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OM SMÄRTA OCH SENSORISK STIMULERING

Smärtsektionen

LEDARE

Uppstart av 2022
”KEEP CALM
AND CARRY ON”
”Keep calm and carry on” uttrycker sig
universitetslektorn i krigsvetenskap på
försvarshögskolan som deltar i SVT’s
nyhetsutsändning gällande oron för
kärnvapenangrepp från Ryssland mot
Europa. Jag tycker detta till stor del
summerar de vi människor har fått göra
under det gånga året med coronapandemin, tålmodigt jobbat oss vidare trots
intervaller av ökad spridning och skärpa
restriktioner. Vårdpersonal med fortsatt
hård arbetsbelastning, ökad sjukfrånvaro
och samtidigt ett vanligt livspussel att få
ihop.
Tanken var att summera det gångna året
med en negativ klang för att sedan vända det
till en positiv bild av en nystart på 2022, där
restriktionerna nu är borta och vi kan njuta
av vårens födelse och ljusets åter-komst.
Men av respekt och omtanke vill jag
fortsätta med några rader av dysterhet och
nämna de pågående krig som vi i detta nu
får bevittna pågå i Ukraina. Nyhetsutsändningarna där vi ser människor på
flykt, hus som bombarderas och familjer
som splittras, över skärmar bevittnar vi både
fysisk och psykisk smärta.
”Det gör alldeles ont i kroppen när jag ser
detta” sa en kompis till mig när vi tittade på
nyheterna. Jag kunde inte låta bli att tänka
på upplevelsen av smärta och obehag som
man känner när man ser utsatta människor,
hur ursprunget för upplevelsen för smärta
och empati ligger så nära varandra i hjärnan.

2 SENS

nr 1/2022

Jag har reflekterat över hur jag själv och
människor i min omgivning beskriver en
enormt tacksamhet och ödmjukhet över
livet när man ser kriget. Jag kan dock
känna irritation och skam att olyckliga
händelser eller obehagliga stunder behöver
komma nära tills man uppskattar det som
finns omkring. Min pågående
ischiassmärta och mitt positiva covidtest
har jag knappt brytt mig om sedan kriget
bröt ut: vi behöver uppleva någon typ av
känsla inom oss själva för att möjliggöra
att sätta våra problem i perspektiv. Detta
fenomen kan vi dock ibland använda oss
av i rehabilitering för våra patienter, att
utvidga referensramar och få perspektiv.
Om vi tillåts känna en känsla, möjligtvis
obehaglig (eller behaglig) när vi till
exempel klarar att lyfta en tung vikt, hur
lätt blir inte då min vanligtvis upplevda
tunga matkasse?
Vad ligger då framför oss detta år inom
smärtområdet? Bland annat så har vi i
smärtsektionen haft årsmöte under
februari, första antagningen för den nya
reviderade specialistordningen genomförs
i mars, världskongressen i smärta sker
19-23 september i Toronto, Kanada,
Svensk smärtforum kommer hålla till i
Linköping med fokus ”translation pain
knowledge to practise” i början av oktober
och SENS kommer ut med fyra nummer
under året i vanlig ordning.

Smärtsektionen fortsätter även sitt
spännande arbete med miljö och
hållbarhet.
I dessa dystra tider bör vi ändå känna oss
hoppfulla: Det finns alltid fler goda än
onda människor. Precis som under
coronapandemin och nu under det
pågående kriget beundras jag av
människors driv, mod och empati. Av
omställningar som faktiskt går att göra i
skarpt läge, att bevittna vikten av social
interaktion med varandra och hur många
människor som faktiskt väljer att stå upp
för det goda. Hur vi fysioterapeuter gör ett
fantastiskt arbete på så många vis för
människor som behöver hjälp. Vi ska
”keep calm and carry on”, men i detta
med högt huvud, vi ska fortsätta kämpa
för våra medmänniskor, för vår planet, för
våra patienter!

MAGDA HJERPE
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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Smärtsektionen
Styrelsen ber att få framföra sitt varma tack till sektionens
medlemmar för visat förtroende under verksamhetsåret 2021.
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nr 4 - utkommer v 52 manusstopp v 43
Vill du bidra med material till SENS
– kontakta redaktionen se ovan, alternativt
smartsektionen@fysioterapeuterna.se.
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ACT i praktiken

Joanne Dahl och Lance Mc Cracken, Uppsala universitet.
Föreläsarna som båda är professorer i psykologi, var pionjärer i
arbetet med att införa och utveckla Acceptance and Commitment
Therapy (ACT) i rehabilitering av långvarig smärta. Vi kastas rakt in
i ett spännande, aktuellt och stundtals utmanande samtal kring deras
viktigaste lärdomar från 20 års kliniskt arbete med att implementera
och utveckla ACT och reflektioner kring kommande 20 år. Samtalet
blir aktuellt för alla yrkeskategorier, då ett processorienterat sätt att
arbeta med patienter med långvarig smärta lyfts fram och diskuteras.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) kom under
-70 och -80-talet och utvärderades i flertalet
metaanalyser som ”the treatment of choice”
avseende psykologisk behandling för
patienter med långvarig smärta. Den stora
frågan på vilken samtalet bygger blir: Vad
tillför ACT till traditionell KBT?
Vi introduceras i att behandling av långvarig
smärta baserat på KBT har sett ganska lika ut
under de senaste 30 åren med multidisciplinär behandling bestående av
smärtinformation, fysisk träning, ergonomi,
copingstrategier osv. Detta har i
utvärderingar visat viss effekt, men ändå
finns utvecklingspotential menar Joanne och
Lance. Vilka nycklar finns då, baserat på
deras erfarenheter av ACT, för att lyckas med
behandling av långvarig smärta?
Joanne och Lance är överens om att den
första nyckeln handlar om att vi måste
komma ifrån perspektivet att lära ut fakta till
att få patienter att lära inifrån baserat på sina
egna erfarenheter. Vi hamnar lätt som
vårdpersonal i lärarrollen och lär ut genom
att ge information till patienten med förhoppningen att detta ska förändra ett
beteende. Det är dock en stor skillnad på att
lära ut eller att patienten själv lär sig genom
erfarenheter av att utforskar sin egen smärta;
om jag gör så här- vad händer då?
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Denna första nyckel, som handlar om
upplevelsebaserad inlärning, kan tillämpas av
alla behandlare i smärtteamet. Att låta
patienten få utforska, experimentera och lära
från sina erfarenheter ger en helt annan
potential för inlärning säger föreläsarna, som
menar att ”Teach less and experience more”
är en stor skillnad mellan klassisk KBT och
ACT. Uppmuntran blir “Step into the painget in touch with what happens”

men det är lätt att hamna i att man sätter
ihop en massa olika behandlingar baserat på
allas kompetenser istället för en intervention
baserad på patientens behov, där samtliga
teammedlemmar kan stötta med sin
kompentens. Vi behöver tänka mer processbaserat och alla i teamet behöver vara med i
samma process. Varför gör en patient som
hen gör? Hur kan vi stötta att göra på ett
annat sätt?

Nästa viktiga erfarenhet handlar om teamarbete. Hur fungerar teamet traditionellt i
KBT och hur fungerar ett team baserat på
ACT? Vi behöver en gemensam plattform att
stå på för att kunna behandla en patient
framgångsrikt i ett multidisciplinärt team.
Traditionellt har man ofta sett på ett team
som ett antal människor, experter inom sina
områden, med sina specifika behandlingsmetoder och sätt att utvärdera. Detta ger
förstås en otrolig bredd av kunskap. Joanne
och Lance utmanar dock denna bild och
menar att värdet av teamet kanske inte är den
sammanvägda kunskapen, utan när man tar
ett steg till och alla i teamet interagerar och
sänder ut samma budskap till patienten.
Receptet för en effektiv behandling och
samtidigt ett harmoniskt team är enligt
föreläsarna att göra en individuell analys av
en patients behov och att alla sedan arbetar i
riktning mot detta. Detta låter kanske enkelt,

Nästa lärdom handlar om gruppbehandling.
Båda föreläsarna har jobbat i åratal med
grupper för smärtrehabilitering, men
rekommenderar nu att istället arbeta
individuellt med patienterna. Grupper
fungerar bra för att man kan arbeta
tidseffektivt och gruppen i sig kan bli viktig
då det kan ge en terapeutisk effekt att se och
förstå varandra. Ur ett psykologiskt
perspektiv, baserat på ACT, behöver dock
behandlingen vara individualiserad för att
inte bli för ytlig. Alla personer är unika. Det
sätt på vilket en patient lär sig är olika och
deras bakgrunder är olika. Det är således
svårt, kanske till och med omöjligt att fånga
varje individs unika behov i en grupp. En risk
med enbart grupper, blir istället att
behandlingen kan bli kontraproduktiv om
innehållet inte anpassas till den enskilde
individen. Gruppen kan både innebära ett
stöd, men också bli ett forum för att
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tillsammans ifrågasätta en behandlare menar
Lance och Joanne.
Men om vi redan har grupper som en
etablerad behandlingsform då, hur gör vi då ?
Att göra en individuell beteendeanalys med
varje patient och sedan jobba i grupp, kan
vara en kompromiss. Vissa delar kan vara
effektiva i grupp. Kan varje deltagare ha en
mentor, som hjälper patienten i gruppen.
Vidare kan patienten etablera en relation till
en enskild behandlare innan hen kommer in i
gruppen, för att förmedla känslan av att varje
patient är sedd utifrån sina unika behov. På så
sätt kan man använda både fördelarna från en
individuell behandling och från en
gruppbehandling.

På så sätt kan man
använda både fördelarna från en
individuell behandling
och från en
gruppbehandling.
Därefter glider samtalet in på vad de
viktigaste ingredienserna i ACT är för
smärtrehabilitering.

- Värderad riktning. Vad vill patienten? Vad
är meningsfullt? Att sätta sina egna mål och
att gå ifrån att organisera livet utifrån att
undvika smärta till att organisera livet utifrån
vad som är viktigt. Det är en enorm skillnad
på att inte vilja något till att vilja något, menar
Joanne. Att vilja något öppnar dörrar! Kan vi
arbeta utifrån detta när vi träffar patienter
med smärta?
Att arbeta processbaserat föreslås som
framtidens behandling. Att främja öppenhet
istället för undvikande är något som alla kan
arbeta med oavsett yrkeskategori.
Samtalet fortsätter kring om det går att
identifiera för vilka patienter ACT passar och
är verksamt. Det finns inget tydligt svar i
forskningen och en väg kan därför vara att
informera patienterna och om kompetensen
finns låta dem välja. Att beskriva interventionen för patienten och om de inte är
intresserade kanske det inte är rätt väg att gå.
Slutligen diskuteras framtiden för ACT och
det faktum att studier alltid ser till gruppnivå
vilket kan vara problematiskt när vi arbetar
med enskilda individer med olika behov.
Kanske fångar vi inte upp all data vi behöver
via självrapporterade formulär. Kan vi genom
att använda modern teknologi utvärdera
patientens individuella upplevelse? Vi
behöver kanske individualisera och vidareutveckla våra instrument för att förstå den
individuella patienten bättre?

En spännande tanke är ett ifrågasättande
kring varför vi inom smärtrehabilitering tar
patienten ur sin kontext och rehabiliterar i en
helt ny kontext, för att sedan låta dem gå
tillbaka till sin gamla kontext. Kan vi istället i
framtiden behandla och utvärdera patienter i
sin hemmiljö? Det tål att tänkas vidare på nu
när digitaliseringen utvecklats i rasande
tempo.
Som en summering lyfts att alla individer är
unika och vi behöver lägga större fokus på
individuell behandling. Ta med
rehabteamets expertis till patientens egen
kontext. Alla i teamet behöver vara i samma
process som patienten och vara en del av den
process som patienten är inne i. Prata med
varandra i teamet.

EMMA VARKEY
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

- Psykologisk flexibilitet föreslår Joanne som
en av de viktigaste ingredienserna. Att med
medveten närvaro få ett perspektiv på sin
smärta och förstå skillnaden mellan att vara
sin smärta och att ha smärta. Att kunna vidga
perspektivet till att se sig själv utifrån och att
kunna ta ett steg ut från smärta och
funktionsnedsättning ger en förutsättning för
rehabilitering och att leva efter nästa viktiga
ingrediens;

"Psykologisk flexibilitet"
&
"Värderad riktning"
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Perifera biomarkörer vid generaliserade smärtor
och fibromyalgi – en omöjlighet eller…
Björn Gerdle, professor emeritus och överläkare, Smärt- och
rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset, Linköping.

Björn började med att nämna att han såg
biomarkörer som objektiva mått på
exempelvis sjukdom och hänvisade till
blodprover och röntgenfynd och dess
koppling till nociplastiska smärttillstånd.
Han gick därefter in på att fibromyalgi och
generaliserad smärta är förknippade med
omställningar i det centrala nervsystemet
såsom:

- Minskad volym av grå substans
- Förändrad kemisk komposition
- Ett annorlunda samarbete med olika
regioner i hjärnan
- Förändringar i cerebrospinalvätskan
Han belyste att central sensitisering är en
nyckelmekanism bakom ovanstående
omställningar i det centrala nervsystemet
och beskrev därefter definitionen av central
sensitisering enligt international association
for the study of pain (IASP): “Increased
responsiveness of nociceptive neurons in the
central nervous system to their normal or
subthreshold afferent input”.

Björn påtalade därefter att han under
föreläsningen kommer att fokusera på de
perifera molekylära processerna som kan
tänkas ligga bakom ovanstående smärt-
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tillstånd samtidigt som han menade att andra
forskare fokuserat på hjärnavbildningstekniker och uttalat sig om att det
framför allt är centrala processer som är
huvudorsaken till symptombilden. Han drog
anekdoter kopplade till Linköping där man
tidigt noterade att påtagligt många patienter
gjorde uttalanden om att de upplevt det som
att smärttillstånden haft sin början i rörelseapparaten. Dessa uttalanden kopplades till
undersökta objektiva perifera fynd såsom
”Ragged red-fibrer” (mitokondriestörningar)
och lägre nivåer av energirika substanser
(adenosintrifosfat och kreatinfosfat) i
muskulaturen. Eftersom dessa fynd inte
kunnat reproduceras menade Björn att dessa
fynd dock fick ett vanrykte, men fortsatte
föreläsningen med att lyfta fram de perifera
faktorer som han ansåg vara intressanta för
att kunna utveckla behandlingsmetoder för
patientgruppen. Först presenterades mikrodialys där man fångar upp molekyler
(exempelvis laktat, pyruvat och glutamat)
från exempelvis trapeziusmuskulaturen och
analyserar dessa varpå man vid undersökningar noterat ökade nivåer av dessa
substanser och en förändrad muskulär miljö.
En påverkan på småfibrer (nociceptorer) har
även påvisats av neurologer, och Björn ställer
sig frågande till om det kan vara den
neuronalt omgivande miljön som kan vara
bidragande till dessa fynd.

Efter detta gick Björn in på att prata om nya
forskningsområden inom ”Omik” med
exemplet Proteomik. Inom Proteomik utförs
explorativa studier där man inte har några
bestämda hypoteser om vilka substanser/
proteiner som förväntas vara ändrade i ett
patologiskt vävnadsprov. Mycket av
forskningen har tidigare varit fokuserad på
ett fåtal molekyler som man bestämt utifrån
djurförsök, men kopplat till fibromyalgi har
inte detta tidigare upplägg varit framgångsrikt. Nu försöker man istället att hitta ett
större mönster i vävnadsbilden när man gör
så breda och omfattande vävnadsanalyser/
mätningar som är möjligt på ett fåtal
patienter. Detta upplägg ställer helt andra
krav på de statistiska beräkningarna eftersom
man söker efter interkorrelationer mellan
flera hundra proteiner. Om fynden är
kopplade till orsak eller konsekvens till
patientens symptom kan man dock i nuläget
inte svara på, menar Björn. Han fortsätter
därefter med att de Proteomikstudier som
utförts på personer med fibromyalgi jämfört
med friska kontroller visar fynd som kopplas
till immunsystemets funktioner och
immunsystemets starka roll i sammanhanget.
Efter detta påstående så går Björn åter in på
IASP-definitionen av smärta och hävdar
vikten av att undersöka och hitta svar i den
biologiska aspekten inom den
biopsykosociala modellen.

ARTIKELGRANSKNING

Föreläsningen avslutas med att poängtera
plasmaproteinernas förklaringsgrad till
patientens smärtskattning. Björn hänvisade
till en studie som han varit med i, där 421
proteiner undersökts i vävnadsprov och
relaterades till smärtkänslighet för tryck,
värme respektive kyla hos personer med
fibromyalgi. Han nämnde i detta
sammanhang även en studie av Wåhlén K et
al. (2018) som hittat att förändringar i
vävnadsprov var kopplade till psykologisk
belastning. Det finns enligt Björn en påvisad
överlappning mellan proteiner kopplade till
psykologisk belastning samt till smärttillstånd,
men han påtalar samtidigt att denna
överlappning inte är påtaglig. Björn
sammanfattar med att hans och andras
resultat talar för att det finns en påverkan på
det nociceptiva systemet, på perifera
vävnader, på immunsystemet och
neuroendokrina processer såväl centralt som
perifert vid fibromyalgi. Eftersom det är
komplexa interaktioner menar Björn att man
måste beakta perifera aspekter i kliniska
sammanhang.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

Smärta efter allvarlig covid-19 infektion
är vanligt förekommande och påverkar
livskvalitén negativt.
Originalartikel: Ojeda A, Calvo A, Cuñat T, Mellado-Artigas R, Comino-Trinidad O, Aliaga J,
et al. Characteristics and influence on quality of life of new-onset pain in critical COVID-19
survivors. Eur J Pain. 2021 Dec 6. doi: 10.1002/ejp.1897.
En studie från Spanien undersökte
förekomsten av nytillkommen smärta efter
intensivvård bland covid-19 patienter.
Studien inkluderade 65 patienter som
infekterades under första pandemivågen i
Spanien (27/5–19/7 2020) där 74% var män
med en medelålder på 65 år. Av dessa hade
50,8% fått nytillkommen smärta som var kvar
en månad efter de skrevs ut från sjukhuset
och 38,5% hade en smärtintensitet på minst 3
mätt med en numerisk skattningsskala från
0–10. Av dessa hade 16,9% neuropatisk
smärta och 44,6% smärta på mer än ett ställe i
kroppen. Smärta förekom i hela kroppen men
var vanligast i övre extremiteterna.
Livskvalitén var nedsatt för patienterna med
nytillkommen smärta jämfört med de som
inte hade nytillkommen smärta.

Resultaten antyder att det är vanligt med
nytillkommen ihållande smärta efter allvarlig
covid-19 infektion. Resultaten bör tolkas med
försiktighet då studien är en
preliminäranalys, det var få deltagare och det
är en av de första prospektiva studierna på
området.

ANTON BRÄNNLUND
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Läs artikeln i sin helhet online:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1002/ejp.1897

PROGRAM OCH KURS MED START HÖSTEN 2022

Magisterprogram
i fysioterapi, 60 hp
Programmet innefattar bland annat våra
profilområden:
• Smärta
• Fysisk aktivitet i prevention och behandling
• Implementering av nya arbetssätt
Programmet bedrivs med 50% studietakt och kan
läsas nätbaserat, med ett par träffar i Falun
under varje termin*.
* Vid ventuella restriktioner relaterade till Coronapandemin kan fysiska träffar komma att ersättas med
nätbaserad undervisning.

ANSÖK SENAST 15 APRIL
LÄS MER PÅ DU.SE

FRISTÅENDE KURS:

Fördjupningskurs i
fysioterapi - med fokus
på smärta och hållbar
utveckling, 15 hp
För dig som vill fördjupa dina kunskaper om smärta
och smärtupplevelsen, ur ett för fysioterapeuter
relevant perspektiv.
Studierna bedrivs nätbaserat med 50% studietakt.
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Getting close with discomfort:
Exposure therapy for fibromyalgia.
Maria Hedman-Lagerlöf, leg. Psykolog, Med Dr, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning.
Maria presenterade sin avhandling som hon
försvarat för snart två år sedan. Hon började
med att beskriva diagnosen fibromyalgi med
dess koppling till en generaliserad smärta,
trötthet, stelhet, sömnstörningar, irritated
bowel syndrome, kognitiva svårigheter samt
sensorisk överkänslighet. Kvinnor är
överrepresenterade och samsjukligheten med
andra somatiska och psykiatriska tillstånd är
vanligt förekommande, med försämrad
funktionsförmåga och försämrad livskvalitet
jämfört med normalpopulationen. Det finns
inte någon botande behandling, varför Maria
undersökt exponeringsbehandling för
patientgruppen. Exponering innebär att
upprepade gånger och systematiskt närma sig
situationer som upplevs obehagligt för
patienten med full uppmärksamhet. Maria
menade att personer med långvariga
smärttillstånd ofta uppvisar någon form av
undvikande beteende och dessutom skannar
av kroppen på ett överdrivet sätt, varför
hennes teori var att exponeringsbehandling
kan ses som central i rehabiliteringen. Hon
påtalade att det är förståeligt att
uppmärksamma och undvika obehag,
eftersom symptomen lindras tillfälligt med
detta beteende – vilket förstärker det aktuella
beteendet och paradoxalt inte bara bibehåller
utan även faktiskt förstärker
symptomobehaget. Konsekvensen blir alltså
att beteendet för att lindra smärtupplevelsen
faktiskt genererar en ökad smärtupplevelse på
sikt, vilket leder till en ond spiral.
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Exponering innebär enligt Maria att närma
sig det som väcker obehag för att lära sig
något nytt, exempelvis att det inte är så illa
som man trott alternativt att man faktiskt kan
vara kvar i situationen även om det är
obehagligt. Behandlingen i studierna innebar
att patienterna fick närma sig aktiviteter som
de tidigare undvikit men även att avstå från
sina undvikandebeteenden, det vill säga
aktiviteter som personen gör för att
distrahera sig eller för att undvika/
kontrollera/minska symptom eller obehag.
Maria nämnde exempelvis att vila inför en
aktivitet eller att ta smärtmedicinering vid
behov som typer av undvikandebeteenden,
men påtalade samtidigt att det faktiskt är en
del personer som blir mer aktiva för att slippa
vara medveten om smärtsituationen eller
tröttheten och att de då behövde exponeras
för att stanna upp och faktiskt tillåta sig att
känna hur det känns i kroppen.
Uppmärksamhetsövningar i att observera och
registrera symptom användes även i
interventionen i syfte att öka förmågan att
vara närvarande i obehaget och därmed
lättare kunna avstå från undvikandebeteendet
för att göra exponeringen mer effektiv.
De fyra delstudierna presenterades därefter.
Först genomfördes ett behandlingsprotokoll
följt av en randomiserad kontrollerad studie
(RCT) där kort- och långsiktiga effekter
utvärderades. Signifikanta förbättringar

beträffande symptombörda noterades på
samtliga utfallsmått i Fibromyalgia Impact
Questionnaire (FIQ) för
interventionsgruppen. Delstudie tre belyste
hälsoekonomiska aspekter och
kostnadseffektivitetsanalyser kopplat till
sjukvårdskonsumtion och
medicinanvändning såväl som indirekta
faktorer såsom nedsatt produktivitet,
sjukfrånvaro och kostnaden för
behandlingen. Dessa värden analyserades i
relation till utfallet ”minskning på FIQ med
minst 18,33 poäng”. Interventionen visade sig
vara mycket kostnadseffektiv, men hur de
gått tillväga med själva beräkningen
presenterades inte i denna föreläsning.
Den sista studien i Marias avhandling
analyserade vad som medierade
behandlingseffekten. Mediatorer som
resulterade i minskning av symptom var
kopplade till undvikandebeteenden, där en
tydlig bild framträdde. Om
undvikandebeteende minskades så
resulterade detta senare i en minskning av
symptom som följd.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN
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Just In TIME –

Dans och yoga för flickor med functional abdominal pain disorders (FAPD)

F OTO : PRIVAT

En randomiserad studie.

Återkommande funktionell magsmärta är ett
tidigt tecken på psykisk ohälsa hos unga och
förekommer ofta samtidigt som ångest,
nedstämdhet, sänkt livskvalité och skolfrånvaro. Magsmärta under uppväxten har
också visat sig vara en prediktor för allvarlig
psykisk ohälsa i vuxen ålder, vilket gör det
viktigt att tidigt identifiera och erbjuda
effektiva behandlingsmetoder för målgruppen. Functional abdominal pain (FAPnot otherwise specified) och Irritable bowel
syndrome (IBS) ingår i begreppet Functional
abdominal pain disorders (FAPD) som
karaktäriseras av en dysreglering av den s.k.
”gut-brain axis” (tarm-hjärna-axeln) där både
psykologiska, fysiologiska och biopsykosociala faktorer påverkar utvecklingen och
prognosen. Globalt är förekomsten av FAPD
bland barn i skolåldern 13,5% och högre hos
flickor än bland pojkar. Enligt den svenska
rapporten ”Skolbarns hälsovanor 2017/2018”
angav var femte 11-årig flicka besvär med
magsmärta varje vecka.

Det finns ingen evidens för läkemedelsbehandling för barn med FAPD och
otillräcklig evidens för kostbehandling. Ickefarmakologiska behandlingar som KBT och
hypnoterapi har visat effekt, framför allt på
kort sikt, och fysisk aktivitet kan distrahera
från smärtan och öka funktion, men behovet

av nya väldesignade studier och ökad kunskap
är stort. Inom barn- och ungdomsforskning
har yoga och dans visat sig vara effektivt i att
minska stress, oro och ångest samt ha en
positiv inverkan på flera fysiska faktorer.
Forskningsprojektet Just In TIME (JiT)
undersöker effekter av en intervention med
regelbunden kravlös dans och yoga i grupp, 2
ggr i veckan under 8 månader, för flickor 9-13
år med FAP och/eller IBS (1). Studien är en
randomiserad kontrollerad studie (RCT) med
en interventionsgrupp och en kontrollgrupp
och totalt 121 deltagare har inkluderats.
Deltagarna rekryterades huvudsakligen via
barn och ungdomsklinikerna och öppenvården i Region Örebro Län och Region
Västmanland. Interventionen genomfördes i
fem omgångar mellan 2016-2019 i Örebro och
Västerås.
Interventionen syftar till att minska magsmärta och oro genom att lyfta fram rörelseglädje och förbättra kroppskännedom i en
socialt stödjande atmosfär utan några krav på
prestation. Varje tillfälle innehöll 30 min dans
och 25 min yoga inklusive avslappning och
avslutades med 5 min reflektion. Dansen
utfördes till populär musik anpassad till
åldersgruppen och hade varierande teman och
stilar. Yoga-delen innehöll individuella
övningar, parövningar samt gruppövningar
(utfördes ofta som en lekfull yogasaga) och

avslutades alltid med avslappning. Fokus vid
alla tillfällen var att stimulera kravlös
rörelseglädje, upplevelse av kroppen i rörelse
och positiv gemenskap tillsammans som
grupp. Vetenskaplig uppföljning av
kvantitativa mått genomfördes för alla
studiedeltagare vid baslinje, efter 4, 8, 12 och
24 månader, samt kommer även att mätas
efter 5 år. Objektiva mått och kvalitativ
uppföljning mättes i anslutning till
interventionen. Kontrollgruppen
uppmanades att leva som vanligt och erbjöds
deltagande i dans och yoga efter 24månadersuppföljningen.
Namnet på forskningsprojektet ”Just In
TIME” belyser vikten av tidiga insatser likväl
som namnet återspeglar nyckelfaktorer i
interventionen; Try [nya aktiviteter (trots
magsmärta)], Identify [stärka faktorer för
hälsa], Move [kroppen i fysisk aktivitet],
Enjoy [rörelseglädje].
Interventionen visade sig vara genomförbar
och uppskattad. Mer än hälften av deltagarna
närvarade vid 50-100% av dans- och yoga
sessionerna.
Analyser visade att interventionsgruppen
hade god effekt avseende minskning av
magsmärta, mätt med Faces Pain Scale
Revised, både vid 4 månader- och 8 månaders
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uppföljning, jämfört med kontrollgruppen, se
tabell och figur. Resultaten är publicerade i
den vetenskapliga tidskriften European
Journal of Pain, september 2021 (2).

”Den kändes typ så här; här är jag! Nu
kommer jag! Det är bara en sån här känsla,
man öppnar upp någonting, å sen blir glad å
lite sprallig.”

Hälsoekonomisk analys visade att dans och
yoga var kostnadseffektivt i jämförelse med
sedvanlig hälso- och sjukvård, beroende på
en höjning av livskvalitet samt lägre
kostnader för interventionsgruppen efter
både 12 mån och efter 10 år, även om det
fanns en större osäkerhet av effekterna på
kort sikt (3). Framöver kommer vi också att
analysera faktorer som skolnärvaro,
självskattad hälsa och psykiskt mående
påverkades, samt objektiva mått såsom
salivkortisol och faeces (avföring). Även
kvalitativ analys av barnens egna upplevelser
av interventionen är under arbete.

”Just in Time har hjälp mej med att jag är
som jag är, här står jag inte nån annan. ”

Studien utvärderar effekter av interventionen
som helhet och det är därför inte möjligt att
dra slutsatser om hur enskilda komponenter i
interventionen påverkar resultaten. De
kombinerade dans- och yogamodaliteterna i
interventionen (1) har potential att möta
biopsykosociala behov hos målgruppen, och
en kombination av pulshöjande och mentala
moment går också i linje med i tidigare
forskning som visat stressreducerande
effekter.

”å det var skönt med en avslappning för att ..
å veta att så här att, du behöver inte .. just att
du, alla- alla tankar som kommer då bara
”släpp dom för att dom behövs inte nu”.
”Alltså det är inte nån som ”Nu gör du fel, nu
gör du rätt, du måste ha upp din fot en
centimeter högre, du måste ha din hand så,
du måste ha ditt huvud så, alltså så” utan att
man kan bara dansa, det är jätteskönt.”

Sammanfattningsvis är Just In TIME ett
exempel på en icke-farmakologisk
intervention som i framtiden skulle kunna
användas inom vården som ett
kostnadseffektivt komplement till
standardvård för flickor med funktionell
magsmärta och IBS.

Resultat analys av primärt utfallsmått; maximal magsmärta
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Forskningsprojektet JiT utgår från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro
län i samverkan med Region Västmanland.
Forskarteamet: Anna Duberg (Med dr, leg.
Fysioterapeut), Lars Ekstav (barnläkare), Mats
Eriksson (professor, specialistsjuksköterska),
Sofie Högström (doktorand, leg. fysioterapeut),
Ulrika Lorentzon Fagerberg (Med dr,
överläkare), Margareta Möller (professor, leg.
Sjukgymnast), Evalotte Mörelius (professor,
specialistsjuksköterska), Anna Philipsson
(hälsoekonom, Med dr), Stefan Särnblad
(docent, barnläkare).

SOFIE HÖGSTRÖM OCH ANNA DUBERG
Båda: Universitetssjukvårdens forskningscentrum,
Region Örebro Län,
samt Inst. för Hälsovetenskaper
Örebro Universitet.

Tabell. Effektstorlekar (Cohens d). (
Liten effekt: 0.2, Medium effekt: 0.5, Stor effekt: 0.8, enl. Cohen, 1988)
Effekt storlek
Mellan grupperna
Inom interventions grupp
Inom kontroll grupp

Figur. Medelvärde av genomsnittlig maximal magsmärta för
interventionsgrupp och kontrollgrupp, mätt med Faces Pain
Scale-R i smärtdagbok varje dag under en vecka, vid 4 månader:
p = 0.003, respektive 8 månader: p = 0.002.

FAKTARUTA

4 månader
0.45
0.61
0.15

8 månader
0.67
1.06
0.38

.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Smärtsektionens
Verksamhetsberättelse
2021
I Smärtsektionen har det pågått en mängd olika aktiviteter under 2021.
Här kommer en sammanfattning av året. Vill ni fråga eller veta mer så hör gärna av er.
SEKTIONENS UPPGIFT är att på olika sätt
vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd
alla medlemmar som jobbar med smärta i
kliniken och i forskning. Sektionen vill också
utgöra ett nätverk för alla medlemmar och
möjliggöra utveckling och erfarenhetsutbyte.
Tillsammans med övriga förbundet har vi
under 2021 slutfört arbetet med utvecklingen
av specialistordningen och Smärtsektionen
verkar därigenom för att få fler specialister
inom smärtområdet. Sektionen har cirka 835
medlemmar.
SEKTIONEN HAR UNDER 2021 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 smärtrehabilitering.
SENS ligger under styrelsens ansvar och
tidskriften går att nå på Smärtsektionens
offentliga hemsida (https://
www.fysioterapeuterna.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. Ett
samtal har initierats med Fysioterapeuterna
Utbildning AB för att möjliggöra spridning
inom förbundet. Under miljörevideringen
2021 har två distrikt inkluderats i
miljödiplomeringsarbetet.

SEKTIONEN HAR UNDER 2021 varit
representerad i Professionsrådet och i
Swedish Pain Societys styrelse samt även
deltagit i Smärtforum och i dialogmöte med
Nationella Programområden (NPO)
Nervsystemets sjukdomar. Sektionen har haft
en halvdagsutbildning under Fysioterapi 2021
med titeln ”Kroppsmedvetenhet i
styrketräning tillsammans med
Psychologically informed physiotherapy (PIP)
i behandling av långvarig smärta” och
sektionen har även föreläst om smärta för
Studentsektionen.

Styrelsen ber att få
framföra sitt varma
tack till sektionens
medlemmar för
visat förtroende
under verksamhetsåret 2021.
Vi som arbetat i
Smärtsektionens
styrelse under 2021:

STYRELSEN GENOM
MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

MATHIAS ANDERSSON, FALUN
ÅSA ÖSTERLUND, GÖTEBORG
EMMA VARKEY, GÖTEBORG
SOFIA JARLBRING, LUND
PETER LINDBERG, STOCKHOLM
ANTON BRÄNNLUND, UMEÅ
MAGDA HJERPE, FALUN
ANGELICA DAHLBÄCK, GÖTEBORG

Smärtsektionens årsmöte hölls den 26
februari 2021. Läs mötesprotokollet i sin
helhet: https://www.fysioterapeuterna.se/
Omforbundet/Sektioner/smartsektionen/
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Physical activity, self-efficacy and quality
of life in patients with chronic pain,
assessed during and 1 year after
physiotherapy rehabilitation
- a prospective follow-up study.
Hur fysiskt aktiva är våra patienter egentligen
och hur ser det ut när de inte längre går kvar för
rehabilitering hos oss? Hur ser tilltro till egen
förmåga ut och kan tilltro vara värdefullt för att
upprätthålla fysisk aktivitetsnivå även efter en
rehabiliteringsperiod. Frågorna är många när
man arbetar kliniskt med patienter och vi hade
nyligen chansen att studera detta vetenskapligt.
42 patienter fick under pågående
fysioterapeutisk rehabilitering på Smärtcentrum,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
sjukhuset bära en accelerometer under en veckas
tid. De fick också besvara frågor om livskvalitet
och tilltro till egen förmåga. Ett år senare gjorde
vi en uppföljande mätning av samma
parametrar.
Avseende fysisk aktivitetsnivå, (mätt med
accelerometer) var det endast 29 % av patienterna
som uppfyllde rekommendationen om fysisk
aktivitet 30 minuter/dag minst 5 dagar/vecka vid
baseline-mätningen. Vid ettårs-uppföljningen
hade denna siffra ökat till 54%.
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En konklusion av våra mätningar visade att
patienterna i genomsnitt ökade nivåerna av
hög fysisk aktivitet vid ettårsuppföljningen
utan att öka sin nivå av smärta. Detta kan
vara viktigt ur ett kliniskt perspektiv, då
många patienter är rädda för och upplever
just ökad smärta av att komma igång med
fysisk träning.
Vidare såg vi att objektivt mätt fysisk
aktivitetsnivå och självuppfattad fysisk
funktion korrelerade och till viss del kunde
predicera den fysiska aktivitetsnivån vid ett
årsuppföljningen. En tolkning av detta kan
vara att det är av värde att utvärdera just detta
hos patienter innan man avslutar
rehabilitering.
ANGELICA DAHLBÄCK
och EMMA VARKEY
LEDAMÖTER I SMÄRTSEKTIONEN

Studien är publicerad i Disability och
Rehabilitation och finns att läsa på nih.gov.

