning av min masteruppsats i 
ämnet i detta nummer av SENS.

ATT GE FYSISK KONTAKT och ibland i 
form av beröring, gör ofta något med oss 
alla. I mitt arbete brukar det öppna upp 
för att samtala, att sätta ord på det som 
sker i kroppen, att finna acceptans för det 
som sker, att få vara ledsen, släppa fram 
sorgen och kanske stilla en hudhunger 
som så länge funnits där men som man 
inte kunnat uppmärksamma tidigare. Det 
händer ofta att det är jag som tillfrågas av 
patienten om jag kan känna på det där på 
kroppen som förändrats. Frågan kommer 
oftast naturligt till mig av att vårt möte 
berör fysisk kontakt i någon form. Det är 
inte alltid jag har svaret men nära mig har 
jag teamet som jag rådfrågar och ber om 
hjälp om jag så behöver. 

MÅNGA AV SAMTALEN jag får ta del av 
tillsammans med mina patienter håller 
fokus på livet, det som kroppen klarar av 
och hur vi kan hjälpa kroppen att orka det 
vi vill på bästa sätt. När kroppen är svårt 
sjuk och kanske har den kämpat mot tuffa 
behandlingar och fått utstå mycket, då 
kan det vara svårt att se dess möjligheter 

och behålla tilliten till den. Ofta finns där 
en besvikelse för att kroppen inte besegrat 
sjukdomen eller att sjukdomen har fått 
ta överhanden. Kanske har man nästan 
glömt hur enkla saker utförs och hur man 
använder sin kropp till det. 

GENOM MITT ARBETE har jag ref lekterat 
att människan ofta utgår från kroppens 
fysiska funktion för att sätta ett värde på 
sitt välmående. Har du nyligen ref lekte-
rat kring alla dina sinnen, beröring på 
huden, händelser (som att lära sig cykla) 
eller andra vardagliga ting som du tar för 
givna? Vad säger kroppen, kroppsspråket 
och den där tysta kommunikationen som 
kroppen sänder ut? Lyssna på det. 

GE DIG SJÄLV lite tid och omtanke om var 
du just nu befinner dig med din kropp. 
Känn efter vad den behöver och om det är 
möjligt, ge den det den önskar. 

SOFIA JARLBRING 
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

”Är det så här det känns att dö” frågar hon och tittar upp på läkaren som står vid hennes 
säng. De båda vet att hon är döende, hon har alla sinnen i fulla bruk men hon har också 
en känsla i sin kropp som hon försöker sätta orden på. Läkaren tittar på henne och ler lite. 
Hon ler tillbaka och säger snabbt: Nej det vet ju inte du för du har ju inte dött än! Samma 
kväll dör hon lugnt och fridfullt. 
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SEKTIONENS UPPGIFT är att på olika 

sätt vara ett forum för yrkesutveckling 

och ett stöd alla medlemmar som job-

bar med smärta i kliniken och i forsk-

ning. Sektionen vill också utgöra ett 

nätverk för alla medlemmar och möjlig-

göra utveckling och erfarenhetsutbyte. 

Vi har under 2020 arbetat vidare med 

utvecklingen av specialistordningen 

tillsammans med övriga förbundet och 

Smärtsektionen verkar därigenom för 

att få f ler specialister inom smärtområ-

det. Sektionen har cirka 900 medlem-

mar.

SEKTIONEN HAR UNDER 2020 gett 

ut 4 nummer av medlemstidningen 

SENS. Tidskriften är sektionens 

informationsorgan där medlemmarna 

får ta del av ny forskning, kliniska 

erfarenheter och möjlighet att ställa 

frågor eller debattera olika åsikter och 

perspektiv på smärta och smärtrehabi-

litering. SENS ligger under styrelsens 

ansvar och arbete har bedrivits för att 

bättre kunna presentera och distribuera 

SENS i digitalt format samt möjlig-

göra för medlemmarna att kunna välja 

bort papperstidningen. Tidskriften är 

offentlig och går att nå på Smärtsektio-

nens hemsida (https://www.fysiotera-

peuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/

smartsektionen/).

SEKTIONEN HAR SEDAN tidigare tagit 

beslut om att vara föregångssektion i 

miljöfrågor inom Fysioterapeuterna 

med tilltänkt spridning inom övriga 

förbundet. En miljödiplomering har 

genomförts i sektionen, och tanken 

med Smärtsektionens pilotverksamhet 

i miljöfrågan är att underlätta en sprid-

ning av miljödiplomeringen inom av 

övriga delar av Fysioterapeuterna. Som 

ett led i Smärtsektionens miljöarbete är 

SENS såväl FSC-märkt (Forest Ste-

wardship Council) som Svanenmärkt, 

men genom digital distribuering har 

även antalet tryckta nummer av SENS 

markant kunnat minskats. 

SEKTIONEN HAR UNDER 2020 varit 

representerad i Professionsrådet och 

även deltagit i den nyskapade styrelseut-

bildning som arrangerades av Fysiote-

rapeuterna. Smärtsektionen deltog även 

vid Fysioterapeuternas kongress 2020, 

till vilken vi författat tre motioner. 

Smärtsektionens samtliga tre motioner 

fick positivt genomslag i kongressen. 

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Smärtsektionens 
verksamhetsberättelse 2020

Smärtsektionens årsmöte 
19 mars 2020

I samband med årsmötet avgick 
Annie Palstam, Elena Tseli och 
Hanna Blomstedt. Vi skänker er ett 
stort varmt tack för de insatser ni 

gjort i styrelsen!

Läs mötesprotokollet i sin helhet: 
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-
forbundet/Sektioner/smartsektionen/

I Smärtsektionen har det pågått en mängd olika aktiviteter under 2020. Här kommer en 
sammanfattning av året. Vill ni fråga eller veta mer så hör gärna av er. 

Vi som arbetat i Smärtsektionens 

styrelse under 2020:

- MATHIAS ANDERSSON, FALUN

- ANNIE PALSTAM, GÖTEBORG

- ELENA TSELI, STOCKHOLM

- HANNA BLOMSTEDT, STOCKHOLM

- ÅSA ÖSTERLUND, GÖTEBORG

- SOFIA JARLBRING, LUND

- PETER LINDBERG, STOCKHOLM

- EMMA VARKEY, GÖTEBORG

Styrelsen ber att få 
framföra sitt varma tack 

till sektionens medlemmar 
för visat förtroende under 

verksamhetsåret 2020.

”
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PRESENTATION AV NY STYRELSELEDAMOT

Mitt namn är Magda Hjerpe, jag är 26 
år och arbetar som fysioterapeut inom 
primärvården i Borlänge, Dalarna. Min 
bakgrund ser nog ut som en hel del 
andras som arbetar inom fysioterapi: 
tidigare idrottsaktiv person som skadar 
sig, den välplanerade karriären får läg-
gas på hyllan och intresset för att hjälpa 
andra i liknande situation väcks till 
liv. Min plan var alltså att stötta unga 
aktiva idrottare att snabbt ta sig tillbaka 
till spelplanen, helst inom min favoriti-
drott innebandy. 

Hösten 2015 blev det f lytt från Falun 
där jag är uppväxt till Umeå för att gå 
min grundutbildning. Under utbild-
ningen var jag främst intresserad av 
de praktiska undersökningsmomen-
ten men även anatomi, fysiologi och 
idrottsmedicin. Intresset för smärta 
väcktes faktiskt då jag lyssnade på Ma-
thias Andersson (nuvarande ordförande 
i smärtsektionen) som var och föreläste 
kring smärta på Norrlands universi-
tetssjukhus. Jag kom ihåg att jag var 
förvirrad kring hur han pratade kring 
långvarig smärta då det skilde sig en 
del från smärtkursen under grundut-
bildningen. Jag fick i ärlighetens namn 
upp en mer positiv bild av smärta, hur 
mycket vi fysioterapeuter kunde göra, 
hur de ”omöjliga patienterna” kunde bli 
lindrade genom så många olika vägar 
och insatser. Min lätt förvirrade hjärna 
började undra ”Vad är egentligen 
smärta?”. 

Jag hade en lärare på universitetet, 
fysioterapeut doktor Lars Berglund 
som är verksam i Umeå. Jag har tänkt 
tillbaka på tiden som student när jag 
irriterade mig på att jag aldrig fick 
några klara svar på mina frågor. Lars 
sa ofta ”så kan det kanske vara” eller ”ja 
det låter väl rimligt, eventuellt”. Jag satt 

och undrade varför han aldrig gav mig 
”sanningen”, när jag hört att han var 
en så duktig fysioterapeut! Idag kan jag 
skratta åt mig själv när jag inser att Lars 
svar var fullkomligt relevanta och att de 
är just de svaren han gav mig som gör 
honom till en duktig fysioterapeut. 

I min samtida förvirring kring smärta 
sökte jag som så många andra 
studenter förklaringsmodeller och 
sanningar för att på bästa sätt förklara 
våra patientfall på lektionerna och 
praktikperioderna. Våren 2019 gick 
jag steg 1 i OMT samtidigt som jag då 
hade min praktikperiod. Jag tyckte att 
utbildningen var bra och det hjälpte 
mig i mitt pågående bygge till grunden 
som fysioterapeut inför arbetslivet. 

Efter utbildningen f lyttade jag tillbaka 
till Falun och arbetade en kort period 
under sommaren inom akutmedicinsk 
verksamhet på lasarettet innan jag fick 
anställning på Smärtmottagningen/
Smärtrehabiliteringen i Falun/Säter. 
Oj vad jag lärt mig mycket! Det har 
visserligen varit utmanande men vilka 
häftiga patienter jag stött på! I de mest 
svårbegripliga fall såg jag med klarhet 
vad människor i sin helhet behöver för 
att må bra som individer. Smärtan kan 
bero på, såväl som beskydda, alla möj-
liga stressorer, fysiska som psykiska. 
I samband med jobbet har jag även läst 
kurser inom fysioterapi och smärta på 
avancerad nivå. I min ständiga jakt på 
ny kunskap sökte jag in till Masterpro-
grammet i Ortopedisk manuell terapi 
(OMT) i Luleå där jag till sommaren 
nu genomgått första fjärdedelen av 
utbildningen. 

I höstas lämnade jag tyvärr 
min tjänst på egen begäran på 
smärtmottagningen på grund av 
organisatoriska skäl. Istället har jag 
nu en tjänst inom primärvården vilket 
jag upplever som väldigt stimulerande! 
Bredden av patientkategorier är roligt 
att jobba med men självklart ligger 
patienterna med långvarig smärta mig 
lite extra varmt om hjärtat. 

Jag är oerhört glad att jag nu är en del 
av smärtsektionens styrelse! Jag hop-
pas, trots mina knappt tre år som legi-
timerad fysioterapeut, att jag med min 
nyfikenhet och mitt driv inom området 
smärta och fysioterapi kan bidra till 
kunskapsutveckling. Jag anser att mitt 
smärtintresse och min pågående utbild-
ning i OMT kan bidra till många intres-
santa diskussioner då jag kontinuerligt 
får nya kunskaper inom olika områden. 
Jag hoppas att ett mer nyanserat tan-
kesätt kring smärta kan utvecklas där 
vi på alla olika vårdnivåer kan arbeta 
mer kring ett helhetsperspektiv för alla 
patientkategorier. Jag ser fram emot ett 
stort kunskapsutbyte inom sektionen 
och att få träffa duktiga fysioterapeuter 
där vi hjälps åt att komma framåt i vårt 
fantastiska arbeta inom fysioterapi! 

MAGDA HJERPE
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Magda Hjerpe

”
Min lätt förvirrade 
hjärna började 
undra: Vad är 
egentligen smärta?

Lars sa ofta ”så kan det 
kanske vara” eller ”ja det låter 

väl rimligt, eventuellt”. Jag 
satt och undrade varför han 
aldrig gav mig ”sanningen”, 

när jag hört att han var en så 
duktig fysioterapeut! 
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PRESENTATION AV NY STYRELSELEDAMOT

När jag var 15 år visste jag att jag ville 
bli fysioterapeut. Jag blev inspirerad av 
min egen erfarenhet från hur smärta 
kan påverka hela livet och hur rörelse 
kan hjälpa. Jag skadade ena knät när jag 
spelade innebandy, vilket satte stopp 
för mina drömmar om att bli proffs. I 
rehabiliteringen gav promenader och 
cykling lugn och rörelsefrihet medan 
styrketräning byggde upp kraften och 
tilliten till kroppen igen. Till min hjälp 
fanns alltid en trygg, erfaren fysiotera-
peut som guide. Från mina erfarenhe-
ter som ung har mitt intresse för fysio-
terapi och smärta bara växt och växt. 

Jag hoppade direkt på grundutbild-
ningen efter gymnasiet och upptäckte 
allt intressant som fanns att lära inom 
fysioterapi. Från början ville jag hjälpa 
unga idrottare med deras skador men 
under utbildningens gång fann jag 
också intresse i ortopedi, neurologi, 
psykisk ohälsa och allt där emellan. 

När jag under en utbytestermin i 
Belgien skrev mitt examensarbete om 
långvarig nacksmärta bland kvin-
nor landade jag i mitt huvudintresse: 
Smärta. 

Sedan hösten 2016 har jag jobbat inom 
primärvården i Västerbotten där den 
klara majoriteten träffar mig till följd av 
smärta. I min kliniska vardag försöker 
jag hålla mig borta från mallar och 
färdiga behandlingsprogram för spe-
cifika diagnoser. I stället försöker jag 
lyssna och se personen som kommer 
till mig med sitt unika problem; Vilka 
är de biologiska förutsättningarna? Vad 
för tankar och känslor cirkulerar och 
hur ser omgivningen ut för personen 
framför mig? 

Målet är alltid att lyckas bygga den 
där utmärkta alliansen som präglas 
av öppenhet, respekt och goda idéer 
två personer emellan som leder till en 
behandlingsplan i linje med personens 
livsvärden. När detta lyckas är det kli-
niska arbetet fantastiskt stimulerande 
och när det inte lyckas väcks alltid 

intressanta funderingar hos mig kring 
varför det inte blev så. 

Det är komplexiteten i arbetet som gör 
det så spännande att vara fysioterapeut. 
Komplexiteten i såväl smärtupplevelsen 
som i människan framför mig men 
också i den mellanmänskliga kommu-
nikationen.

Jag tänker ibland att om det finns så 
många faktorer som samspelar i en 
smärtupplevelse så borde väl det betyda 
att möjligheterna att hitta en lösning 
också är många? Oavsett om så är fallet 
eller inte så innebär smärtupplevel-
sens utmaningar också möjligheter till 
ständig fördjupning, förbättring och 
förnyade tankesätt! 

Alldeles nyligen tog jag examen från 
Högskolan Dalarnas magisterprogram 
där jag fått lära av oerhört kompetenta 
kollegor, däribland Annie Palstam, 
Mathias Andersson och Elena Tseli. 
Jag skrev mitt magisterarbete tillsam-
mans med en kurskamrat. Vi skrev om 
tilltron till den egna förmågan att vara 
fysiskt aktiv hos kvinnor med Fibromy-
algi.

Ur min knärehabilitering utvecklades 
inte bara mitt smärtintresse utan också 
det stora intresset för att lyfta tungt. Jag 
har tävlat i styrkelyft i snart 7 år och är 
aktiv domare sedan ett och ett halvt år 
tillbaka. När man lyfter tungt måste 
man också vila länge mellan lyften, 
något som ger gott om tid att diskutera 
allt mellan himmel och jord med sina 
medtränande. Om ni tror att jag styr 
samtalen mot smärta emellanåt så tror 
ni alldeles rätt!

När jag blev nominerad till styrelsen 
för smärtsektionen blev jag till att börja 
med överraskad och fundersam - vad 
kan jag som ung fysioterapeut tillföra 
till smärtsektionens styrelse? Samtidigt 
blev jag nyfiken och uppspelt. Vilken 
möjlighet att få vidareutveckla mitt 
intresse och att få diskutera smärta 
med några av de idag vassaste fysio-

terapeuterna! När jag sedan fick veta 
mer om vad uppdraget innebär och att 
huvudsyftet är att sprida kunskap om 
smärta till medlemmarna tackade jag 
tveklöst ja. 

Smärta är en enorm utmaning för 
alla som jobbar kliniskt och det är 
helt omöjligt som kliniker att hålla 
sig uppdaterad i den ständigt växande 
kunskapsutvecklingen. Det är i min 
mening livsviktigt att sprida kunskap 
om smärta inte bara till andra fysiote-
rapeuter utan till hela samhället. Det är 
alldeles för många som lider alldeles för 
mycket helt i onödan. Vi måste hjälpas 
åt och jag vill bidra på det sätt jag kan. 

Det är stora skor att fylla i styrelsen 
då avgående ledamöter sitter inne på 
många år av kompetens inom forsk-
ning och klinisk verksamhet. Jag med 
mina knappa fem år i yrket kommer 
naturligtvis inte i närheten av den 
kompetensen. Så vad kommer jag bidra 
med då? Jag kommer bidra med så 
mycket jag bara kan. Min vetgirighet, 
mina ständiga funderingar och mitt 
kritiska tänkande tillsammans med en 
stor vilja att göra skillnad kommer vara 
mina främsta bidrag. 

Jag ser med spänning och ödmjukhet 
fram emot att tillsammans med de 
andra ledamöterna i styrelsen få möta 
kommande utmaningar.  

ANTON BRÄNNLUND
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Anton Brännlund
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PRESENTATION AV NY STYRELSELEDAMOT

Hej, mitt namn är Angelica Dahlbäck 
och jag är uppvuxen i ett litet samhälle 
några mil norr om Göteborg. Jag är 
en äventyrslysten person som älskar 
naturen och gärna dras till utmaningar. 
Efter några års äventyr med studier 
och jobb utomlands, f lyttade jag till 
Stockholm för att studera. Saknaden 
efter västkusten var dock stark så 
ganska snart därefter f lyttade jag med 
mig studierna ned till Göteborg och där 
har jag nu bott sedan 15 år tillbaka och 
har skaffat villa, Volvo, make och tre 
underbara barn. 

För mig är det ett mycket ärofyllt 
uppdrag att bli tillfrågad som ledamot 
i styrelsen för smärtsektionen och jag 
hoppas att mitt engagemang och min 
erfarenhet av att arbeta med patienter 
med smärta skall komma väl till pass.

Jag tog sjukgymnastexamen 2007 från 
Göteborgs Universitet. Redan under 
utbildningen tyckte jag att psykosoma-
tik och smärta var väldigt intressanta 
områden. För mig gick det upp ett ljus 
att dessa delar så väl hängde ihop, vilket 
ledde till att jag blev alltmer nyfiken 
på långvarig smärta. Att få jobba med 
helheten – både kroppen och psyket 
och den komplexa utmaningen som 
långvarig smärta ofta innebär lockade 
mitt intresse och triggade kanske även 
min dragning till utmaningar. 

Jag började mitt första arbete som fysio-
terapeut 2007 på en ortoped-geriatrisk 
avdelning på Kungälvs Sjukhus. På 
detta sjukhus fanns en Smärtenhet 
som drevs av några få eldsjälar, bland 
annat Professor och Smärtläkare Clas 
Mannheimer. Teamet arbetade både 
med inneliggande och polikliniska 
patienter med långvarig smärta, men 
saknade vid tidpunkten fysioterapeut.
 
Jag som hade ett brinnande intresse för 
långvarig smärta, fick upp ögonen för 
denna enhet och ett år senare arbetade 
jag som fysioterapeut i ett nystartat 
projekt på Smärtenheten med fokus 
på rehabilitering av patienter med 

långvarig smärta. Det var ett spän-
nande, utvecklande och lärorikt år på 
många vis som sedan ledde mig vidare 
till den arbetsplats som jag har idag på 
Smärtcentrum, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset/Östra.

Sammankopplingen; att få arbeta både 
med kropp och psyke, är det som 
jag tycker är oerhört spännande och 
givande i arbetet med patientgruppen 
med långvarig smärta. Det är lite som 
ett detektivarbete, att finna nyckeln till 
det som är verksamt för individen och 
som får rehabiliteringen att gå framåt. 
Det är det och nyfikenheten som driver 
mig i mitt kliniska arbete såväl som i 
forskningen. 

Jag tog magisterexamen 2019 och blev 
nyligen godkänd specialist i smärta 
och smärtbehandling. Sedan några år 
tillbaka har jag deltagit i olika forsk-
ningsprojekt på Smärtcentrum, jag 

Angelica Dahlbäck

”Det är lite som ett 
detektivarbete, att 
finna nyckeln till det 
som är verksamt för 
individen och som får 
rehabiliteringen att gå 
framåt. 

är även med och driver kliniskt nära 
rehabforskning på Smärtcentrum där 
min forskning är inriktad på tilltro till 
egen förmåga (self-efficacy) och fysisk 
aktivitetsnivå hos patienter med långva-
rig smärta.

Min kliniska erfarenhet av att arbeta 
med patientgruppen med långvarig 
smärta samt min stora nyfikenhet 
och vilja till att förbättra vården för de 
som lever med smärta dagligen är det 
som jag hoppas att jag kan bidra med i 
styrelsearbetet framöver.

ANGELICA DAHLBÄCK
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Kvalitet och trygghet

HEGU Classic — Kinesisk nåltyp med ögla, upp-
skattad för sin stabilitet och ”de qui” känsla. Lämplig 
för elakupunktur. Läs mer på: nordicacupuncture.se  

medema.se      08–404 12 00

— Kinesisk nåltyp med ögla, upp-
Beställ på

medema.se

  S E N S  n r  2 / 2 0 2 1   7



Dagen inleddes med en föreläsning om 
rörelserädsla av Marie Lundberg, profes-
sor och prefekt på Sophiahemmets 
högskola i Stockholm. Mari som har en 
lång forskarkarriär bakom sig berättar 
att hennes intresse för forskning väcktes 
tidigt med den kliniska frågeställningen 
som hon lite skämtsamt uttrycker som 
hur det kommer sig att människor inte 
rör på sig trots att det inte är något fel 
på dem?
 
LÄNDRYGGSMÄRTA är ett globalt 
folkhälsoproblem och det är vanli-
gare att ha ont i ryggen än att inte ha 
det. Smärtupplevelsen leder till stora 
konsekvenser både i samhället och för 
den drabbade individen. Då ryggsmärta 
är ett så stort problem behöver vi jobba 
mer hälsofrämjande med fokus på att 
hjälpa människor till bättre hälsa. År 
2021 är det ställt bortom allt rimligt 
tvivel att rörelse är bra fortsätter Mari, 
men forskningen är dock inte helt 
tydlig när det gäller exakt hur rörelse 
ska se ut vid olika smärttillstånd. Vår 
stora uppgift i hälso- och sjukvården är 
att utifrån ett evidensbaserat förhåll-
ningssätt behandla varje individ utifrån 
dennes förutsättningar och behov, att 
se människan bakom besvären.

DET ÄR SÅLEDES GIVET att vi bör röra 
oss fysiskt både med och utan smärta, 
men vad är det då som hindrar oss från 
att röra oss när det gör ont? Det finns 
olika orsaker till detta och Mari tar upp 
orsaker såsom smärtan i sig, alla olika 

budskap som ges, tankar och före-
ställningar, oro och rädsla. Alla dessa 
komponenter kan bidra till minskad 
fysisk aktivitet.

SMÄRTAN I SIG ÄR KOMPLEX och 
långvarig smärta kan innebära en 
känsla hos den drabbade att hamna 
utanför den kontext som denne vill 
vara i. Mari går igenom den klassiska 
rädsla-undvikande-modellen enligt 
Vlaeyen, som innebär att smärta 
och katastroftankar kan leda till ett 
undvikandebeteende och nedstämdhet, 
vilket kan förstärka rörelserädsla 
ytterligare. 

HON GÅR OCKSÅ IGENOM definitio-
ner av begrepp såsom smärtrelaterad 
rädsla, rörelserädsla och kinesiofobi, 
där smärtrelaterad rädsla innefattar 
rädsla för smärta, rädsla för skada och 
rädsla för fysisk aktivitet. Rörelserädsla 
innebär en specifik rädsla för rörelse 
och fysisk aktivitet som felaktigt antas 
orsaka ny skada och kinesiofobi en 
överdriven, irrationell och begränsande 
rädsla för fysisk rörelse och aktivitet 
som ett resultat av en känsla av sårbar-

het för smärtsam skada.

VAD HÄNDER DÅ MED OSS när vi 
inte kan röra oss? I kvalitativa studier 
har man sett att en förlust av rörelse 
kan leda till en identitetsförlust. När 
man inte längre kan röra sig som man 
tidigare gjort kan man uppleva att man 
inte är den person man tidigare var, 

vilket gör att rörelserädsla kan få väldigt 
stora konsekvenser för den enskilde 
individen. 

HUR MÅNGA ÄR DET då som är 
rörelserädda? Mari hänvisar här till 
hennes egna studier från 2011, där man 
i en studie såg att 70 % av patienter 
som bedömdes av ortoped rapporterade 
kinesiofobi och att det inte fanns någon 
skillnad mellan specifik och ospeci-
fik ryggsmärta. Fler män än kvinnor 
rapporterade kinesiofobi, vilket också 
visats i andra studier. Vidare har forsk-
ning visat att kinesiofobi inte bara finns 
hos patienter med ryggsmärta utan 
även hos många andra patientgrup-
per. Således är det något vi bör vara 
uppmärksamma på hos våra patienter 
oavsett diagnos!

KINESIOFOBI kan mätas på olika 
sätt där Tampaskalan och PCS (Pain 
Catastrophizing Scale) är olika skalor 
att använda i den kliniska vardagen. 
Och när vi väl fångat upp att patienten 
är rörelserädd, vad gör vi då med det? 
Flera modeller har utvecklats för att 
hjälpa patienter med rörelserädsla, där 
två behandlingsstrategier är kognitiv 
beteendeexponering och graderad 
aktivitet beskrivna av Linton, Vlaeyen 
och Leeuw. 

VIDARE BERÄTTAR MARI om två 
avhandlingar från hennes forskargrupp 
där man tittat på effekten av ett per-
soncentrerat behandlingsupplägg inför 

SPS UTBILDNINGSDAG

Hur kan vi få människor med 
ryggont att våga röra sig?

Marie Lundberg, professor och prefekt på Sophiahemmets högskola i Stockholm.

Detta år hölls Swedish Pain Society (SPS) sin utbildningsdag via nätet, med en 
tillsynes god uppslutning av intresserade åhörare från stora delar av landet.
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ryggkirurgi. I programmet träffade 
man patienter innan operation. Det 
personcentrerade behandlingsprogram-
met bestod av fem tillfällen (funktions-
analys, utbildning, ett kognitivt bete-
endeexperiment, målformulering samt 
en uppföljning efter kirurgin). Detta 
jämfördes med kontrollgrupp. Denna 

studie visade att patienterna som fått 
det personcentrerade stödet upplevde 
en förbättrad självrapporterad hälsa en 
vecka efter operation och 6 månader 
efter operation var denna grupp mer 
fysiskt aktiva än kontrollgrupp. Det 
visade sig också att de som hade låg 

tilltro till sin förmåga hade bäst effekt 
av interventionen. 

SÅ, SLUTLIGEN hur får vi då 
människor att våga röra på sig trots 
ryggont? Mari avslutar sin föreläsning 
med konkreta tips som innebär att vi 
behöver fundera över hur vi uttrycker 
oss när vi pratar med patienter. Vi 
behöver arbeta med personcentrerade 
mål. Vi behöver träna människor att lita 
på sina egna resurser och ge övningar 
som patienten klarar av. Att träna 
människor till att våga lita på sin kropp 
även när den gör ont är en viktig del i 
behandling av patienter med långvarig 
smärta. 

DENNA STRÅLANDE INLEDNING 
följs av spännande diskussioner. 
Ämnet väcker intresse och Mari får 
frågan om vad hon tror är det största 
misstaget fysioterapeuter gör i arbetet 
med rörelserädsla? Kanske handlar det 
om att många av oss behandlare, inte 

70% 
av patienter som 

bedömdes av ortoped 
rapporterade kinesiofobi

bara fysioterapeuter, ofta redan har en 
agenda och glömmer att undersöka var 
patienten är i sin kunskap och vilken 
kunskap patienten egentligen vill ha? 
Detta i en iver att få dela med oss av vår 
kunskap. En ref lektion från åhörarna 
är att ibland kanske vi fysioterapeuter 
håller på för länge och för mycket och 
att detta blir ett hinder för patienten. 
Kan det vara så?  Vidare är timingen 
också viktig, dvs att gå in med insatser 
när patienten är redo. Åter till hur vi 
uttrycker oss till patienterna. Det är av 
stor vikt vad vi säger till patienten och 
hur. Stärker vi patientens tilltro eller 
förstärker vi rädslan? 

DENNA INTRESSEVÄCKANDE inled-
ning får mig att fundera över min egen 
kliniska vardag och vilka budskap jag 
ger till patienter som är rörelserädda. 
Hur är det för dig? 

EMMA VARKEY   
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Foto;Pixabay

  S E N S  n r  2 / 2 0 2 1   9



ländryggssmärta, där det ses en ökning 
på 25% mellan åren 2014-2018. 

MÅNGA STUDIER HAR GJORTS på 
just prognostiska faktorer både för akut 
och långvarig och hur man utvecklar 
långvariga besvär. Studien som Lena 
gjort har tyngdpunkten på när långva-
rigt blir långvarigt, vad finns det för 
prognostiska faktorer då? Kan man 
använda dessa faktorer på något sätt så 
att de blir användbara både för patien-
ten och vårdgivare? 

FORSKARGRUPPEN har träffat patien-
terna vid tre mättillfällen, 2005/2006, 
2008/2009 och 2019/2020. Det finns 
resultat publicerade från starten av stu-
dien och två artiklar från tvåårsuppfölj-
ningen. Vid första mättillfället gjordes 
en tvärsnittsstudie. Studiedeltagare 
rekryterades via åtta olika vårdcentralen 
i Västra Götalandsregionen. 

INKLUSIONSKRITERIER för deltagande 
i studien var: ländryggsmärta i mer än 
tre månader, men utan allvarlig känd 
ryggsjukdom, patologi i ryggen, och 
inte heller annan allvarlig sjukdom. 
Exklusionskriterier för deltagande i stu-
dien var: Graviditet och icke arbetsför 
ålder

DE SOM DELTOG fick göra en stan-
dardiserad intervju där det frågades 

Lena jobbar som FoU-chef inom Västra götalandsregionen. En dag i veckan 
jobbar hon som adjungerad lektor på fysioterapiprogrammet. Lena är en del i 
forskningsplattformen inom muskuloskeletal hälsa. 

Lena inleder med att berätta om de 
studier som de genomfört med fokus 
på prognostiska faktorer för att vara i 
arbete och aktivitetsbegränsning hos 
kvinnor med långvarig ländryggssmärta 
som sökt primärvård. 
En prognostisk faktor ger information 
om risken för återfall utan tilläggsbe-
handling. Man kan med hjälp av denna 
faktor skilja patienter med högre risk 
för återfall från dem med låg risk för 
återfall. 

KOHORTEN är följd under 13 år. 
Resultaten från 13 års uppföljningen 
presenteras inte under dagens föreläs-
ning, då data samlades in under 2020 
och man har fått pausa arbetet en tid på 
grund av pandemin. Tanken när man 
följde upp kvinnorna efter två år var att 
använda den prediktiva modellen och 
att utforma ett komplement till behand-
ling som skulle inkludera egenvård och 
e-hälsa. 

VALET AV ATT ENDAST inkludera 
kvinnor gjordes utifrån Lenas tidigare 
arbete med att studera funktionsin-
riktade behandlingar för kvinnor med 
generaliserad smärta och fibromyalgi, 
vilket väckte Lenas intresse för hur 
stor andel av de som söker vård för 
ländryggsmärta i primärvård samtidigt 
uppfyller kriterierna för en mer utbredd 
smärtproblematik.

LENA VISAR EN BILD av en man som 
sitter vi en persons säng och där det 
står: ”You called me just in time. Another 
day or two and you would have been up 
and around”. Lena säger att en del av 
det viktiga budskapet vi har att ge är att 
förvissa patienter som söker för akut 
ländryggssmärta om det goda förlop-
pet och att fortsätta vara aktiv. Lena 
resonerar vidare också om tiden som en 
faktor, både för förloppets utveckling 
och som en ram till motivationen. När 
patienterna väl söker vård, så är deras 
motivation troligtvis ganska hög. 

PATIENTER som ingår i den här 
studien sökte för ospecifik ländryggs-
smärta. Upp till 80% drabbas av 
ländryggssmärta någon gång under sitt 
liv. De allra f lesta har ett spontanför-
lopp på 4-6 veckor oavsett intervention. 
För patienter som söker primärvård 
med ospecifik ländryggssmärta rap-
porteras det i studier om att 70-80% 
har återkommande smärta efter ett 
år, minst en tredjedel har smärta på 
moderat nivå och 20-45% har nedsatt 
funktion av olika grad. Ländryggsmärt-
patienter toppar ofta ärendelistorna hos 
fysioterapeuter i första linjens hälso- 
och sjukvård, kvinnor söker sjukvård i 
större utsträckning samt har större risk 
att utveckla långvariga besvär. I en ny-
ligen publicerad studie har man genom 
registerstudier sett på prevalensen av 

Långtidsuppföljning av kvinnor 
med långvarig ländryggssmärta 
i primärvården

Lena Nordeman Leg Sjukgymnast, Docent i Fysioterapi.

SPS UTBILDNINGSDAG
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om smärtans olika delar och grader, 
behandling, arbetsstatus, social status 
med mera. Alla genomgick fysiska test: 
handstyrka Grippit (newton), 6 min 
gångtest, Åstrands cykeltest. Man mät-
te tenderpoints och smärttrösklar med 
algometer. Sedan fylldes frågeformulär 
i som berörde aktivitetsbegränsningar, 
nedstämdhet, ångest, stress och fysisk 
aktivitet. Deltagarna fick fylla i patient-
funktionell skala för att identifiera egna 
aktiviteter som där de förhindrades 
till följd av sin ländryggssmärta. Ett av 
frågeformulären var Stefan Bergmans 
smärtritning. Patienten fyllde i vilka 
områden där de upplevt smärta senaste 
tre månaderna. Utbredd smärta kräver 
att berörda områden var axial, ovanför 
och nedanför midjan samt på höger och 
vänster sida. 

130 KVINNOR inkluderades i studien. 
28% uppfyllde samtidigt kriterier för 
generaliserad smärta. De 28% hade 
i större utsträckning nedsatt kropps-
funktion, nedsatt aktivitet och delaktig-
het, mindre privat socialt stöd, lägre 
hälsorelaterad livskvalitet och negativ 
påverkan på andra hälsoaspekter. Där 
med är det viktigt att om en patient 
söker för ländryggssmärta ska dessa 
områden också tas i beaktning, för att 
kunna individanpassa behandlingen. 

DELTAGARNA från första mättillfället 
tillfrågades att delta i uppföljningen 
efter två år och 95 % tackade ja. Samma 
undersökningsprotokoll som vid första 
mättillfället användes och man tittade 
på förändring över tid och predikto-
rer för att vara i arbete eller inte. Att 

hamna i gruppen ”inte i arbete” inne-
bar att man var sjukskriven heltid eller 
uppbar heltidssjukpenning. För att få 
veta prediktorer för aktivitetsbegräns-
ning användes Roland Morris Disability 
questionaire. 

MAN MÄTTE ÄVEN utfallsmått av 
kroppsfunktion, aktivitet och delaktig-
het och hälsorelaterad livskvalitet och 
privat stöd. Många förbättrades på 
gruppnivå under de två åren, de som 
inte förbättrades uppvisade oförändrade 
resultat. 

RESULTAT: man var stabiliserad eller 
förbättrad efter två år, förutom i de tre 
ovan nämnda utfallsmåtten som var 
försämrade. Prediktor för att vara i 
arbete: sexminuters gångtest och hur 
man skattade grad av nedstämdhet 
på HADS och att man var i arbete vid 
första mättillfället. Forskargruppen 
funderade på om fyndet gick att be-
skriva på ett annat sätt för att göra det 
lite mer användbart och man skapade 
ett nomogram. Två grafer som visar 
sannolikheten att vara i arbete samt hur 
man presterar på ett gångtest. 

RESULTATET FÖR PREDIKTORER uti-
från Roland Morris Disability question-
aire visade att man var stabiliserad eller 
förbättrad efter två år. Framstående var 
6 minuters gångtest och stress (mätt 
med SCI-93) och självskattad aktivitets-
begränsning (RMDQ). 

FRAMTIDA SANNOLIKHET att vara 
i arbete och variansen av självskattad 
aktivitetsbegränsning kunde 

förutsägas genom att 6 minuters 
gångtest var prediktor för båda i dessa 
studier. 

ALLA DELTAGARE är tillfrågade att 
delta i 13 års uppföljningen där man vill 
undersöka vad som är prognostiska fak-
torer för en gynnsam smärtutveckling. 
Man vill undersöka förändring och 
identifiera prognostiska faktorer för 
smärtutveckling, fysisk funktion och 
aktivitetsförmåga. Samma studieproto-
koll som vid de två första mätningarna 
användes. 67% av forskningsperso-
nerna deltar i den preliminära datan 
som i dagsläget finns att tillgå. Lena 
går igenom delar av den preliminära 
datan och där kan ses att 8% uppger att 
de inte har några problem alls idag med 
smärtan. 26% uppfyller kriterierna för 
generaliserad smärta. 

KVARSTÅR ATT ANALYSERA är prog-
nostiska faktorer över tid, om fysisk ak-
tivitet är en prediktor för ökad motiva-
tion samt vilka egenvårdsstrategier som 
är framgångsrika. Går det att använda 
prediktiva modeller för att utveckla 
egenvård och stötta patienterna till att 
sätta upp egna mål genom ehälso hjälp-
medel och appar? Flera frågor återstår 
att studeras och vi hoppas att Lena kan 
skriva mer om 13-årsuppföljningen i 
framtida nummer av SENS. 

SOFIA JARLBRING
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

SPS UTBILDNINGSDAG

Foto;Pixabay
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• Psykologiska faktorer (depression, 
ångest, katastroftankar, oro, stress, 
self-efficacy)

• Sömn
• Opioidanvändning
• Förväntningar på kirurgi 

DE TILLÄGGER att patienter med 
depression och ångest har högre risk 
för behov av reoperation eller återinlägg-
ningar samt att de konsumera mer vård 
postoperativt. Om en patient presenterar 
hög smärtskattning och samtidig låg va-
riabilitet gällande smärtintensiteten ses 
som en faktor som kan försämra utfallet 
av kirurgi. De belyser vikten av att fråga 
om och bemöta patienternas uppfatt-
ningar om smärtan och förväntningar 
om kirurgin. Det är viktigt att fånga upp 
patientens farhågor och kunna bemöta 
dessa. 

DERAS INKLUSIONSKRITERIER för att 
bedöma och behandla en patient pre-
operativt (en eller f lera av nedanstående 
punkter): 
• Unga under 25 år (förutom disk-

bråckskirurgi)
• Misstanke om psykisk ohälsa
• Beroendeproblematik/läkeme-

delsomställning/>40 mg Oxicontin 
(= 80 mg morfin)

• HAD-D eller HAD-Å >10 (Hospital 
Anxiety and Depression Scale)

• EQ-5D <0,3
• Utbredd smärta på smärtteckning 

som inte stämmer överens med 
MRT (magnetresonanstomografi) 
för kirurgisk indikation

• Mycket hög smärtskattning med låg 
variabilitet 

• Att det finns indikation för kirurgi 
men kirurgen ”känner att något inte 
stämmer”

SPS UTBILDNINGSDAG

Genom multiprofessionell riskbedöm-
ning och preoperativa insatser underlät-
tas kirurgens identifiering av lämpliga 
patienter för kirurgi, samt att patienter 
som minskat riskfaktorerna ökar sina 
chanser för ett positivt utfall av kirurgin. 

LENA FAGERUD (ÖVERLÄKARE) OCH 
JOHANNA BERG (PSYKOLOG) som 
jobbar på Stockholm Spine Center inle-
der med att berätta om deras verksam-
het och vilka patienter de träffar. Deras 
team består av läkare, fysioterapeut, 
psykolog och sjuksköterska. De jobbar 
med patienter både pre- och postopera-
tivt. De förklarar att majoriteten av pa-
tienterna som kommer till dem har haft 
ont under lång tid och att majoriteten 
av operationerna som genomförs är för 
degenerativa tillstånd (med undantag 
för akuta diskbråck). Tillstånd som de 
opererar spinal stenos, diskbråck, kot-
glidning och segementell rörelsesmärta 
i ländrygg och nacke.

ENLIGT EN RAPPORT från Svenska 
ryggregistret Swespine 2007-2016 

visade det sig att en del patienter (17-38 
procent, beroende på vilket tillstånd/di-
agnos som opererades) inte förbättrades 
efter operationen vid ettårsuppföljning. 
Jämfört med det nationella snittet låg 
Stockholm Spine Center något över gäl-
lande antal som förbättrats av kirurgin. 
Kanske har det att göra med deras 
metoder att fånga upp och behandla 
riskfaktorer hos patienter preoperativt? 

FORSKNING HAR VISAT att det finns 
f lertalet olika faktorer som påverkar 
utfallet av ortopedisk kirurgi:

Traditionella: 
• Diagnostik
• Kirurgisk metod
• Komplikationer
• BMI
• Rökning

Samverkande faktorer: 
• Preoperativ smärta (långvarig och 

akut)
• Sociala faktorer (t.ex. känsla av sam-

manhang)

Multiprofessionell riskbedömning och optimering inför ryggkirurgi: 
Spelar det någon roll om man har 
katastroftankar när man ska operera 
ryggen? 

Lena Fagerud, leg. läkare, Johanna Berg, leg. Psykolog.

Foto; Jeremy Perkins
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INKLUSIONSKRITERIER för att behandla 
patienter postoperativt är att de är svåra 
att smärtlindra, för uttrappning av opio-
ider eller att de har svårt att återuppta 
funktioner (på grund av till exempel 
smärta, rörelserädsla eller depression). 

NÄR DE TRÄFFAR patienter preoperativt 
finns det f lera viktiga områden de tar 
med i bedömningen: 
• Smärtklassificering (nociceptiv, 

neuropatisk, nociplastisk)
• märthistorik (t.ex. hur länge de har 

haft ont)
• Fysisk undersökning
• Fysisk funktionsförmåga
• Mediciner (opioidanvändning är 

viktigt att ta reda på)
• Sociala faktorer
• Psykologiska faktorer
• Sömn
• Förväntningar på kirurgi 

DE PÅTALAR att samtliga i teamet ställer 
frågor och samtalar med patienten om 
de psykosociala faktorerna, inte bara 

psykologen. Utvärderingsinstrument 
och frågeformulär de använder är Visual 
Analogue Scale (VAS), EQ-5D, Tampa 
Scale of Kinesiophobia (TSK), Pain Ca-
tastrophizing Scale (PCS) och Hosptial 
Anxiety and Depression Scale (HAD). 

UTIFRÅN ETT farmakologiskt perspektiv 
tänker läkaren på att:
• Optimera läkemedel (att de ska ha så 

bra effekt som möjligt)
• Minska opioider så mycket som 

möjligt preoperativt (patienter med 
långvarigt preoperativt opioidanvän-
dande kan få sämre utfall postope-
rativt)

• Behandla smärtan efter smärtklas-
sificering (nociceptiv, neuropatisk, 
nociplastisk)

• Behandla depression och ångest
• Behandla sömnstörning

BEHANDLING AV PATIENTER pre- och 
postoperativt sker i multiprofessionell 
och multimodal regi där de jobbar med 
exempelvis: medicinjustering, träning, 

gradvis aktivitetsökning, KBT (kognitiv 
beteendeterapi), viktnedgång, psyko-
edukation om smärtmekanismer och 
förväntningar på kirurgi. 

SAMMANFATTNING
En preoperativ riskbedömning underlät-
tar kirurgens bedömning att identifiera 
patienter som är lämpliga för kirurgi. 
Patienterna som genomgått preopera-
tiv behandling och som går vidare till 
kirurgi har då minskat sina riskfakto-
rer och ökar sina chanser till ett gott 
resultat. Detta är en multiprofessionell, 
tidseffektiv och fokuserad insats. Patien-
ten kan känna sig trygg och motiverad 
till beteendeförändring. Som vid all 
multimodal behandling är det svårt att 
peka ut enskilda faktorer som står för 
förbättringen. Mer forskning behövs för 
att se effekten av ingående komponenter 
och teamarbetet i sig som faktor. 

PETER LINDBERG
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

SPS UTBILDNINGSDAG

Ryggsjukdomar hos barn och vuxna 

Paul Gerdhem, professor i ortopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet. Överläkare, ryggsjukdomar, Sektionen för rekonstruktiv 
ortopedi, Karolinska Universitetssjukhuset. Paul.gerdhem@sll.se

om ”ryggsmärta just nu” uppgår enligt 
Paul nästan upp till en tredjedel av 
befolkningen (15-30%).

EFTER DENNA INTRODUKTION tog 
Paul upp de vanligast förekommande 
diagnoserna vid kontakt med 
primärvården och visade att de allra, 
allra f lesta som söker vård för ryggvärk 
inte får någon patoanatomisk diagnos 
vid vidare undersökning. Den delen av 
tårtan som kopplas till patoanatomiska 
fynd menar Paul företrädelsevis utreds 
med magnetkameraundersökning, 
där han menar att de sjukdomar som 
återfinns i inre organ ska ses som 
differentialdiagnoser. 

RÖDA FLAGGOR är symptom som 
talar för att det förekommer allvarligt 
bakomliggande eller på något specifikt 

Paul höll en föreläsning om ryggsjuk-
domar hos barn och vuxna. Paul är 
verksam som ortoped, men öppnade 
föreläsningen med att han i denna före-
läsning även kommer att ta upp andra 
tillstånd än de han oftast arbetar med, 
i syfte att få en bredare exposé över 
området. En lista över vanliga diagnoser 
presenterades där ryggsjukdomar hos 
barn ställdes i relation till ryggsjukdomar 
hos vuxna. Panoramat ser liknande ut 
hos barn och vuxna och ryggbesvären är 
oftast självläkande.  Dock bör man vara 
extra uppmärksam om ett barn anger 
att ryggsmärta är orsak till oförmåga 
att utföra aktiviteter eftersom detta kan 
vara tecken på en mer allvarlig bakomlig-
gande orsak.

PAUL MENADE att ospecifik ryggs-
märta (lumbago) är den absolut vanli-

gaste gruppen, men tog även upp att 
spondylolistes, diskbråck, skolios/kyfos, 
kotfrakturer, spondylit/spondylodiskit, 
tumör och inf lammatoriska sjukdo-
mar förekom i båda grupperna. Spinal 
stenos, diskdegenerativa sjukdomar och 
bäckenledsmärta förekommer i huvud-
sak endast i den vuxna populationen.

DEN UPPSKATTADE prevalensen 
att uppleva ryggsmärta någon gång 
under livet varierar i olika studier, 
men man uppskattar att majoriteten av 
befolkningen har ont i ryggen någon 
gång i livet (olika studier påvisar 
en variation mellan 50-95% av alla 
tillfrågade). De studier som istället 
frågar om prevalensen någon gång 
under den senaste månaden visar att 
upp till 40% av de tillfrågade anger 
besvär (19-43%) och studier som frågar 
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sätt behandlingsbart tillstånd. Rygg-
värk hos personer som är yngre än 18 
år eller personer som är äldre än 50 år 
(utan tidigare ryggbesvär) är framförallt 
viktiga att uppmärksamma. Tidigare 
malignitet ska alltid uppmärksammas, 
och oförklarlig viktminskning, ingen 
smärtlindring vid sängvila, ihållande 
smärtupplevelse >1 månad (som inte 
påverkas av konservativ behandling) 
samt feber kan tala för malignitet eller 
infektion. En förhöjd CRP eller sänka 
(>20 mm) kan bekräfta patologiska 
misstankar.

BEHANDLING av den ospecifika 
ryggsmärtan behandlas genom att 
rekommendera en så normal fysisk 
aktivitet som möjligt samt träning. Vid 
längre tids besvär kan multidisciplinär 
behandling rekommenderas. Kirurgi 
anses enligt Paul vara kontroversiellt i 
dessa sammanhang eftersom effekten 
på den kirurgiska interventionen är 
tveksam i relation till icke-kirurgiska 
interventioner.

DISKBRÅCK är ofta förknippat med 
arm- respektive benbesvär. Medelåldern 
för diskbråck i halsryggen ligger på runt 
50 år och medelåldern för diskbråck 
i ländryggen på 40 år. Paul menar att 
spontanläkning är absolut vanligast, 
men att ungefär 5% ändå opereras. 
Effekten av operationen är framförallt 
kopplad till snabbare besvärslindring 
av arm-/benbesvären, men att det inte 
är någon skillnad mellan opererade 
och icke-opererade fall efter ungefär 1 
år. Om diskbråcket ger Cauda Equina 
syndrom ska detta dock ses som en 

absolut operationsindikation där 
ingreppet bör genomföras akut för att 
skydda framtida blås-/tarmfunktion.

SPINAL STENOS förekommer framfö-
rallt på personer över 60 års ålder och 
ger ofta symptom i form av aktivitets-
relaterad ischias i upprätta positioner 
(cykling kan utföras obehindrat).

DIFFERENTIALDIAGNOS i form 
av kärlsjukdom kan ge liknande 
symptom, varför undersökning av 
pulsar bör göras. De f lesta med spinal 
stenos klarar sig med justering av 
aktiviteter, men trots detta är operation 
av spinal stenos den idag vanligaste 
ryggkirurgiska operationen. Vid 
operation avlägsnas spinalutskottet 
tillsammans med bakre delen av 
kotbågen för att frilägga durasäcken, 

och Paul menar att man inte behöver 
ersätta dessa skelettvävnader - utan 
ortopedkirurgen syr bara igen 
operationsområdet.

FÖRELÄSNINGEN AVSLUTAS med 
att Paul lyfter fram ovanliga ryggki-
rurgiska tillstånd, tumörer (funktions-
hindrande ryggsmärta hos barn lyfts 
återigen fram som ett observandum) 
och skolioser samt för en diskussion 
kopplad till bäckenledssmärtor (SI-le-
den). Han nämner att besvären i denna 
strama/stabila led framförallt kopplas 
till kvinnor som har kvarstående besvär 
efter en graviditet. Behandlingen är 
kontroversiell men bäst behandlingsef-
fekt uppnås med fysioterapi. De två 
riktade operationsstudier som genom-
förts kopplat till SI-leden är enligt 
Paul finansierade och delvis författade 
av implantattillverkaren, varför han i 
nuläget är involverad i en likartad men 
placebokontrollerad studie som jämför 
de tidigare studiernas interventions-
upplägg + resultat med en form av pla-
cebokirurgi där man endast gör ett snitt 
i hudområdet ovanför SI-leden utan att 
sätta in något implantat. Studen utförs 
i samarbete med Rikshospitalet i Oslo 
och har som intention att belysa för-
väntanseffekten kopplad till kirurgiska 
interventioner. Resultaten beräknas bli 
publicerade om ungefär 2 år. 

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

SPS UTBILDNINGSDAG

HEGU Xeno — Vår bästsäljare! Koreansk nåltyp 
med mikropolerad vass konisk spets. Lämplig för 
elakupunktur. Läs mer på: nordicacupuncture.se  

Kvalitet och trygghet

medema.se      08–404 12 00

— Vår bästsäljare! Koreansk nåltyp 
Beställ på

medema.se
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SPS UTBILDNINGSDAG

Dagen avslutas med en föreläsning av 
smärtrehabteamet på Södra Älvsborgs 
sjukhus i Borås. Malin börjar med en 
bakgrund kring smärtrehabteamet och 
berättar att de arbetar med rehabilitering 
av en heterogen grupp av patienter med 
långvarig smärta. Deras erfarenheter 
är dock att trots heterogenitet, så finns 
ofta likheter i vad patienten önskar och 
behöver. Detta födde idén om en digital 
smärtskola. Under ett och ett halvt år 
har man nu arbetat med denna utbild-
ning, som förstås blir extra intressant 
så här i pandemitider och begräns-
ningar kring fysisk kontakt. Den digitala 
smärtskolan är i det närmaste färdig och 
nästa steg framåt för teamet är att testa 
utbildningen på 10 patienter i syfte att 
undersöka om de upplever sig ha nytta 
av innehållet. 

VI FÅR DÄREFTER ta del av en film om 
den digitala smärtskolan och hur den 
utvecklats. Den digitala smärtskolan 
är till för patienter med långvarig 
smärta oavsett diagnos och med syfte 
att förmedla kunskaper och hanterings-
strategier för att motverka smärtans 
konsekvenser på livet. Innehållet är 
hämtat ur gruppens redan väletable-
rade smärtrehabiliteringsprogram som 
bedrivs på mottagningen. Programmet 
planeras användas i två olika syften. 

För en grupp av patienter kommer det 
användas som en förberedelse inför ett 
rehabprogram på plats och då utgöra en 
aktiv period under väntan på starten. 
Det kommer också att användas fri-
stående, och då för patienter som inte 
kan eller vill medverka i ett program 
på plats. Den digitala smärtskolan plus 
ett hemträningsprogram kan utgöra ett 
gott komplement till rehabprogram på 
plats för patienter som av olika skäl inte 
har möjlighet att komma regelbundet 
till mottagningen. 

SMÄRTSKOLAN innehåller 8 moduler, 
som är tänkta att ta ungefär 1 vecka, 
men detta kan anpassas efter patienten. 
De moduler som ingår är introduktion 
och smärtfysiologi, behandling och 
rehabilitering, fysisk aktivitet och trä-
ning, aktivitet i vardagen, psykologi och 
smärta, livsstil, familj och närstående 
samt en avslutningsmodul. 

DEN DIGITALA SMÄRTSKOLAN kom-
mer att läggas in i stöd och behand-
lingsplattformen och blir då tillgänglig 
för patienten via 1177. Inom Västra 
Götalandsregionen kommer den kunna 
användas fritt när det blir färdig i mit-
ten av 2021. Smärtskolan kommer att 
innehålla både text, bild och animerade 
filmer. Samtliga texter och bilder kan 
ses om och om igen och patienten kom-
mer att ha tillgång till materialet under 
ett helt år. Förutom information finns 
även konkreta övningar i mindfulness i 
varje modul.  Vi får därefter ta del av ett 
smakprov på den digitala smärtskolan 
där vi får en lektion i smärtfysiologi av 
en animerad doktor som genom olika 
exempel ger oss en ökad förståelse för 

hur nerver signalerar upp till vår hjärna 
när det finns hot om fara. Nästa film 
vi får se handlar om fysisk aktivitet 
och ger oss 11 goda råd om träning vid 
smärta. Efter genomförd smärtskola 
kommer patienten följas på olika sätt. 
Vissa går in i rehabprogram på mot-
tagning, såsom beskrivet ovan, medan 
andra följas upp mer individuellt bero-
ende på hur situationen ser ut för den 
enskilde patienten. 

PRESENTATIONEN AVSLUTAS med en 
frågestund och mycket positiv respons. 
Det blir tydligt att detta ligger i tiden 
och att man jobbar med digitalisering 
av smärtvård även på andra håll i lan-
det. På frågan om det finns evidens för 
smärtskola berättar Malin att det i nulä-
get tyvärr inte finns så mycket forsk-
ning ännu kring digitala smärtskolor. 

SMÄRTREHABTEAMET ser nu fram 
emot att få testa sitt program, för att se 
vilken respons det får hos patienterna. 
De har också redan börjat tänka på 
vidare utveckling i framtiden, såsom att 
utveckla materialet och mer specifikt 
anpassa smärtskolan efter olika diagno-
ser eller smärttillstånd samt att göra en 
del som är anpassad för anhöriga. 

EN SPÄNNANDE och givande dag är 
nu till ända och en känsla av att vara 
lite energipåfylld inför möten med 
patienter på måndag infinner sig så här 
på sen fredag eftermiddag!

EMMA VARKEY
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Digital smärtskola – ett behandlings-
komplement vid långvarig smärta

Foto: Pixabay.com

Malin Kim, leg. läkare och Cecilia Erenborg, leg. arbetsterapeut.
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SVENSKT SMÄRTFORUM 2020

Choosing Wisely
Denna artikel är publicerad som en del av American Board of Internal Medicine 
(ABIM) Foundations ”Choosing Wisely” och är författad av forskare tillsammans 
med en patientrepresentant.  

ARTIKELSAMMANFATTNING

ARTIKELN ÖPPNAR MED att lyfta 
fram problematiken kopplad till 
användandet av röntgenologiska 
undersökningsmetoder för länd-
ryggsrelaterade smärttillstånd (LBP). 
Författarna skriver att det blivit ett 
paradigmskifte under de senaste två 
decennierna där ett tidigare rutinmäs-
sigt bruk av röntgenundersökningar 
nu endast anses vara befogat då man 
misstänker allvarlig bakomliggande 
orsak till symptom bland de som 
söker vård för ländryggssmärtor. 
Dessa allvarliga bakomliggande 
orsaker kopplas till cancer, infektion, 
inf lammatorisk sjukdom, fraktur och 
allvarligt neurologiskt tillstånd (”röda 
f laggor”). Dessa allvarliga bakomlig-
gande orsaker är ovanliga, och för 
övriga 90-95% som söker vård för 
ländryggssmärtor kan röntgenunder-
sökning istället orsaka mer skada än 
nytta, enligt författarna. 

En röntgenundersökning 
kan orsaka mer skada 

än nytta.

Kunskapen om att man i möjligaste 
mån bör undvika röntgenundersök-
ningar har enligt författarna varit 
känd under en längre tid, men trots 
detta visar sammanställningar att 
bruket av röntgenundersökningar 
ökat de senaste åren – varför denna 
kunskap är av vikt att sprida.

FÖRFATTARNA POÄNGTERAR att 
felaktigt bruk av röntgenologiska un-
dersökningsmetoder kopplas till ökad 
sjukskrivningsgrad, ökat vårdutnytt-
jande, vidgade onödiga utredningar 
och en större andel omotiverade ope-
rationsingrepp. De menar samtidigt 

att vanligt förekommande bifynd på 
röntgenbilden ofta får effekt på oros-
komponenter som i sin tur påverkar 
patientens förutsättning för återhämt-
ning negativt. Parallellt påvisas även 
avsaknad av förbättring relaterad till 
såväl smärtupplevelse som funktion 
och livskvalitet hos patienter som ge-
nomgår röntgenologisk undersökning 
utan fastställd klinisk indikation, och 
författarna påtalar att en tidig mag-
netkameraundersökning anses vara 
relaterad till ett ökat bruk av opioider 
och operationsingrepp samt högre 
smärtskattning vid ettårsuppföljning.

ANLEDNINGAR TILL den höga frek-
vensen av röntgenologiska undersök-
ningsmetoder anses vara relaterad till 
påtryckning från patienter, tron att 
undersökningsresultatet ska trygga 
patienten samt tidsbrist kopplad till 
förutsättningen att använda icke-rönt-
genologiska undersökningsmetoder. 
Artikeln lyfter även fram patientens 
tro att den röntgenologiska under-
sökningsmetoden identifierar den 
faktiska smärtorsaken och därmed 

genererar förutsättningar för en 
mer riktad behandlingsintervention 
från behandlaren. Hos personalen 
lyfts däremot oro över att missa 
specifika patologiska tillstånd fram 
tillsammans med okunskap om icke-
farmakologiska interventioner, samt 
avsaknad av tillgång till bland annat 
fysioterapeuter.

EN FÖRESLAGEN bedömningstriage 
presenteras därefter i artikeln där 
träning, undervisning och fysioterapi 
lyfts fram som centrala funktioner för 
framgångsrik behandling. Även en 
sammanställning av varningstecken 
presenteras överskådligt, där de röda 
f laggorna kopplas till prevalenssiffror 
för de ~1% specifika patologiska till-
stånd som faktiskt bör utredas vidare.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

HALL MH, AUBREY-BASSLER K, THORNE B, MAHER 

CG. DO NOT ROUTINELY OFFER IMAGING FOR UN-

COMPLICATED LOW BACK PAIN. BMJ 2021;372:N291. 

(PUBLISHED 12 FEB. 2021). DOI: HTTPS://DOI.

ORG/10.1136/BMJ.N291
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ARTIKELSAMMANFATTNING

SLUTSATS: Tillsammans med patien-
ten sätts mål med fokus för smärthan-
tering genom ökad självständighet och 
upplevd kontroll av sin kropp och dess 
funktioner. Måluppfyllelse sker genom 
att aktiviteter introduceras som ger 
fysisk rörlighet och stärkt funktion, 
med f lexibilitet för snabba förändringar 
utifrån patientens tillstånd. Fysiotera-
peuter kan ha en unik möjlighet att bi-
dra till symtomlindring inom palliativ 
vård, speciellt vad gäller smärtlindring. 
Utbildning på avancerad nivå efterfrå-
gades i syfte att fördjupa kunskapen om 
smärta och smärtlindring för att skapa 
god livskvalitet för patienten och hålla 
sig ajour med aktuell vetenskap och 
utveckling. 

DE ERFARENHETER som framkommer 
i denna uppsats stärker fysioterapeuters 
roll och arbetssätt för att symtomlindra 
smärtupplevelsen i arbetet inom ett 
relativt nytt arbetsområde för profes-
sionen, oavsett var i vårdkedjan vården 
ges. Patienten gagnas av att f ler sym-
tomlindrande alternativ kan erbjudas 
och möjligen fördröja insättning av 
farmaka och/eller minska på sin läke-
medelsanvändning. 

SOFIA JARLBRING
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

UPPSATSEN FOKUSERAR på fysiote-
rapeuters arbete med smärtlindrande 
åtgärder för patienter i palliativ vård. 
Palliativ vård ser till hela personen och 
främjar välbefinnande och fysiska, psy-
kiska, sociala samt existentiella behov. 
Fysioterapeutens roll i det palliativa tea-
met är relativt ny och bidrar med att ge 
smärtlindring via icke-farmakologiska 
metoder. Kunskapen om och ett ökat 
fokus på smärta hos patienter som får 
palliativ vård kopplat till den smärtbe-
handling som utförs av fysioterapeuter 
är mycket lite omskriven både nationellt 
och internationellt. 

FYSIOTERAPEUTER har en viktig 
funktion i teamets arbete för patien-
ten där de är involverade i alla de fyra 
hörnstenarna som den palliativa vården 
vilar på: 1) Lindring av svåra symtom 
som smärta, illamående och oro, 2) 
betydelsen av teamarbete mellan olika 
professioner, 3) kontinuitet i vården och 
4) bra kommunikation mellan sjuka, 
närstående och vårdpersonal oavsett 
huvudman. Viktigt är att närstående får 
tillräckligt stöd eftersom vård i livets 
slutskede ofta bygger på stora insatser 
från dem. Fysioterapeutens arbete 
adderar f ler perspektiv till helheten i 
teamarbetet kring patienten. Huvudfo-
kus ligger på den fysiska förmågan hos 
patienten, trots långtgående sjukdoms-
förlopp, att skapa livskvalité och en 
känsla av trygghet i sin kropp samt att 

återfå tilltron och se sina möjligheter 
trots omständigheterna och vetskap om 
att döden är nära förestående. 

SYFTET med masteruppsatsen var att 
undersöka fysioterapeutens roll inom 
palliativ vård och deras erfarenhet av att 
ge smärtlindring till patienter

STUDIEN bygger på intervjuer med 
legitimerade fysioterapeuter. Nio 
informanter ingick i studien och de 
arbetade inom två olika vårdnivåer i 
svensk hälso- och sjukvård. Materialet 
har bearbetats enligt kvalitativ inne-
hållsanalys. 

RESULTATET visar att fysioterapeuters 
insatser skapar trygghet, ökad själv-
ständighet och tilltro till kroppen hos 
patienten genom erbjudande om icke 
farmakologiska smärtlindringsalterna-
tiv, vilket patienterna ser som livskvali-
tetshöjande. Resultatet presenterades i 
sex kategorier: 

• Främja patientens självständighet
• Trygghet i profession och i patient-

mötet
• Kunskap om aspekter av smärta och 

behandlingsalternativ
• Teamsamarbete
• Ökad kunskap ger ökade möjlig-

heter
• Kunskapsutveckling inom palliativ 

fysioterapi

Exploring the physiotherapeutic role 
in palliative care, with attention on 

patients with pain. 
A qualitative interview study. 

Av: Sofia Jarlbring, Leg. Fysioterapeut. Handledare: Lina Magnusson, PhD, Reg. CPO, Universitetslektor Global Hälsa, Medicinska 
fakulteten Lunds universitet 
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Välkommen till Swedish Pain Societys årliga konferens Svenskt Smärtforum 

Konferensen är öppen för vårdpersonal och forskare som vill lära sig mer om 
smärta och smärtbehandling och arrangeras i år på Stadshotellet i Västerås 
och digitalt via smartinformation.se och Zoom.

Ur programmet:

• Prevention of pain
• Ryggsmärta
• Underlivssmärta
• Postoperativ smärta
• ACT som behandling vid smärta

Vi hälsar er varmt välkomna till Svenskt Smärtforum 2021!

Mats Rothman, Helena Höglund, Steven Linton, Anna Åberg, Katja Boersma, 
Charlotte Domås Westling, Anna Bjarnegård Sellius

POSTERUTSTÄLLNING
På Svenskt Smärtforums postersession har du som delegat möjlighet att 
presentera din forskning eller kvalitetsutvecklingsprojekt. Postern kan vara 
på svenska eller engelska. Läs mer på www.smartinformation.se

VID FRÅGOR, KONTAKTA
Mathias Walin, Rufus & Joshua mathias@rufusjoshua.se

Svenskt Smärtforum 2021 produceras av Rufus och Joshua AB  

på uppdrag av Swedish Pain Society.  

Varmt välkomna till Svenskt Smärtforum 2021! 
22 - 22 oktober i Västerås

ANMÄLAN 
Registreringen öppnar den 15/6 på 
www.smartinformation.se och då 
publicerar vi också programmet.

Anmälningsavgiften för digital 
medverkan är 2 000 kr + moms för 
medlemmar i Swedish Pain Society 
och 2 500 kr + moms för övriga.

Anmälningsavgiften för fysisk 
medverkan på Stadshotellet i 
Västerås är 3 500 kr + moms 
för medlemmar i Swedish 
Pain Society och 4 100 kr 
+ moms för övriga. Lunch, 
fika och konferensmiddagen 
den 21 oktober ingår i 
anmälningsavgiften.  
OBS! Deltagarantalet på plats är 
begränsat.

INFORMATION & ANMÄLAN
www.smartinformation.se

Swedish Pain 
Society
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