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LEDARE 

Om vi kastar ut ett frö på asfalt och det inte börjar växa 
– så är det inte fröets fel…

2 SENS nr 2-3/2022

Om vi godtar att fysioterapi kopplas till den 
metod som vi fysioterapeuter använder oss av 
för att nå målet om en rörelse som håller i 
längden, så bör vi kanske utvärdera utfallet av 
våra interventioner ur ett vidgat perspektiv, 
där vi även lyfter in tilliten, glädjen och 
närvaron i rörelsen samt interventionernas 
långsiktiga konsekvenser. Vad är mätbart i 
siffror och vad måste efterfrågas kvalitativt? 
Fysisk aktivitet kan självklart ses som både 
medel och metod - men lek vidare med 
tanken, vad skulle egentligen hända om fysisk 
aktivitet och rörelse i stället ställdes upp som 
ett kvantitativt och kvalitativt mål? Målet att 
vara i kroppen och i aktiviteten blir då 
kopplade till våra värdegrundsord och vår 
vision om ett hälsosamt liv i rörelse. 
Trovärdigheten ligger i att fysioterapin är 
grundad i hållbarhet, samtidigt som rörelsen 
är central för livet.

Inser ni, liksom jag, att vi därmed faktiskt 
jobbar direkt med det som kan ses som 
grundförutsättningen för definitionen av liv!

MATHIAS ANDERSSON 

ORDFÖRANDE  I SMÄRTSEKTIONEN

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna 
leva ett hälsosamt liv i rörelse. Vi har 
dessutom antagit en värdegrund som kopplas 
till vår intention att förändra såväl arbetsliv 
som hälso- och sjukvård och samhälle samt 
antagit ledord som kopplas till värdegrunden; 
i rörelse, trovärdiga och tillsammans. Dessa 
ledord håller jag personligen högt, och efter ett 
samtal med en forskare insåg jag ytterligare 
vad orden faktiskt innebär. Forskaren och jag 
diskuterade livet och att det faktiskt inte finns 
någon allmänt accepterad definition av 
begreppet liv. Komplexiteten i frågan är 
central i boken ”Liv” (Abbott J och Persson E, 
2017) där författarna problematiserar kring 
hur människan i årtusenden har försökt 
definiera begreppet genom individens 
(människa, djur och växter) koppling till vissa 
egenskaper, såsom energianvändning och 
strävan efter fortsatt existens mm. Författarna 
påvisar komplexiteten i begreppet då de 
dessutom kopplar in individens medvetenhet 
till existensen, samt lyfter fram kroppen som 
central för att kunna förhålla sig till begreppet 
intelligens. I mitt samtal med forskaren lyfte vi 
därtill fram rörelse som kanske den mest 
grundläggande faktorn för att kunna definiera 
det vi väljer att kalla liv.

Rörelse utgår från kroppen och jag är min 
kropp. Men vad händer när jag upplever 
det som att jag och min kropp arbetar mot 
varandra eller när jag inte känner att jag 
äger min kropp? Vad händer om kroppens 
förmåga värderas i vad som kan utföras 
och presteras – när kroppen blir ett ”den” 
eller ett ”det”?

Liv definieras av rörelse!

Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002) uttalade en gång: ”Hälsa är att 
i glädje vara upptagen av sina 
livsuppgifter.” Att utföra livsuppgifter i 
glädje sammankopplar jag till att vara 
medveten och närvarande i betydelsefulla 
aktiviteter, vilket markant skiljer sig från 
att bara vara härvarande. Närvaro i 
livsuppgiften underlättar då för att 
aktiviteten ska upplevas betydelsefull, med 
följden ”Jag är betydelsefull”! Att som 
person få en känsla av att vara betydelsefull 
ger ett upplevt ökat människovärde och 
samtidigt en större värdighet. Var det detta 
som hände med patienten som fått hjälp av 
fysioterapeuten att lyfta bort rädslan?
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En sammanfattning från Swedish Pain Society (SPS) Utbildningsdag 
Global year: Translating Pain Knowledge to Practice 

”En digital tidsålder”. Hur digitala verktyg 
kan främja bedömning och behandling av 
barn och ungdomar med akut och 
långvarig smärta.

SPS UTBILDNINGSDAG  2022

Årets tema handlar om att översätta och 
implementera den kunskap som forskningen 
ger oss till kliniken och i mötet med 
patienten. Hur skall man överbrygga klyftan 
mellan teori och praktik, så att forsknings-
resultaten gynnar alla oss som arbetar i 
vården och framför allt den enskilde 
patienten? Utbildningsdagen startade med ett 
föredrag av Elisabeth Bondesson, Marcelo 
Rivano Fischer och Nadia Åkesson som 
samtliga arbetar med Nationella Registret för 
Smärta (NRS) som belyste just detta tema i sin 
presentation: ”Att forska i och att utveckla 
vården, hur möts de två? Exempel från det 
Nationella Registret över 
Smärtrehabilitering (NRS)”.

Under föredraget berättade Elisabeth, Marcelo 
och Nadia om NRS-registret samt gav 
exempel på kvalitetsarbeten och forskning 
som gjorts med hjälp av registerdata samt 
tankar om framtiden.

På 90-talet upprättades ett antal register i 
Sverige, då man såg ett behov av att kunna 
kartlägga och öka kunskapen inom olika 
frågor. Register används både för att få svar på 
forskningsfrågor och för att kunna göra 
kliniska utvärderingar. I NRS används också 
sammanfattningar av resultaten som stöd till 
vårdpersonal.

NRS uppbyggnad: Syftet med registret är att 
utveckla och säkra vårdens kvalitet, jämföra 
resultat på gruppnivå mellan olika enheter och 
ge deltagande enheter möjlighet att följa upp 
den vård som ges. Genom att man kan göra 
adekvata jämförelser med andra enheter som 
är anslutna till NRS kan man använda det som 
utgångspunkt i diskussioner om förbättrings-
arbete inom den egna enheten. Under förra 
året tillfrågades alla enheter som är anslutna 
till NRS, hur man använder registret? Av alla 
enheter svarade 94% att de använder NRS i sitt 
kliniska arbete, 50% använder registret för 
kliniska förbättringsarbeten och 28% använder 
NRS i forskning.
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Stefans forskning berör framför allt barn och 
ungdomar med olika smärttillstånd, både 
långvariga och akuta. Stefan började sin 
föreläsning med att prata kring person-
centrerad vård av barn, där barnen skall vara 
delaktiga i sin egen vård. Stefan lyfte därför 
fram patientkontraktet som mycket viktigt, 
det vill säga att barnen är med i alla beslut 
som rör dem. En utmaning i detta 
sammanhang är autonomibegreppet eftersom 
barnen är under utveckling och mognad - 
När kan de vara med och bestämma saker?

En annan fråga som Stefan lyfte var kopplat 
till hur vi kan nå alla barn och ungdomar 
inom vården, oavsett ålder och funktionsnivå, 
och lyfte en diskussionstanke om att den 
personcentrerade vården för barn och unga 
kanske skulle kunna förbättras och 
underlättas genom kommunikation med 
bildstöd. Det som hänt under senare år är att 
digitalisering ökat och det har blivit en 
lättanvänd teknik med appar som man enkelt 
själv kan ladda ned till sin mobiltelefon. I och 
med digitaliseringen kan man därmed lättare 
flytta över makten från vården till individen. 
När det till exempel kommer till smärt-
skattning kan barnet själv bestämma när, var 
och hur de skattar sin smärta. Med stöd av 
två redan existerande appar har Stefan 
Nilsson varit med och startat ett projekt där 
man utvecklar en app för smärtskattning. Det 
är ett samarbete runt om i Sverige inom 
tandvård, postoperativ vård samt cancervård. 
I projektet har man tagit fasta på analoga 
skattningsskalor och vidareutvecklat dem 
genom att arbeta med avatarer där barnet kan 
välja t.ex. hudfärg och hårlängd, hårfärg för 
att skapa en liknande person av dem själva. 
De använder sig även av emojis, ett ”språk 
och uttrycksätt” som de flesta barn är vana 
vid.

Ett exempel på förbättringsarbete som lyftes 
fram under presentationen var en enhet som 
använt NRS för att utvärdera sitt rehabili-
teringsprogram och utifrån resultatet från 
registret göra ändringar i innehåll/struktur i 
programmet. En kartläggning av vilka 
parametrar som var bättre och sämre 
användes som underlag till förändringen. Ett 
annat exempel på förbättringsarbete var en 
enhet där man gjorde en omställning till 
digital rehab på grund av Covid-19. Enheten 
ska nu utvärdera och jämföra resultatet från 
det digitala rehabiliteringsupplägget med den 
rehabilitering som bedrivits på plats i 
kliniken.

Ett exempel på forskningsprojekt som gjorts 
baserat på NRS data är en studie av Tseli E et 
al. Prognostic factors for improved physical 
and emotional functioning one year after 
interdisciplinary rehabilitation in patients 
with chronic pain: Results from a national 
quality registry in Sweden. Forskningsstudien 
visar att patienter som är i arbete eller endast 
har en kortare tids frånvaro från arbete innan 
rehabilitering har en bättre prognos både för 
fysisk och känslomässig funktion efter 
rehabilitering. De såg även att en positiv 
förväntan på rehabiliteringen har betydelse 
för utfallet. Detta är av klinisk betydelse då 
det är viktigt med tidig rehabilitering innan 
patienter hamnat för långt från arbets-
marknaden.

Genom att det finns ett nära samarbete 
mellan NRS-forskargrupp och enheter som är 
anslutna till NRS, skapas stora möjligheter till 
att kliniska frågor inspirerar till forskning och 
att relevanta forskningsresultat implemen-
teras i verksamheterna på nationell nivå på 
kort tid.

Utbildningsdagen hade flera föredragare och 
Stefan Nilsson, barnsjuksköterska och docent 
vid Institutionen för Vårdvetenskap och 
Hälsa vid Göteborgs Universitet, höll en 
presentation med fokus på digitalisering: 
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Barnet kan då själv skapa sin profil i appen; 
välja sin avatar, välja ett husdjur/maskot och 
skatta sin smärta med hjälp av emojis. 
Skattningarna sammanställs i staplar som 
vårdpersonal lätt kan läsa av och skapa sig en 
snabb uppfattning över barnets smärtsituation. 
I dagsläget är en studie publicerad kring 
utvecklingen av appen (som gjorts tillsammans 
med forskare, barn och ungdomar samt 
vårdpersonal). Evaluating pictorial support in 
personcentred care for children (PicPecc): a 
protocol for a crossover design study. Nilsson S 
et al. Appen har testats och testas i olika länder 
och på olika språk och den verkar fungera 
mycket väl, avatarer och emojis verkar vara 
universellt och enkelt att förstå menar Stefan. 
Appen innehåller också länkar med filmer för 
egenvårdstips och Stefan menar att den digitala 
världen ger oss nya möjligheter att jobba 
personcentrerat och göra barnen delaktiga i sin 
vård. 

Efter lunch fick vi lyssna till Gunilla Göran från 
Reumatikerförbundet och European Network 
for Fibromyalgia Associactions (ENFA) som 
pratade utifrån temat ”Patientens perspektiv”.
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Gunilla började med att poängtera var och ens 
smärta är individuell varpå alla vi deltagare fick 
stanna upp och känna efter vad smärta betyder 
just för oss. Därefter belyste Gunilla 
definitionen om hälsa och en stark önskan om 
att vården ska börja arbeta mer förebyggande. 
Smärta är ett jätteproblem, både bland barn och 
vuxna. Ungefär 20% av den vuxna befolkningen 
sägs rapportera att de har långvarig smärta, 

vilket innebär cirka 2 miljoner människor i 
Sverige. Även om få människor dör som direkt 
orsak av långvarig smärta så är det många 
människor som dör i smärta, vilket Gunilla 
menar belyser vikten av att jobba med 
smärtupplevelsen genom hela vårdkedjan.

Gunilla presenterade därefter 
Reumatikerförbundet lite mer ingående, samt 
hur man inom förbundet arbetar med att 
förbättra smärtvården på olika sätt. Hon 
berättade om en intressant undersökning där 
78 patienter deltagit och svarat på frågan om 
Vad som är viktigt vid ett läkarbesök?. Det som 
rankades främst bland dessa patienter var Att 
bli sedd. Därefter Att bli lyssnad på, att bli 
trodd, att få hopp om lindring och att få en 
utredning. Till synes enkla saker, detta trots att 
behandlingen av långvarig smärta ofta ur 
behandlarens perspektiv upplevs både 
komplext och svårt. Gunilla fortsatte med 
frågan hur vi kan gå varandra till mötes - 
patienter och vårdpersonal - och föreslog tre 
enkla framkomliga vägar: Först ut var förslaget 
Att ge patienten en förförståelse inför mötet. 
Detta kan enligt Gunilla åstadkommas genom 
att patienten får beskriva sin smärtupplevelse 
och fylla i frågeformulär samt rita en 
smärtteckning innan besöket samt att patienten 
får förbereda frågor, som det sedan finns tid för 
att ta upp, och att få information kring besöket 
(såsom hur lång tid det kommer att ta samt om 
man få ta med en anhörig mm). Nästa förslag 
på framkomliga väg var enligt Gunilla att Tro 
på patienten och även att bekräfta det med ord. 
Den sista framkomliga vägen är att i mötet 
Skapa ömsesidig tillit. Om dessa saker kan få 
ske, finns enligt Gunilla en stor möjlighet till 
lindring och läkning.

Att bli sedd, att bli lyssnad 
på, att bli trodd, att få hopp 
om lindring och att få en 
utredning.

Som avslut, kopplat till uttalandet om att vi alla 
behöver hjälpas åt för att kunna minska 
lidandet vid långvarig smärta, citerar Gunilla 
poeten och tillika psykologen Tomas 
Tranströmers dikt ”Romanska bågar”.

ROMERSKA BÅGAR

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapande bakom valv och ingen överblick.

Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen:

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Jag var blind av tårar och föstes ut 
på den solsjudande piazzan tillsammans med 

Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Tomas Tranströmer

Efter en kortare paus fortsatte Karsten Ahlbeck, 
smärtspecialist vid Smärtkliniken, Capio S:t 
Görans Sjukhus i Stockholm, med en trevlig 
föreläsning kring den bok han skrivit 
tillsammans med Carin Hjulström ”Överlista 
smärtan - att ta med patienten i 
läkningsprocessen”. Karsten börjar med sin 
bakgrund som klinisk läkare, forskare och 
föreläsare och hur han träffade Carin Hjulström 
och hur han efter övertalande gått med på idén 
om att skriva en bok. Därefter fortsätter han med 
tankar kring vad som är läkarens roll i arbetet 
med långvarig smärta. Är det att hitta rätt 
farmaka, att göra rätt utredningar eller säga till 
vårdcentralen att patienten inte är färdigutredd? 
Är det att hitta en diagnos, att ta över en patient 
som är ”för jobbig” för någon annan eller att ta 
hand om patientens känsla av att ”du är mitt sista 
hopp”. Nej, läkarens viktigaste uppgift (och 
kanske även fysioterapeutens för den delen) är 
att ge patienten lättillgänglig information om 
långvarig smärta innan patienten börjar 
behandla sig själv.

SPS UTBILDNINGSDAG  2022

Hjärnan försöker, enligt Karsten, hela tiden lägga 
pussel och reagera efter det. Är det något som är 
farligt, så behöver hjärnan reagera direkt. Detta är 
otroligt viktigt när det gäller smärta och vi får ta 
del av enkla bilder av hur långvarig smärta kan 
förklaras genom smärtförstärkning och 
smärthämning.

Karsten tar oss därefter med genom bokens 
kapitel och belyser vikten av hur vi 
kommunicerar med patienterna. Avseende den 
feedback han fått på boken så framkommer något 
väldigt spännande ur ett fysioterapeutiskt 
perspektiv - att all feedback från patienter om 
förbättring har handlat om att de vågat röra på sig 
och samtliga av dessa har rapporterat att de 
tidigare blivit varnade eller avrådda av vården 
från att röra sig.

Slutsatsen som Karsten avslutar sin presentation 
med är att lättsmält information om långvarig 
smärta måste nå våra patienter. Patienterna har 
inte nåtts av budskapet att de behöver göra jobbet 
själva, och av kunskap om att de ska våga röra sig. 
Med detta budskap blir det lämpligt att sätta 
punkt från denna föreläsningsdag och fortsätta 
det fysioterapeutiska arbetet - lite mer stärkta än 
tidigare!
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Svensk Barnsmärtförenings 
Barnsmärtsymposium 2022 

Eva Malmros Olsson, Biträdande överläkare 
Smärtbehandlingsenheten Astrid Lindgrens 
barnsjukhus Stockholm, förläste på temat 
”Akut smärta hos barn och ungdomar”.
Akut smärta kan beskrivas som en hastigt 
nytillkommen, negativ smärtupplevelse 
orsakad av t.ex. trauma, kirurgi, inflam-
matoriska tillstånd och ischemi. Den akuta 
smärtan är vanligen av nociceptiv karaktär och 
går oftast över. Men om den går över, varför 
ska vi då behandla den kan man fråga sig. Jo, 
det behöver vi göra av humanitära skäl men 
även för att förkorta vårdtider, kunna 
mobilisera snabbare och minska risk för 
långvarig smärta och beteendeförändringar 
hos barnet. 

Eva Malmros Olsson poängterade vikten av en 
god smärtanalys, kontinuitet och en 
multimodal approach i behandlingen, med 
målet att barnet ska ha det bra, kunna 
mobiliseras, sova på natten, vara vaken på 
dagen och kunna göra saker som man tycker 
är kul. 

hypermobilitetsspektrumstörning. Sara 
Lundqvist, överläkare barn och ungdoms-
psykiatri  i Göteborg presenterade forskning 
kring förekomst av smärta hos barn med 
psykiatriska tillstånd, där hennes forskning 
visar att huvudvärk och magont är vanliga 
symptom att beakta hos patientgruppen.

 förstår, att smärtlindra, att skapa tillit, 
säkerställa en trygg miljö och att belöna barnet 
efter utförd behandling.  Om vi lyckas med 
detta så blir det inte bara bättre för alla i den 
aktuella situationen utan bidrar även till 
långsiktiga positiva konsekvenser för barnets 
framtida vårdkontakter.

Piet pratade bland annat om fenomenet 
”övergående empatisk blindhet” där 
vårdpersonal ”glömmer bort” barnet och helt 
fokuserar på uppgiften som ska utföras. Piet 
beskrev inlevelsefullt hur detta påverkar barnet 
negativt och kan öka rädslan och smärt-
upplevelsen hos barnet, vilket i sin tur kan 
resultera i en situation som snabbt kan leda till 
att barnet blir skräckslaget och måste hållas 
fast med mer eller mindre våld för att 
proceduren ska kunna genomföras.

BARNSMÄRTSYMPOSIUM  2022
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Varje år arrangerar Svensk Barnsmärtförening ett Barnsmärtsymposium som i år kunde genomföras fysiskt efter två års digitala 
konferenser. i år var cirka hundra deltagare på plats i Göteborg för att få lära sig mer om såväl akut som långvarig, palliativ och 
procedurrelaterad smärta.
En viktig del vid dessa möten är också att få möjlighet att träffas, diskutera, utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra som 
är intresserade av att förbättra vården för de barn, ungdomar och föräldrar vi träffar. Ett dussintal föreläsare, såväl svenska som 
internationella, delade med sig av vetenskap och klinisk erfarenhet. Några av dem presenteras här.

Svensk barnsmärtförening är en multi-
disciplinär förening för professioner inom 
hälso- och sjukvård. Föreningen har sedan 
1997 varit en av Sveriges ledande föreningar 
när det gäller utbildningar inom området 
barn och smärta. Föreningens mål är att 
främja spridning av kunskap om diagnostik 
och behandling av smärta hos barn inom 
hälso- och sjukvården. Om du vill veta mer 
om föreningen, delta i utbildningar eller bli 
medlem så hittar du mer information på 
hemsidan Svensk Barnsmärtförening 
(www.barnsmartforening.online)

För er som är intresserade av att lära er 
mer om smärta hos barn och ungdomar 
arrangeras 2023 års barnsmärtsymposium 
i Norrköping 27–28 april 2023.
Därutöver anordnas en utbildningsdag 
den 17e november 2022 på Nya Karolinska 
Sjukhuset i Stockholm. Temat för dagen 
är: ”Vad är det för fel på mig och vem ska 
hjälpa mig? — Hur kan vi hjälpa barn och 
familjer hantera ovisshet och bygga 
motståndskraft vid långvarig smärta”. Piet L Leroy, läkare och forskare från 

Maastricht i Nederländerna, föreläste om 
procedurrelaterad smärta.
Under föreläsningen presenterades strategier 
som vårdpersonal bör använda sig av i 
procedursituationer. Exempel på vad som är 
viktigt att göra är att informera så att barnet 

Några övriga föreläsare från dessa intressanta 
dagar var Karin Bäckdahl, läkare på Lilla 
Erstagården som föreläste om palliativ 
smärtlindring. Gita Hedin, folkhälsovetare, 
presenterade sin avhandling kring sömn hos 
friska ungdomar. Eva Gåve rapporterade från 
Nationella arbetsgruppen som jobbar med 
utformning av nationella riktlinjer för 
Långvarig smärta hos barn och ungdomar. Elke 
Schubert Hjalmarsson, fysioterapeut, berättade 
om sin forskning kring ungdomar med 

Mötet genomförs som ett hybridmöte vilket 
ger möjlighet att vara med på plats eller via 
videolänk. Mer information finns på Svensk 
Barnsmärtförenings hemsida. 

MALIN LANZINGER, leg FT

Barn- och Ungdomsmot. smärta, SUS Lund 

samt sekreterare i Svensk Barnsmärtförening
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Träning + ACT vs. Övervakad träning som 
behandling för personer med långvarig smärta

Originalartikel: Casey MB, Smart KM, Segurado R, Hearty C, Gopal H, Lowry D, Flanagan 
D, McCracken L, Doody C. Exercise combined with Acceptance and Commitment Therapy 
compared with a standalone supervised exercise programme for adults with chronic pain: a 
randomised controlled trial. Pain. 2021 Sep 24. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002487. 
Epub ahead of print. PMID: 34913883. 
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I denna randomiserade kontrollerade 
studie (RCT) undersöks effekten av att 
addera Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) till övervakad träning, 
jämfört med endast övervakad träning, 
för personer med långvariga 
smärttillstånd. Artikelförfattarna påpekar 
att långvarig smärta är ett vanligt 
förekommande folkhälsoproblem som 
skapar mycket lidande och kostar 
samhället stora summor varje år, varför 
det är det viktigt att försöka hitta effektiva 
behandlingsmetoder för denna 
patientgrupp.

Terapiformen ACT är en form av 
kognitiv beteendeterapi (KBT), där man 
tränar olika mentala strategier för att öka 
sin psykologiska flexibilitet, och på så vis 
kunna leva ett funktionellt och 
meningsfullt liv. Tidigare forskning har 
visat att träning och KBT är effektivt 
gällande att minska smärtupplevelsen och 
förbättra funktionen. Dock har ACT visat 
sig vara en lovande behandling, men det 
behövs fler högkvalitativa RCT-studier 
med aktiva kontrollgrupper för att ge mer 
övertygande resultat.

Denna RCT:n är den första i sitt slag att 
jämföra kombinerad träning och ACT, 
med en aktiv kontrollgrupp, för personer 
med långvariga smärttillstånd. 
Deltagarna i studien var vuxna personer 
med långvarig smärta. Dessa 
randomiserades till antingen 
interventionsgruppen (IG), som innebar 
ett 8 veckor långt multidisciplinärt 
program bestående av träning + 
utbildning/råd (med fysioterapeut) och 
ACT i grupp (med psykolog), eller till 
den aktiva kontrollgruppen (KG), vilket 
innefattade träning i 8 veckor i grupp + 
utbildning/råd med fysioterapeut, utfört 
på samma sätt som i 
interventionsgruppen.

Det primära utfallsmåttet i studien var 
”pain interference” vid uppföljning 12 
veckor efter avslutad intervention. Pain 
interference mättes med ”Brief Pain 
Interference Scale” (BPI-IS), vilket är ett 
frågeformulär med sju frågor om hur 
smärtupplevelsen stör aktiviteter som 
generell aktivitet, vanligt arbete, humör, 
gångförmåga, sömn, relationer och 
livsnjutande aktiviteter. Frågorna i 
formuläret skattas på en skala från 0 till 10, 
där en förändring motsvarande 1-
poängsteg har föreslagits som en 
meningsfull förändring.

De sekundära utfallsmåtten var 
smärtintensitet (mätt med ”Brief Pain 
Inventory (BPI)
pain severity scale”), 
depression och ångest (mätt med ”Patient 
Health Questionnaire” och ”General 
Anxiety Disorder, GAD-7”), 
och patientnöjdhet (mätt med ”Client 
Satisfaction Questionnaire-8” och ”Patient 
Global Impression of Change Scale”).

Dessa följdes upp direkt efter avslutad 
intervention, samt 12 veckor senare. 
Ytterligare utfallsmått var ”Pain Self-
Efficacy Questionnaire”, 
”Pain Catastrophizing Scale”,
 “Tampa Scale of Kinesiophobia”, 
“Chronic Pain Acceptance 
Questionnaire-8” and 
“Committed Action Questionnaire-8”.

Resultaten från studien visade inte på 
någon signifikant skillnad mellan 
grupperna (IG och KG) avseende det 
primära utfallsmåttet pain interference, 
varken efter avslutad intervention eller 12 
veckor senare. Signifikanta förbättringar 
kunde noteras inom deltagarna i 
interventions-gruppen 
(träning + ACT), men dessa uppnådde 
dock inte det uppsatta målet ”minimal 
clinical important difference” (= 1 poäng 
på BPI-IS). 

Resultaten gällande de sekundära 
utfallsmåtten, visade inte heller där någon 
signifikant skillnad mellan grupperna 
även om det förelåg en icke-signifikant 
fördel för interventionsgruppen. Fler 
deltagare i interventionsgruppen uppgav 
sig dock vara mer subjektivt nöjda med 
interventionen och rapporterade en ökad 
”global impression of change”.

Författarna konkluderar att även om 
studien inte visade några signifikanta 
skillnader mellan interventionsgruppen 
(träning + ACT) och den aktiva 
kontrollgruppen (övervakad träning), så 
behövs fortsatt forskning kring att 
identifiera faktorer som förutspår 
positiva effekter av dessa typer av 
interventioner. Eftersom tendenser till 
mer positiva resultat visades i 
interventionsgruppen anser författarna 
att fortsatt forskning även är önskvärd 
inom hur vi kan förbättra effekterna av 
behandlingsprocesserna.
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ANTON BRÄNNLUND
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De flesta av oss som läser den här tidskriften är 
väl bekanta med den nedåtgående spiral av 
rädsla, katastroftankar och skyddsbeteenden 
som kan leda en del patienter mot ökad 
funktionsnedsättning och onödigt långvarigt 
lidande. Det finns många modeller och 
utmålande beskrivningar av denna negativa 
spiral men inte lika många beskrivningar av 
hur vägen mot återhämtning kan se ut. En 
artikel som publicerades i Physical therapy & 
rehabilitation journal i februari 2022 ger just 
en sådan utförlig beskrivning i form av ett 
ramverk utformat för att hjälpa 
fysioterapeuter.

stämmer inte den ursprungliga tolkningen 
längre. Personens analys av situationen blir 
då lätt att saker och ting förmodligen var 
värre än det ursprungliga antagandet, varpå 
resultatet blir en ökad känsla av bristande 
kontroll såväl som bristande förmåga att 
förstå sin smärtsituation. Detta kan 
resultera i en risk för ökad rädsla och 
vidare undvikande i en nedåtgående spiral.

modellen så hjälper den sammanvägda 
tolkningen personen att svara på följande 
fem frågor för att förstå sin smärtsituation:

1. Identitet: Vad är smärtan?
2. Orsak: Vad orsakar smärtan?
3. Konsekvenser: Vilka konsekvenser
resulterar smärtan i?
4. Tidslinje: Hur länge kommer jag att
fortsätta ha smärta?
5. Behandling/hantering: Kan smärtan bli
botad eller kontrollerad?

Från fara till säkerhet – vägen mot 
återhämtning från muskuloskeletal smärta

Originalartikel: Caneiro JP, Smith A, Bunzli S, Linton S, Moseley GL, O'Sullivan P. From 
Fear to Safety: A Roadmap to Recovery From Musculoskeletal Pain. Phys Ther. 2022 Feb 
1;102(2):pzab271. doi: 10.1093/ptj/pzab271. PMID: 34971393. 
https://academic.oup.com/ptj/article/102/2/pzab271/6480889?login=false

Artikeln beskriver hur Cognitive functional 
therapy (CFT) med hjälp av the Common-
Sense Model (CSM) kan användas för att guida 
patienter bort från ohjälpsamma tankar och 
känslor mot återhämtning - som här definieras 
som ”kontroll” över smärtan, ökad funktion 
och förbättrad livskvalitet. Författarnas 
målsättning är att artikeln ska kunna användas 
av bland annat fysioterapeuter för att nyttja 
psykologiska aspekter i 
smärtrehabiliteringssammanhang.
Artikelns ramverk bygger på att tolkningen av 
en smärtupplevelse som hotfull är ett 
huvudproblem och vägen ut ur den negativa 
spiralen är en nytolkning av smärtupplevelsen 
som mindre hotfull, byggt på upplevelser av 
säkerhet. Artikeln presenterar ett patientfall i 
form av en kvinna med upplevd 
funktionsnedsättande ryggsmärta och hög 
smärtrelaterad rädsla.

Common-sense model
Modellen beskriver att en persons förståelse 
för sin smärtsituation börjar med att en 
tolkning av smärttillståndet bildas. Denna tar 
främst avstamp i minnen, tidigare smärt-
upplevelser, genomgångna behandlingar, 
livsstil och sociala aktiviteter. Den påverkas 
också av kroppsliga sensationer samt sådant 
som personen hör och beteenden som 
personen observerar hos andra. Enligt

Modellen menar att en persons förståelse 
av sin smärtupplevelse styr deras agerande 
utifrån ett beteendemässigt och 
emotionellt perspektiv.

Artikeln tar som exempel en individ som 
har tolkningen ”smärta = hot” och som 
tror att framåtböjning av ryggen kommer 
att resultera i en ökad ryggsmärta. 
Personen vill undvika smärtan varpå 
framåtböjningar undviks, men eftersom 
rörelsen därmed undviks så kan aldrig 
motsatsen heller upplevas (att 
framåtböjning av ryggen inte leder till 
ryggsmärta) vilket får konsekvensen att 
beteendet bibehålls. Ifall personens 
uppfattning sedan blir ”undviker jag 
framåtböjning av ryggen så kommer jag 
förebygga smärta” men detta inte sker så 

Artikeln presenterar en lösning bestående 
av ett ramverk i 4 delar (A-D, se nedan) 
med målet att motbevisa den grundmall 
som personen har för sin smärtupplevelse 
genom upplevelser och reflektion. Samtidigt 
börjar en ny, mer hjälpsam grundmall 
byggas upp tillsammans med patienten.

Del A innebär en kartläggning av personens 
grundmall för smärtupplevelsen med 
avstamp i Common-sense model, del B 
beskriver hur Cognitive functional therapy 
kan användas för att ”lära säkerhet”, del C 
beskriver den nya grundmallen för 
smärtupplevelsen som behandlingen syftar 
till att skapa och del D beskriver hur en 
symptomökning kan leda till en 
förstärkning av den gamla eller nya 
grundmallen. Varje del (A-D) beskrivs mer 
utförligt i artikeln.

A – Kartlägg personens grundmall:
1. Vilken tolkning personen har av sin
smärtupplevelse (exempelvis smärta = hot)
2. Vilket beteende personen nyttjar
(exempelvis skydda eller undvika
aktiviteter)
3. Vilken den emotionella reaktionen är
(exempelvis rädsla eller oro)

B – Nyttja CFT för att ”lära säkerhet” 
genom:
En god terapeutisk allians
Exponering med kontroll riktat bort från 
dysfunktionella säkerhetsbeteenden 
Skapa en ny förståelse av smärtupplevelsen 

C – Etablera en ny grundmall genom 
säkerhetsinlärning:
1. Smärta är inte lika med hot eller fara
2. Avslappnat utforska och utöka antalet
aktiviteter
3. Lugn och självsäker inställning till
aktivitet

D – En episod av symptomökning har 
potential att förstärka inlärning av 
antingen rädsla eller säkerhet varpå det 
bör finnas en plan för hantering av sådana 
episoder.

För den som vill läsa mer om ramverket så 
är hela artikeln fritt tillgänglig med fina 
illustrationer och hela patientfallet 
beskrivet i detalj.

ARTIKELGRANSKNING



9

Ny bok om huvudvärk och migrän 
hos barn och unga 

Migrän och huvudvärk är något som alltid 
intresserat mig lite extra under mina snart 20 
år som fysioterapeut. Jag hade tidigt chansen 
att fördjupa mig både kliniskt och som 
forskare inom området huvudvärk, och skrev 
min avhandling om migrän och fysisk 
aktivitet för drygt tio år sedan. Därefter har 
huvudvärk på olika sätt alltid varit en del av 
mitt arbete som fysioterapeut; både som 
kliniker, forskare och i samband med 
föreläsningar. Under förra året fick jag ett 
erbjudande att tillsammans med Migrän- och 
huvudvärksföreningen i Västra Götalands län 
skriva en bok om huvudvärk hos barn och 
unga. Boken vänder sig till föräldrar till barn 
med huvudvärk, men också till dig som 
arbetar med patienter med huvudvärk, har 
barn i din närhet som besväras av huvudvärk 
eller kanske bara är intresserad av att veta 
mer. Projektet blev färdigt under våren 2022 
och nu finns boken att beställa utan kostnad 
via föreningens hemsida.

Huvudvärk är en av de vanligaste 
åkommorna hos barn och unga och påverkar 
såväl det fysiska som det psykiska måendet. 
Ibland kan det förstås vara svårt och 
komplext, men under mina år som 
fysioterapeut har jag också sett många bli 
hjälpta av relativt små insatser; så som att få 
lära sig mer om sin huvudvärk och få enkla 
hanteringsstrategier. Detta är 
huvudbudskapet i boken, där jag försöker att 
så lättillgängligt som möjligt dela min 
kunskap från både klinisk verksamhet och 
aktuell forskning inom området.

Boken kan beställas utan kostnad via Migrän och Huvudvärksföreningen i 
Västra Götaland: vastragotaland@huvudvarksforbundet.se

NY BOK

 SENS nr 2-3/2022

Boken har två delar, där den första delen är 
mer teoretisk och ger en fördjupad kunskap 
om smärta, huvudvärk och stress. Där efter 
kommer del två, där fokus ligger på 
hanteringsstrategier och självhjälp i form av 
råd kring fysisk träning, 
avslappningsövningar, tips på övningar för 
nack- och skuldermuskulatur samt en 
huvudvärksdagbok. Jag har också försökt att 
via två fiktiva patientfall göra kunskapen lite 
mer konkret.

Nu är min förhoppning att boken ska 
komma till nytta, så är du intresserad är du 
välkommen att beställa ett eller flera 
exemplar via Migrän-och 
huvudvärksföreningens hemsida.

EMMA VARKEY

LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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Anders börjar föreläsningen genom att ta oss 
tillbaka i mänsklig historia till våra förfäder 
som levde som jägare och samlare, i tider av 
brist och hot där medellivslängden för 
människorna var 33 år. Fram till 10 000 år 
sedan, vilket är 96% av mänsklighetens tid, dog 
människor av tidig spädbarnsdöd, svält, 
infektioner, blödningar och eller våld. Hoten 
var tydliga och våra biologiska 
skyddsreaktioner fungerade för oss.

 SENS nr 2-3/2022

SMÄRTFORUM 2022

Anders är inledningstalare vid Smärtforum 
2022 i Linköping. Han börjar med att ställa en 
reflekterande fråga om varför mår vi så dåligt 
när vi har det så bra, samtidigt som han 
visade siffror på att var åttonde svensk äter 
antidepressiva farmaka. Hans svar i slutet av 
föreläsningen är för att vi inte har utvecklats 
för att ha det bra och vara lyckliga hela tiden, 
hjärnan har utvecklats för att öka chansen till 
att överleva! Att gå omkring och känna sig 
lycklig kan ta fokus från överlevandet – varför 
ständig lycka inte tycks fylla någon biologisk 
skyddande funktion. Anders menar att ångest 
och depression bör ses som 
skyddsmekanismer kopplade till våra 
grundläggande biologiska behov. Samtidigt 
anser han att vi idag tycks ha glömt att vi är 
biologiska varelser och att vi kan behöva 
förstå att för att känna positiva känslor så 
behöver vi sluta jaga känslan av lycka och i 
stället börja undersöka hur våra biologiska 
skyddsmekanismer fungerar. Så för att känna 
stunder av lycka behöver vi se tillgodose våra 
grundläggande behov som sömn, motion, 
social samvaro och känsla av sammanhang 
och mening i stället för att jaga själva känslan 
av den lättflyktiga lyckan. Han reflekterar 
över att när han själv tillgodoser sina 
grundläggande behov så upplever han 
samtidigt att han ofta blir snällare mot sig 
själv.

Jordbrukssamhället ändrade enligt Anders 
allt, hur vi lever, äter och socialiserar. Nu är 
de vanligaste dödsorsakerna hjärtinfarkt, 
cancer och stroke och vi har en 
medellivslängd på 82 år – samtidigt som vi 
har samma hjärna och biologiska 
skyddssystem.

Anders fortsätter föreläsa om varför hjärnan 
skapar känslor och han lägger fokus på 
hjärnområdet Insula. Den bakre delen av 
insula får information från kroppens organ 
och den främre delen av insula tar emot 
information från alla våra sinnen. I insula 
smälts alltså vår inre och yttre värld samman 
och det är här som vi skapar våra 
känslotillstånd.

Funktionen bakom skapandet av känslor är, 
enligt Anders, för att putta oss mot beteenden 
som hjälper oss att överleva. Våra olika 
känslor blir kopplat till olika behov – till 
exempel att behovet av mat skapar hunger. 
Skillnaden på situationen mellan 
jordbruksmänniskan och jägaren/samlaren 
påverkar ”kalkylen” som hjärnan använder, 
där kalkylen i grunden är baserad på att 
avväga risk för fara att agera mot risken för 
fara i att inte agera. För människan under 
jordbrukstiden så såg kalkylen annorlunda ut 
och än mer för oss moderna människor, då vi 
nu för första gången i världshistorien lever i 
ett överflöd av mat/kalorier. Vi har dock inte 
utvecklat några biologiska reaktioner för 
överflöd, utan går fortfarande på 
energisparläge. 

Anders menar att hjärnan gör dessa 
bedömning och beräkningar med 
tilläggshjälp av de starka obehagskänslorna 
stress och ångest samt dess koppling till 
HPA-axeln. Han menar att vårt system 
egentligen är kalibrerat så att det ska 
acceptera 1000 falsklarm för att inte missa 
en faktisk fara. Exempel: Vi hör ett prassel i 
busken och vi har två möjliga scenarion 1 = 
spring och 2 = stanna för att undersöka vad 
det var som prasslade. Alternativet springa 
kostar ca.100 kCal, men om prasslet var 
kopplat till ett illasinnat rovdjur skulle 
alternativet stanna kunna resultera i en 
allvarlig kroppsskada motsvara en kostnad 
av ca.100.000 kCal (samtidigt som det 
skulle kunna få konsekvenser i min 
förmåga att fortsätta samla föda)… Anders 
påpekar att detta system tyvärr inte är 
kompatibelt med ”moderna 
stressorer” (ekonomiska bryderier, elpriser, 
arbetsbörda, informationstäthet, 
psykosociala hot av ensamhet mm) och 
våra tankar om vad som eventuellt skulle 
kunna hända kretsar inte i lika stor grad till 
vävnadsläkningsbegreppet – även om 
svaret i situationen tycks vara detsamma, 
nämligen att vi ofta är på vår vakt och 
reagerar starkt i vissa situationer, dvs 
reagerar med ångest.

Han säger att ångest kan beskrivas som 
stress i förväg. Att hjärnan går in i en möjlig 
risk ”-tänk om…” där ett möjligt hot 
aktiverar vår brandvarnare 
(stressreaktionen) före det att situationen 
har uppkommit. Detta kanske kan öka vår 
förståelse till varför hjärnan tar det säkra 
(att fly) före det osäkra (att inte fly) och 
Anders vänder på argumentet - det 
konstiga är väl ändå alla människor som 
inte besväras av ångest. Ångest är ju en 
skyddsmekanism: Allt är normalt men det 
kanske kan bli något av den där röken = vi 
kör igång brandlarmet för att vara på den 
säkra sidan! Ångest kan dock bli mindre 
hotande om vi förstår att den egentligen är 
till för att skydda oss, inte för att det är fel 
på oss. Med detta kan vi kanske vara kvar i 
känslan och inte agera på ångesten när den 
inte fyller någon direkt skyddande funktion.

Depp 
hjärnan

Anders Hansen, läkare, psykiater, författare.

-
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Anders flyttar sedan fokus till att prata om 
depression som till skillnad från ångest istället 
är en känsla av meningslöshet, att motsatsordet 
inte ska ses som glädje utan som ”vitalitet”. Han 
förklarar att det som orsakar depression ofta är 
kopplat till långvarig stress, under flera år, samt 
att personen ofta kraschar i flera delar av livet 
samtidigt. När man befinner sig i ett tillstånd av 
långvarig stress tolkas det av hjärnan som att vi 
befinner oss i en farlig värld. Hjärnans funktion 
är då att öka överlevnadsmekanismen genom 
att ytliggöra sömnen, påverka kostintaget, 
trycka ner motivation och minska drivet för att 
göra saker, att stanna hemma och ”dra täcket 
över huvudet” (för att överleva) vilket leder till 
en känsla av nedstämdhet och förlorad vitalitet. 
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SMÄRTFORUM 2022

Vi kan bete oss olika under en depression, men 
många som har depressioner pågående under 
veckor eller månader kan utveckla 
meningslöshetstankar om sitt liv, vilket kan leda 
till självmordstankar och självmordsförsök. 
Anders menar att det är ungefär 3-4 personer 
som tar sitt liv i Sverige varje dag och att många 
av dessa dödsfall är kopplade till depression.

Efter dessa allvarliga ämnen fortsätter Anders 
att prata om döden. Han menar att virus och 
bakterier har spelat en stor roll i mänsklighetens 
historia. Så sent som på 1990-talet var mag-/
tarmsjukdomar, lunginflammation och 
tuberkulos de vanligaste dödsorsakerna och 
infektionssjukdomar har skördat miljontals liv. 
Hjärnan har dock lärt sig att styra bort oss från 
flocken vid sjukdom och vid en inflammation i 
kroppen ska vi dra oss undan för att inte 
belastas av ytterligare virus och bakterier. 
Anders menar att inflammation kan ses som 
kroppens svar på hot och är tydligt kopplat till 
depression, eftersom upp mot en tredjedel av de 
med depression samtidigt uppvisar ett 
inflammatoriskt tillstånd i kroppen.

Paradoxalt tycks många moderna 
sammanhang vara kopplade till ökad 
inflammationsgrad i kroppen. 
Inflammationsgraden ökar vid stillasittande, 
vid rökning och intagandet av processad mat 
mm. Anders menar att hjärnan och kroppen
inte kan skilja på dessa beteendeorsakade
inflammationstillstånd och vår historiska risk
för infektioner, så resultatet blir att vi får
samma typ av reaktion - att trycka ner
motivation för att aktivera oss och att
samtidigt öka graden av att dra oss undan.
Våra skyddsmekanismer kan då löpa amok,
när vi reagerar med känslor orsakade av
moderna situationer som likställs med
nedärvda hot om farliga djur och infektioner.
Känslorna blir då ohjälpsamma i att bryta
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Anders knyter ihop säcken genom att 
avsluta med uttalanden kopplat till att 
många har en idé om att vi ska vara 
lyckliga och att vi därför försöker söka 
lycka på många olika sätt. Samtidigt pekar 
forskningen på att vara nöjd med livets 
långsiktiga riktning och att uppleva 
mening i sin situation är det som ger en 
större chans att känna just lycka. Det är 
alltså paradoxalt med lycka. Ju mer vi 
fokuserar på att söka lycka desto mer 
glider lyckan oss ur händerna. Vi är inte 
gjorda att hålla igång upplevelsen av 
välbehag, den upplevelsen ska klinga av för 
att vi ska fortsätta sträva efter det som är 
viktigt i livet. Lycka ska komma och gå.

ÅSA ÖSTERLUND & MATHIAS ANDERSSON 

VICE ORDFÖRANDE resp ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

Flera positiva faktorer togs sedan upp i 
relationen till minskad depression. Först lyftes 
motion och att ha bra kondition samt styrka 
upp som faktorer vilka markant minskar 
risken för depression. Forskningsunderlaget är 
enligt Anders väldigt tydligt – bra kondition 
och fysisk aktivitet är en lika bra och effektiv 
behandling som antidepressiva läkemedel vid 
lätt- och medelintensiv depression. Dock tycks 
det krävas att träning genomförs medel- eller 
högintensivt 3 ggr/v under 45 min regelbundet 
för att uppnå effekten. Detta kan enligt Anders 
vara en av orsakerna till varför det är svårt att 
fullfölja behandlingen vid svårare 
depressioner.
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Men frågan som ställs är då varför vi älskar att 
ligga på sofflocket och äta godis om vi mår så 
bra av motion och stärker i stort sett alla organ 
och organsystem i kroppen vid träning? Jo, 
Anders menar att vi har haft ett underskott av 
kalorier under hela mänsklighetens historia. 
Hittade vi något att äta var det avgörande att vi 
skulle få ett starkt sug för att äta upp allt när vi 
hade möjligheten för att öka chansen till 
överlevnad. Vi har fortfarande kvar dessa gener 
och kalorisuget, men det är inte anpassat till 
vår värld med överflöd av ”billiga” kalorier. 
Eftersom det kostar energi att röra på sig har vi 
alltid på ett energisparläge. Vi är alltså 
utvecklade för att vara lata. Detta gäller även 
vid övervikt. Överflöd av kalorier har ju inte 
funnits historiskt, bara svält. Och för detta har 
de genetiska överlevarna utvecklat olika 
strategier. När vi går ner i vikt triggar det 
kroppens försvar att öka näringsupptaget ur 
tarmen samtidigt som matsuget ökar. Anders 
skämtar om att det konstiga med denna 
vetskap är hur det kan finnas människor som 
INTE är överviktiga i dagens samhälle…

Anders avslutar med att prata om hjärnan 
som ett organ – den har inte utvecklats av 
en slump. Hjärnan visar oss inte världen 
som den är – utan som vi har behövt se 
världen. Och på samma vis uppvisar 
hjärnan den bild av oss själva som vi har 
behövt se, inte som vi faktiskt är, allt för att 
främja överlevnad.

Ångest och depression kan därför ses som 
skyddsmekanismer som visar att hjärnan 
funkar som den ska! Vi är inte skadade om 
vi upplever ångest, det är helt normalt sett 
till vår historia, vår evolution, vår biologi 
och vår utveckling. 

Under den fysiska aktiviteten ökar nivån av 
stresshormoner i kroppen, men efter 
aktiviteten sjunker stresshormonerna till en 
lägre nivå. Som en följd av regelbunden 
träning reagerar man inte heller med lika högt 
kortisolpåslag vid upplevd stress. Detta gäller 
oavsett vilken som är orsaken till den upplevda 
stressen. Motion stärker dessutom alla inre 
organsystem i kroppen och påverkar samtidigt 
informationen som skickas till insula - vilket i 
sin tur kan påverka vårt känslotillstånd och 
minska upplevd ångest samt depression. 

beteendena, snarare ökar risken att vi gör mer 
av dessa, dvs att bli än mer inaktiva och 
nedstämda samt att fortsätta med rök- och 
matbeteendet… Det sorgliga är att upplevelsen 
ensamhet också bör ses som ett hot och en 
stressfaktor. Även om ensamhet ska ses som en 
subjektiv upplevelse, så är långvarig ensamhet 
farligt för kroppen eftersom vi historiskt har 
upplevt en känsla av trygghet i gruppen och att 
överlevnaden sjönk om man var ensam. 
Samtidigt hänvisade Anders till studier som 
visar att det tycks vara förhållandevis enkelt att 
bryta upplevelsen av ensamhet, exempelvis kan 
regelbunden kontakt via korta telefonsamtal 
minska känslan av ensamhet påtagligt och 
därmed minskad risk för depression. En studie 
var uppbyggd så atttonåringar fick ringa upp 
äldre personer som upplevde sig som ensamma 
vid tre tillfällen i veckan á 10 minuter. 
Ungdomarna hade fått instruktionen att 
lyssna, vara intresserade och låta personen få 
bestämma samtalsämnet. 
Behandlingsresultaten kopplades till minskad 
cancer och hjärt-/kärlsjukdom samt låggradig 
stress och Anders menade att synen på 
omgivningen/världen kan upplevas som mer 
”hotfull” om man är ensam eftersom det då 
inte finns någon som kan hjälpa dig om det 
skulle inträffa något...


	EFTERNAMN?



