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INLEDARE 

En balansakt i  
vardagen i stort  
och smått

Jag kan ofta fundera på den 
balansakt jag utför för att ta 
mig fram i vardagen; att ba-
lansera mellan det egoistiska 
och det altruistiska, det obe-
kväma och det behagliga, 
mellan det aktiva och det lata, 
mellan ett brinnande enga-
gemang och en cynisk uppgi-
venhet. 

Vi söker väl alla någon slags balans i 
våra liv. Precis som kroppen med sin 
homeostas, precis som jorden med sina 
buffringssystem för att balansera och sta-
bilisera ekosystemen, precis som världens 
ledare och länder gör genom våra stats-
skick med demokrati- och fredsutveck-
ling. Konstant pågående processer som 
kräver finkänsliga system. Vi är aldrig 
klara, aldrig i hamn. 

Likaså kan jag känna i yrkesrollen, jag är 
konstant i en pågående utvecklingspro-
cess med att försöka lära mig mer. Att 
lära mig om hur nervsystemet, hjärnan 
och smärtreglering fungerar, försöka för-
stå mina patienters upplevelser och deras 
verklighet och få ihop vad jag kan med 
deras kunskap och förståelse. Jag balan-
serar mellan att väcka, provocera och 
inspirera till beteendeförändring med 
att bromsa, lugna ner och ref lektera.  Jag 
balanserar min frustation över att vi inte 
har kommit längre i vården med att träna 
upp ett större och större tålamod, att 
skynda långsamt med längre perspektiv 
på förändringen och tillfrisknandet.

I höst laddar vi för Fysioterapi 2019 där vi 
alla möts för att inspirera, utbilda och 
stötta varandra. Fokus för Smärtsektio-
nens utbildningsdag ligger på en tolk-
ning av att hjälpa vid ”pain in the most 

vulnerable”, att våga möta smärtan hos 
de mest sårbara i vården. Vi vill försöka 
lyfta upp olika perspektiv kopplade till 
patienter med långvariga smärtupp-
levelser där vi saknar botemedel och 
enkla behandlingsalternativ och där vår 
utmaning är att förstå och våga möta 
komplexiteten bakom symptomen.

Det är ofta den ihållande stressen, be-
lastningen och spänningen som påver-
kar oss negativt. Får vi in ref lektioner, 
pauser och balans så kan vi ofta nå en 
förändring. Vi fysioterapeuter kan hjälpa 
patienter få en balans mellan aktivitet 
och vila, hjälpa dem att fokusera på det 
som är viktigt och meningsfullt i livet. 
Studier har kommit fram till att vi mår 
psykiskt bättre av att ha mening i livet, 
att lägga vår energi på meningsfulla 
aktiviteter i vardagen.

För mig har ett miljöintresse bidragit 
till min känsla av mening i livet, detta 
utifrån barndomens naturupplevelser 
och förståelse för naturens betydelse för 
mänskligheten. Jag finner tröst i att lära 
mig hur jag kan leva utan att belasta och 
förgifta naturen, trygghet i att lära mig 
hur jag kan komma närmare naturen 
och det vackra som naturen erbjuder.  
Det är i naturen som vi återhämtar oss 
och kan förlora oss i våra sinnen, med 
dofter, färger, mjuka ljud av vinden som 
susar genom löven och porlande vatten. 
Där återfår jag min kraft och kreativitet. 
Sedan årsskiftet arbetar jag som fysio-
terapeut på en gård med grön rehabili-
tering (NUR -Naturunderstödd Rehabi-
litering), ett rehabprogram för personer 
med stress och utmattning. Grunden är 
att de ska få komma närmare naturen, 
djur och odling och i denna miljö få lära 
sig att varva ner, ref lektera, träna, arbeta 
praktiskt och lära sig strategier för att 
hantera stress.

Gården bedriver också ett miljöarbete med 
egen elproduktion av solceller, laddning 
för elbilar, är delaktig i att bygga solcells-
park och jobbar på att bygga upp en 
större odling för matproduktion. Gården 
vill vara med i omställningen till en mer 
hållbar framtid och det är oerhört spän-
nande att vara en del av detta!

I smärtsektionen pågår nu också ett mil-
jöarbete, vi håller på med vår miljödip-
lomering för att kartlägga vad vi har för 
miljöpåverkan och hur vi kan minska vår 
framtida miljöpåverkan. Det känns rik-
tigt spännande och det ligger rätt i tiden.

Denna tid där klimatförändringarnas 
konsekvenser inte längre bara märks i 
andra delar av världen, utan kan upplevas 
här, i Sverige. Jag kan känna ett obehag 
när jag minner mig tillbaka till som-
maren 2018 och påminns om konf likten 
mellan det som är skönt med en varm 
och torr sommar och det som är läskigt 
med torka, skogsbränder, missväxt och 
efterföljande nödslakt av boskap. Det blir 
svårare att skapa balans för vår välfärd 
och framtid om jord- och skogsbruket 
hotas. Därför är jag särskilt stolt att vara 
med i smärtsektionen för att kombinera 
mina brinnande engagemang för hälsa 
och miljö.

I skrivande stund lyssnar jag på vårens 
fröjd av fågelkvitter och funderar över 
den kommande sommaren, om det blir 
en klassisk svensk sommar eller om vi 
får se ytterligare ett tecken på ett snabbt 
förändrande klimat som under 2018. När 
ni läser detta har vi facit i hand.

ÅSA ÖSTERLUND
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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Smärtsektionens verksamhetsberättelse 2018

Utbildningsdagar 7-8 mars  
Swedish Pain Society (SPS) 
 
Så här gör vi: 
Smärtcentrum i Uppsala

Artikelsammanfattning: 
Exercise-induced pain and analgesia?  
Underlying mechanisms and clinical translation.

Forskning pågår: e-hälsa 
Forskningsprojekt om effekter av fysisk aktivitet med  
e-hälsostöd till personer med långvarig utbredd smärta

Smärtsektionen och miljön: 
Vi inleder arbetet med att miljödiplomera vår verksamhet 
 
Bokrecension: 
“Konsten att överleva i en övermedicinerad värld – Så tar du  
själv reda på om en medicinsk behandling fungerar eller inte” 
 

4-7 SEPTEMBER 2019
11TH CONGRESS OF THE EUROPEAN 

PAIN FEDERATION (EFIC)

VALENCIA, SPANIEN

17-18 OKTOBER 2019
SVENSKT SMÄRTFORUM

UMEÅ

25 OKTOBER 2019
FYSIOTERAPI 2019: SMÄRTSEKTIONENS 

UTBILDNINGSDAG OM FÖRHÅLLNINGS-

SÄTT SOM SÄTTER DE SÅRBARA I FOKUS 

– ATT VÅGA MÖTA PATIENTEN I SITT 

LIDANDE.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Sektionen har under 2018 gett ut 4 num-
mer av medlemstidningen SENS där 
medlemmarna får ta del av ny forskning, 
kliniska erfarenheter och möjlighet att 
ställa frågor eller debattera olika åsikter 
och perspektiv på smärta och smärtreha-
bilitering.

Under året har arbete bedrivits för att pre-
sentera SENS på nätet. Försök utfördes 
med att presentera delar av tidningen, 
men från och med nummer 3-2018 har 
hela tidningen lagts ut offentligt på 
Smärtsektionens hemsida. https://www.
fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sek-
tioner/smartsektionen/

Sektionen har tagit beslut om att vara 
föregångssektion i miljöfrågor inom 
Fysioterapeuterna med tilltänkt sprid-
ning inom övriga förbundet. Planering 
inför miljödiplomering har påbörjats 
i sektionen med syfte att genomföras 
under 2019.

Som ett led i Smärtsektionens miljöar-
bete har SENS blivit såväl FSC-märkt 
(Forest Stewardship Council) som Sva-
nenmärkt. Parallellt pågår arbete med att 
möjliggöra elektronisk distribuering av 
SENS. Detta kommer på sikt att innebära 
att medlemmarna erbjuds möjligheten 
att välja bort papperstidningen, om så 
önskas. 

Sektionen har under 2018 varit represen-
terad i Professionsrådet. 

I mars arrangerades sektionens smärt-
kongress  i Stockholm i samarbete med 
Primärvårdssektionen. Temat för kon-
gressen var ”Smärta – Upplevelse, konse-
kvenser och behandling” och deltagaran-
talet var ca 80 personer.

I oktober anordnades Svenskt Smärtfo-
rum i Umeå där sektionen planerade och 
ansvarade för en yrkesträff för deltagan-
de fysioterapeuter. Vid denna yrkesträff 
presenterade Tommy Calner sin avhand-
ling mer ingående.

På Swedish Pain Societý s årsmöte fick 
sektionen förtroendet att hålla i ordfö-
randeskapet.

Sektionen har under året bedrivit kurs-
verksamhet i samarbete med AKAB 
utbildning AB.

Styrelsen ber att få framföra sitt varma 
tack till sektionens medlemmar för visat 
förtroende under verksamhetsåret 2018.

Vi som arbetat i Smärtsektionens styrelse 
under 2018 är

Mathias Andersson
Falun
 
Annie Palstam
Göteborg
 
Karin Edler
Varberg

Gunilla Clementz
Stockholm

Christina Flink Olsson
Malmö

Elena Tseli
Stockholm

Hanna Blomstedt
Stockholm

Johanna Jeppsson
Stockholm

Åsa Österlund
Göteborg

Sektionens uppgift är att på olika sätt vara ett forum för profes-
sionsutveckling och ett stöd för alla medlemmar som jobbar med 
smärta i kliniken. Sektionen vill också utgöra ett nätverk för alla 
medlemmar och möjliggöra utveckling och erfarenhetsutbyte. 
Vi arbetar för att utveckla specialistordningen tillsammans med 
övriga förbundet och särskilt att verka för fler specialister inom 
smärtområdet. Sektionen har cirka 950 medlemmar.

Smärtsektionens  
verksamhetsberättelse 2018
I Smärtsektionen har det pågått en mängd olika aktiviteter under 2018. Här kommer 
en sammanfattning av året. Vill ni fråga eller veta mer så hör gärna av er.

Smärtsektionens årsmöte 8 mars 2019 
I samband med årsmötet avgick vår kassör Karin Edler, styrelseledamot  
Christina Flink Olsson samt styrelseledamot Johanna Jeppson. Vi skänker  
dem ett stort varmt tack för sina insatser i styrelsen!   

Besök www.smartsektionen.se för att läsa mötesprotokollet i sin helhet.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Välkommen till Svenskt Smärtforum som i år arrangeras i samarbete med 

Smärtrehabilitering i Lund, VO Neurokirurgi och Smärtrehabilitering, 

Skånes universitetssjukhus. Årets huvudtema är ”Den komplexa smärtan: 

från akut till långvarig och genom livet”. Ni kommer under två dagar att få 

ta del av många intressanta föreläsningar och samtal, god mat och dryck 

samt underhållning. Heidi Avellan kommer att vara moderator för ett 

mycket spännande program där bl a följande teman ingår:

• Narrativ medicin

• Smärtforskningens utmaningar

• Smärta vid ryggmärgsskada

• Cannabisbehandling vid smärta

• Placebo: aktuell forskning

• Kultur, språk, samhälle och sjukvård vid smärta

• Samverkan: Hållbar återgång till arbete efter multimodal rehabilitering

• Neonatal smärta

• Långtidsuppföljning av cancerbehandling hos barn

• Psykologiska modeller och framtidsforskning

• Det händer i smärtvärlden/Nyheter från smärtregistret

Vi välkomnar er alla till Malmö och Svenskt Smärtforum 2019!

Programkommittén

Svenskt Smärtforum 2019 produceras av Rufus och Joshua AB  

på uppdrag av Swedish Pain Society.  

Varmt välkomna till Svenskt Smärtforum 2019 
17-18 oktober Clarion Live Malmö

ANMÄLAN 

Registreringsavgiften är 

3500 kr exkl. moms för 

medlemmar i Swedish Pain 

Society och 4100 kr exkl. 

moms för övriga. 

I avgiften ingår 

konferensdeltagande, kaffe 

och lunch båda dagarna 

samt konferensmiddagen. 

Deltagarantalet är 

begränsat. Anmälan görs på 

smartinformation.se 

VID FRÅGOR, KONTAKTA
Mathias Walin 

Rufus & Joshua  

mathias@rufusjoshua.se

INFORMATION & 
ANMÄLAN
www.smartinformation.se 

Swedish Pain 
Society

 Svenskt  2019
 Smärtforum  MALMÖ
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SPS UTBILDNINGSDAGAR 

7 mars, Smärtbehandling i primärvården: 
Triagering i primärvård
Anette Larsson, Med Dr, leg fysioterapeut, 
Närhälsan Herrljunga Rehabmottagning, 
Institutionen för neurovetenskap och fy-
siologi samt Gothenburg Centre for Person 
Centred Care Sahlgrenska akademin Göte-
borgs Universitet

Triagering är ett sätt att sortera och 
prioritera patienter som söker vård så att 
bedömning och omhändertagande sker 
av mest lämpad yrkeskategori utifrån de 
symptom patienten anger. I primärvård 
triageras de patienter som söker vård-
central av sjuksköterska per telefon, med 
syftet att reducera väntetider samt ge 
snabbare tillgång till den för symptomen 
mest lämpade yrkeskategorin. Bedöm-
ningen görs utifrån den erfarenhet som 
sjuksköterskan har och i Anettes verk-
samhet finns ett tillgängligt triagerings-
stöd för att underlätta effektiv bedömning 
och behandling. 

I en retrospektiv studie i primärvård triage-
rades 656 patienter till fysioterapeut och 
1637 patienter till allmänläkare. Resultatet 
visade att signifikant färre patienter som 
triagerades till fysioterapeut behövde 
under det efterföljande året söka läkare 
eller remitteras till specialister/andra 
undersökningar, få sjukskrivning eller få 
förskrivet läkemedel jämfört med grup-
pen som bedömts av allmänläkare [1]. 

I en annan studie randomiserades 83 
patienter till fysioterapeut och 80 patien-
ter till ortoped. Resultaten i denna studie 
visade att patienter som fick träffa fysio-

terapeut rapporterade signifikant högre 
kvalitet på undersökning och behandling 
samt på informationen som gavs avse-
ende undersökning och behandling. De 
uppgav också att de var mer delaktiga i 
beslutsfattande, resultat, egenvård och 
uppgav i högre grad att de hade blivit 
bemötta med respekt och engagemang 
av sin vårdgivare. De uppgav också att 
mötet med fysioterapeuten i högre grad 
hade mött deras förväntningar och att 
det ökade viljan att följa givna råd och 
instruktioner [2].

Myndigheten för Vårdanalys gav ut en rap-
port 2018: ”Från mottagare till medska-
pare – ett kunskapsunderlag för en mer 
personcentrerad hälso- och sjukvård”. 
Denna rapport visar att svenskar gene-
rellt har ett högt förtroende för vården 
och dess goda behandlingsresultat men 
också att svensk hälso- och sjukvård har 
svaga resultat inom en rad områden som 
beskriver patienters erfarenheter av att 
bli lyssnad på, delaktighet samt informa-
tion och samordning. Flera rapporter 
pekar dessutom på att svensk hälso- och 
sjukvård i för liten utsträckning utgår 
från, och tar hänsyn till patienternas 
behov, preferenser och förutsättningar. 
Bland annat har bara en fjärdedel av 
patienterna med långvariga sjukdomar 
diskuterat huvudsakliga mål och priorite-
ringar i sin vård. 

Smärta vs psykisk ohälsa/stress, är det 
olika diagnoser eller är det relevant att  
dela upp det? 
Många patienter med långvarig smärta 
har autonom dysfunktion och många 

patienter med autonom dysfunktion har 
smärta. Det är personer med komplex 
problematik som innefattar många olika 
fysiska och psykiska symptom. I mötet 
med dessa patienter behövs ett personcen-
trerat förhållningssätt med förståelse och 
respekt för patienten som en person med 
unika förutsättningar, behov, preferenser 
och resurser. Vården bör inte bara se till 
patientens medicinska behov, utan även 
kunna lyssna på annat som är viktigt för 
patienten till exempel känslomässiga och 
sociala faktorer som påverkar patientens 
upplevelse av sin situation. Vården bör ta 
hänsyn till patientens förutsättningar att 
själv påverka sin hälsa och vara delaktig 
i sin vård. Här ingår att vårdpersonal 
behandlar patienten med medkänsla och 
respekt. Forskning pekar på att bemö-
tandet i vården har stor betydelse för hur 
patienter upplever den vård de fått och att 
detta kan bidra till ett bättre resultat av 
vård och behandling. Studier visar att po-
sitiva erfarenheter av vård kan kopplas till 
mindre komplikationer och biverkningar, 
bättre funktionsförmåga och livskvalitet 
samt lägre resursanvändning.

Hur vi möter dessa patienter är mycket 
viktigt! Att lyssna på och bekräfta de-
ras berättelse och triagera rätt för bästa 
omhändertagande och bästa resultat av 
behandlingen. I primärvård har vi för-
utsättningar att se till hela personen och 
inte dela upp hen i olika diagnoser som 
ska tas omhand av olika specialister. Olika 
professioner har närhet till varandra och 
möjlighet att arbeta tillsammans med 
dessa komplexa patienter för att utforma 
vård och behandling. 

UNDER MARS ARRANGERADE SPS TVÅ UTBILDNINGSDAGAR I STOCKHOLM, DEN 7 MARS PÅ TEMAT  
SMÄRTBEHANDLING I PRIMÄRVÅRDEN OCH DEN 8 MARS PÅ TEMAT NEUROPSYKIATRI OCH SMÄRTA. 
HÄR FÖLJER REFERAT AV ETT URVAL AV DE FÖRELÄSNINGAR SOM HÖLLS UNDER DESSA BÅDA UTBILD-
NINGSDAGAR.  

UTBILDNINGSDAGAR 7-8 MARS  
Swedish Pain Society (SPS) 



  S E N S  n r  2 / 2 0 1 9   7

1. Bornhöft L, Larsson ME, Thorn J: Physiotherapy 

in Primary Care Triage–the effects on utilization of 

medical services at primary health care clinics by 

patients and sub-groups of patients with musculos-

keletal disorders: a case-control study. Physiotherapy 

theory and practice 2015, 31(1):45-52.

2. Samsson KS, Bernhardsson S, Larsson ME: 

Perceived quality of physiotherapist-led orthopaedic 

triage compared with standard practice in primary 

care: a randomised controlled trial. BMC Musculos-

kelet Disord 2016, 17(1):257.

Övrig referenslitteratur: 

Ekman I, Swedberg K, Taft C, Lindseth A, Norberg A, 

Brink E, et al. Person-centered care – ready for prime 

time. European Journal of Cardiovascular Nursing, 

2011;10: 248-251.

Nolte, E., Merkur, S., Anell, A. (red.) (kommande). 

Achieving personcentred health systems: evidence, 

strategies and challenges. Cambridge University 

Press.

ANETTE LARSSON
MED DR, LEG FYSIOTERAPEUT, NÄRHÄLSAN  

HERRLJUNGA REHABMOTTAGNING, INSTITUTIONEN 

FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI SAMT  

GOTHENBURG CENTRE FOR PERSON CENTRED CARE 

SAHLGRENSKA AKADEMIN GÖTEBORGS UNIVERSITET

8 mars, Neuropsykiatri och smärta
SPS ordförande Anna Bjarnegård inledde 
dagen med att presentera SPS och the 
International Association for the Study of 
Pain ś (IASP ś) tema för året 2019 - ”The 
Global year against pain in the most 
vulnerable”. Då SPS följer IASP ś tema för 
året var fokus på denna utbildningsdag 
möjligheter och utmaningar i smärtvår-
den vid mötet med personer med neuro-
psykiatrisk funktionsvariation.

Neuropsykiatri och smärta:  
Psykisk ohälsa, allmän neuropsykiatri, 
diagnos och samsjuklighet 
Christian Simonsberg, specialist i psykiatri 
och smärtläkare, Smärtcentrum på Östra 
Sjukhuset i Göteborg 

Christian höll dagens första föreläsning 
och inledde med att berätta att unga 
patienter (13-19 år) med psykisk ohälsa 
oftare har långvarig smärta än psykiskt 
friska unga och att dessa patienter i stör-
re utsträckning saknar goda copingstra-
tegier. Funktionsnedsättningen på grund 
av smärta är ofta större hos patientgrup-
pen, men trots det får de specialiserad 
smärtvård i lägre utsträckning än andra. 

Christian ställde oss frågor – Har vi inom 
den specialiserade smärtsjukvården an-
ledning att vara självkritiska till vården 
vi ger dessa patienter? Behövs nya sam-
arbetsformer och nya anpassade behand-
lingsstrategier för att tillgodose dessa 
patienters behov inom smärtsjukvården?

Han fortsatte sedan med sina tankar om 
ångest och depression hos patienter med 
långvarig smärta. Budskapet Christian 
ville ge oss är att många av patienterna 
man träffar i smärtvården skattar höga 
poäng på ångest- och depressionsskalor 
men han menade att de f lesta trots detta 
inte har en egentlig depression eller en 
ångestsjukdom. På grund av smärtans 
konsekvenser som funktionsnedsättning, 
försämrade framtidsutsikter, försämrad 
ekonomi, försämrad självbild och försäm-
rade relationer/ökad skilsmässofrekvens 
sörjer patienten den hen en gång var och 

sorgen kan tolkas som depression. De 
f lesta av dessa patienter svarar inte vidare 
bra på SSRI men väl på SNRI på grund av 
effekten på smärta.

Därefter gick Christian över till ADHD och 
diagnoskriterierna för uppmärksamhets-
störning/hyperaktivitet enigt DSM-V. 
Cirka 5% av alla barn har ADHD, av de 
som erhållit diagnosen som barn har 2/3 
kvar symtom som vuxna. Hälften uppfyl-
ler kriterierna för ADHD-diagnos i vuxen 
ålder och nästan alla har kvarstående 
funktionspåverkan. Forskning har också 
visat att man i en smärtpopulation ser 
2-3 ggr f ler patienter med ADHD än i 
normalbefolkningen. I en studie på 123 
patienter med fibromyalgi visades 44,72% 
positiva för ”vuxen ADHD”. Dessa patien-
ter hade mer symtom och sämre kognitiv 
funktion jämfört med övriga i gruppen. 
Det har också visats att obehandlade 
ADHD-patienter hade lägre smärttröskel 
och lägre tolerans för smärta utlöst av kyla 
samt att läkemedel mot ADHD normali-
serade köldsmärttröskeln. Han menade 
att sannolikt är ADHD kraftigt under-
diagnostiserat i gruppen patienter med 
långvarig smärta.

Christian tog också upp svårigheter som 
att smärtan stör koncentration/minne vil-
ket också ADHD gör, det blir svårare med 
ACT, mindfulness, smärthanteringskurs 
och rehabilitering. Den lärande dialogen 
– bli lyssnad på, feedback och pedago-
giska interventioner blir än svårare när 
man inte kan lyssna. Han jämförde det 
med skolresultaten när patienten var barn 
– de hör men tar inte in, koncentrations-
svårigheten gör att det är svårt att följa 
resonemang i f ler led när man har tappat 
bort början av diskussionen. 

Samband mellan långvarig smärta och 
ADHD är ett outforskat område. Orsaker 
till detta skulle kunna vara att man intill 
relativt nyligen inte har uppmärksammat 
ADHD bland vuxna och därmed är vuxna 
underdiagnosticerade. Psykiatrisk diag-
nostik kan vara svårt i den specialiserade 
smärtvården på grund av brist på psy-
kiatrisk kompetens. Det kan också vara 
ett dilemma att patienten söker för ett 
långvarigt smärttillstånd men kommer 
ut ur en rehabilitering med en psykiatrisk 

SPS ordförande Anna Bjarnegård
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diagnos - ”det man inte sökte för eller 
kanske inte ens vill kännas vid”.

Christian sammanfattade föreläsningen 
kring patienter med ADHD med några 
frågor vi bör ställa oss – går det att be-
handla långvarig smärta utan att först 
behandla svår ADHD? Kan vi använda 
ACT, avspänning, smärthantering och 
rehabilitering till någon som har stora 
svårigheter att lyssna och koncentrera sig? 
Kan vi ge våra ”långsamma” läkemedel 
till någon som inte har tålamod? Utan att 
ha några riktigt vetenskapliga belägg för 
detta tvivlar han på att det är möjligt för 
de svårast drabbade.

Aspbergers syndrom, en diagnos under 
paraplybegreppet ”Autism Spectrum 
Disorders” (ASD), togs sedan upp och 
diagnoskriterierna enligt DSM-IV gicks 
igenom. I USA räknar man med att mer 
än 1% av befolkningen har diagnosen och 
att förhållandet män/kvinnor är 4:1. Hos 
barn med ASD påvisades att 56-70% hade 
en sensorisk hyperrespons och att ångest 
var associerat med denna, 24% hade gast-
rointestinala symtom, av dem hade 11.7% 
buksmärtor. 

I mötet upplever Christian att patienten 
med Aspbergers syndrom ofta ger ett 
lite kyligt intryck, stelt rörelsemönster 
och mimik, ett trubbigt intryck där den 
sociala interaktionen är trög. Patienten 
är väldigt konkret i sin beskrivning av 
symtom, rösten kan vara lite entonig och 
mässande. Patienten har ett fattigt språk 
för att beskriva känslor och relationer, ger 
mycket ovidkommande detaljer.

Christian sammanfattade föreläsningen 
om Aspbergers syndrom med att det inte 
finns någon specifik farmakologisk be-
handling för tillståndet (som det gör vid 
ADHD). Han gav oss råd - det är oftast 
mycket svårt att få patienten att ändra upp-
fattning – ”lägg inte för mycket krut på det 
då det bara riskerar att leda till frustratio-
ner”. Att ha strukturerade och förutsägbara 
behandlingsstrategier är mycket viktigt, att 
vi informerar noga innan vi gör något och 
sedan håller man sig till det.

Med förståelse för det neuropsykiatriska 
handikappet kan man behandla patienten 
och Christian anser att en neuropsykia-
trisk diagnos inte är nödvändig för att nå 
framgång i en smärtrehabilitering.

Neuropsykiatri och smärta: Rehabilitering 
vid neuropsykiatriska funktionsvariation
Pernilla Forssander leg arbetsterapeut 
Annie Anderot leg fysioterapeut
Samrehab Smärtenheten Västerviks sjukhus

Annie och Pernilla gör en gemensam 
presentation av deras arbete inom reha-
bilitering för patienter med socialpsykia-
triska diagnoser i Västerviks kommun. 
Detta utifrån ett kommunperspektiv med 
fokus på team, samverkan, diagnoser och 
kognition.

Utöver funktionssvårigheterna som diag-
noserna ger tillkommer ofta smärtbesvär, 
ångest, utmattningssyndrom, mycket 
stress och även hypermobilitet. Rehabili-
teringsinsatserna innefattar hemrehabili-
tering och hjälpmedelsansvar utförda av 
team inom socialpsykiatrin. De ingår i ett 
specialiserat team som startade 2013. 

Få kommuner i Sverige arbetar på det 
här sättet trots att det är ett unikt sätt att 

skapa individuell rehabilitering för patien-
ten i hemmet. Målsättningen att arbeta 
med patienterna hemma, att hitta sätt att 
få rehabiliteringen att fungera. Initialt 
fokus är att knyta kontakt, detta exempli-
fierar Pernilla med att de tar en fika, träf-
fas på en neutral plats utanför hemmet, 
kanske på bibliotek. Tiden som patienten 
kan vara inskriven inom teamet är upp till 
1 år. Inget beslut krävs för att få tillgång 
till insatserna, oftast söker patienten själv 
eller anhöriga hjälpen. 

Samarbetet inom och utanför teamet är 
grunden för fungerande insatser; från 
boendestöd, handläggare och andra aktörer 
kring patienten (vilket kräver samtycke från 
patienten). Boendestöd står för kontinuitet, 
övriga insatser är mer begränsade. Sjukskö-
terskan som agerar på uppdrag av läkare 
fungerar som en länk mellan psykiatrin och 
boendestöd. Ofta ses samsjuklighet och inte 
sällan en beroendeproblematik.

Övriga funktioner som finns runt patien-
terna kan till exempel vara försäkrings-
kassa, arbetsgivare, arbetsförmedlingen, 
läkare, psykiatrin, anhöriga och även gode 
män. Grunden för fungerande insatser 
är en samordnad individuell plan (SIP), 
en huvudplan så att alla inblandade har 
samma målsättning och vet vad respek-
tive aktörer gör.

Diagnoser – viktigt eller oviktigt?
Annie menar att diagnos är viktigt för 
att kunna få möjligheten att höra till 
rehabteamet. Utifrån diagnosen görs en 
del grundantaganden om svårigheter, ex 
kognition och eventuella negativa tidigare 
erfarenheter. Föreläsarna utgår från erfa-
renheten att man kan anta att insatserna 
kommer att ta tid. Det är problemen som 
styr när rehabiliteringen ska komma in, 
det kan vara svårigheter med sömnen, 
smärtbesvär, utmattning eller en livsstil 
som leder till ohälsa. Det kan ofta vara nå-
gon annan än patienten som anser detta, 
vilket kan ge svårigheter för rehabteamet 
att initiera arbetet. 

Kognitiva förmågor 
Utifrån patientens förmågor och svårig-
heter planeras insatserna. Man tränar på 
olika förmågor/delmoment för att få ihop 

SPS UTBILDNINGSDAGAR 
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en helhet som gör att livet fungerar bättre, 
allt från att planera aktiviteten till att 
genomföra och slutföra den. 

Förutsättningar
Teamet arbetar med att skapa förutsätt-
ningar och därmed möjliggöra att patien-
ten tar till sig insatser som handlar om 
inlärning och skapa bestående kunskap. 
Sömnen prioriteras då den i sin tur på-
verkar kognitionen ytterligare, därefter 
görs ett gemensamt arbete med att sänka 
påslag av stress, ångest och smärta. Annie 
påtalar att det är tacksamt att börja med 
kroppen, att kunna lugna det autonoma 
systemet med mera konkreta åtgärder. 

Träningsprogram, varför fungerar det inte? 
Patienten kan ha svårt att tolka infor-
mation, det kan vara mycket bilder och 
text. Texten berättar inte allt, patienten 
ska även komma ihåg hur det såg ut när 
fysioterapeut visade utförandet. 
 Påbörja och genomför träningen utan 
att gå på andra impulser. Flera patienter 
klarar inte att utföra övningen samtidigt 
som man behöver räknar antalet gånger. 
 Fokus och koncentration – patienten 
kan vara impulsstyrd vilket kan leda till 
att träningen inte blir av. 
 Annie har erfarenheten av att det 
oftast är bäst att börja träningen med 
någon enstaka övning. Att göra en sak 
i taget som får ta tid. Gärna en övning 
som ger omedelbar feedback, det kan 
handla om utökad proprioception. Att 
fokusera på andningen och använda pul-
soximeter kan ge direkt feedback. Hon 
trycker på vikten av att förklara varför 
man gör övningen. Fokus ligger på van-
lig fysisk aktivitet som är lättillgänglig 
och att kunna ta hjälp och stöd av patien-
tens anhöriga och vänner. Exempelvis 
rekommendera en promenad, något som 
finns tillgänglig direkt utanför dörren. I 
gruppträning finns många moment som 
kan störa koncentrationen. Rådet är att 
utrusta patienten med verktyg för ökad 
självständighet och att bygga vidare på 
det som fungerar.

Hur tacklas kaos?  
Pernilla påtalar vikten med en bärande 
struktur kring patienten. Möjliggöra att pa-
tienten kan hitta sina saker, inte behöva leta, 

kunna uppleva ökad kontroll i situationen. 
 Tydliggöra närmiljö i hemmet, detta 
genom att sortera, märka upp i skåp och 
lådor, självklart utifrån patientens kapaci-
tet. Allt detta kan skapa ångest, rädsla att 
misslyckas, särskilt med ovana att avsluta 
projekt. Rehabiliteringen syftar till att 
patienten själv ska klara saker i längden. 
Besöken glesas successivt ut, insatser följs 
upp per telefon, teamet finns med i bak-
grunden, boendestöd kan fortsatt behövas 
ibland. 

Hur tacklas strul?
Strul kan bero på nedsatt minne eller kon-
centration, motstånd kan finnas då något 
kan upplevas som oviktigt eller osäkert, 
patienten kan vara nervös, ha ångest eller 
kanske helst vill låta bli. 
 Teamet behöver även rannsaka sig 
själva, hur är det med tydlighet, hur har 
de informerat, finns det påminnelser, är 
det för mycket insatser och finns risk för 
dubbelbokningar? Tydlighet kan minska 
hinder och skapa förutsättningar för håll-
bara insatser. Annie fortsätter och berättar 
att man går på nitar, det är trial and error. 
 Har man en allians och ett förtroende 
hos patienten är det ok att testa sig fram. 
Man kan behöva vara lite jobbig, särskilt 
om det är mycket ångest eller oro. Jobba 
med det och ha överseende med att det 
är som det är. Viktigt att behandlaren är 
förberedd. 

Framgångsfaktorer 
Annie poängterar vikten av att patienten 
ska lyckas och få bättre självkänsla, att 
målgruppen inte är vana vid att lyckas. 
Det finns ofta låg självkänsla, svårighet 
att lita på folk och svårigheter i kontakten 
med myndigheter. Motivationen varierar, 
det är vanligt med återkommande sämre 
perioder. Patienten ser ”här och nu” och 
har inte så lätt att se framsteg. Ibland 
måste teamet bära patientens motivation 
vilket inte innebär att frånta eget ansvar, 
man ser det som en självklarhet att vara 
del i patientens bibehållna motivation. 
Ge beröm, för minsta lilla framsteg! Små 
framsteg är också framsteg. 

Förläsarna avslutar med att berätta om ett 
patientfall, från hur livet såg ut för patien-
ten i början av insatsen, hur arbetet fort-

SPS UTBILDNINGSDAGAR 

 
 KOGNITIVA FÖRMÅGOR  
 Exekutiva funktioner: 
 - Planera och organisera
 - Sålla och sortera
 - Påbörja, genomföra och avsluta
 - Anpassa 
 - Tidsuppfattning
 - Hantera och reglera känslor 
 - Inlärning/minne.
 Central samordning:
 - Helhet, detaljer
 Uppmärksamhet:
 - Koncentration, fokus
 Impulskontroll
 Språk
 Perception:
 - Sinnesuppfattning

 TRÄNINGSPROGRAM, VARFÖR  
 FUNGERAR DET INTE?  
 - Tolka information
 - Minne
 - Exekutiva funktioner, påbörja,  
  genomföra, avsluta
 - Central samordning
 - Fokus/koncentration

 HUR TACKLAS KAOS?  
 - Struktur och rutiner
 - Miljöanpassning
 - Kognitivt stöd

 HUR TACKLAS STRUL? 
 - Kognition i praktiken
 - Minska hinder
 - Trial and error 

 FRAMGÅNGSFAKTORER 
 - Självkänsla, få känna att man  
  lyckas
 - Ibland måste teamet bära  
  patientens motivation
 - Små framsteg är också framsteg
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skridit och hur patienten nu arbetstränar. 
Med alla bakslag och framgångar som 
uppkommit längs vägen. De sammanfat-
tar - vikten av samordning, tydlighet, för-
troende/allians, bästa möjliga utgångsläge 
och ge tid! Arbeta för ökad självkänsla – vi 
ska veta att det kommer att lyckas!

Avslutande panelsamtal
Dagens föreläsare samlades i ett avslu-
tande panelsamtal. Där deltog också Anki 
Sandberg, representant för Riksförbundet 
Attention, som vädjade till auditoriet att 
tänka på att inkludera anhöriga och fa-
miljen i rehabilitering av personer med 
neuropsykiatrisk problematik.

En diskussion handlade om att våga 
ställa frågor om det som kan upplevas 
tabubelagt eller skamligt. Louise Frödell, 
leg psykolog, uttryckte att ”pratar vi om 
dolda funktionshinder så är de inte längre 
dolda”. Våga fråga om funktionsvaria-
tioner och fokusera mer på symptom än 
diagnos. 

Christian Simonsberg, leg läkare, tryckte 
på vikten av att få tillräckligt med tid till 

SPS UTBILDNINGSDAGAR 

Panelsamtal under utbildningsdagarna i Stockholm

att fråga kring omständigheterna och 
patientens problematik. Att sätta av en 
timme för bedömning, finns det en ram 
av tid och engagemang så kan man få en 
mer fullständig bild.

Gunilla Brodda Jensen, leg läkare och mo-
derator vid panelsamtalet, lyfte frågan om 
diagnoser, att inte grotta ner sig i diagno-
ser och fokusera mer på hur patienterna 
klarar av sin vardag, fokus på ett funk-
tionstänk snarare än diagnostänk, där det 
sistnämnda riskerar att fördröja insatser-
na. Att lägga mycket tid på utredning av 
diagnos får inte stå i vägen för insatserna, 
funktionen behöver stå i centrum. 

Anki Sandberg poängterade också att det 
handlar om symptomdiagnoser, symtom 
kan förändras med tid och insatser varef-
ter patienten inte längre säkert uppfyller 
diagnoskriterierna. Enligt skollagen så 
ska man inte behöva vänta på en diagnos 
för att få hjälp med symptom som ger 
hinder i vardagen.

GUNILLA CLEMENTZ
HANNA BLOMSTEDT

ÅSA ÖSTERLUND
LEDAMÖTER I SMÄRTSEKTIONEN  
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STYRKETRÄNING & POSITIVA EFFEKTER

Kroppens inflammatoriska respons har 
visat sig kunna kopplas till återställandet av 
dess homeostas (1) och flera olika faktorer 
kan ligga bakom den inflammatoriska 
reaktionen. Samtidigt som en övergående 
inflammation tycks vara nödvändig för 
återhämtning efter en skada eller infektion 
kan en låggradig långvarig inflammation, 
kopplad till normalt åldrande eller inaktivi-
tet och övervikt, vara förenad med en för-
långsammad förmåga till återhämtning (2).

Att träning har en viktig del i rehabilite-
ringen av diverse sjukdomstillstånd är 
välkänt, men hur träningen kan bidra till 
återställandet av kroppens homeostas är 
inte klarlagt (1,2). Det är först på senare år 
som forskning bedrivits om träningens 
påverkan på inflammationer (2,3). 

Direkta samband mellan muskelmassa 
och inflammation har visats i f lera studier 
(3). Hos äldre personer har en ökning av 
muskelvolym visat sig vara förenad med 
minskning av inflammation, mätt i halten 
C-reaktivt protein (CRP) (4). 

Olika organ i kroppen kan kommunicera 
med varandra genom bland annat peptider 
och cytokiner. Först de senaste 10-15 åren 
har det fastställts att även muskulatur 
kan utsöndra cytokiner (myokiner) likväl 
som att utsöndringen kan ske från fettväv 
(adipokiner) och lever (hepatokiner) (5). En 
ökad muskelmassa har visat sig resultera 
i minskad inflammation (1) och den anti-
inflammatoriska effekten av regelbunden 
styrketräning kan vara kopplad till såväl 
en minskning av mängden bukfett (med 
motsvarande påverkan på frisättningen 
av cytokinen adipokines) som kopplad till 
framkallandet av en antiinflammatorisk 
miljö genom muskulaturen (3). I vilken 
grad styrketräning kan förändra flera pro-
inflammatoriska cytokiner som produceras 
i fettvävnad är okänt (3).

Muskulär hypertrofi till följd av styrketrä-
ning tycks reducera mängden inflamma-
toriska markörer i blodet och hämningen 
tycks ske även vid lågintensiva nivåer av 
fysisk aktivitet, även om högre grad av 

aktivitet tycks ge större påverkan på CRP 
(2,3). Regelbunden träning har även visat 
positiva effekter på inflammation vid typ-2 
diabetes. Trots alla objektiva fynd är meka-
nismerna bakom hur styrketräning häm-
mar inflammation och CRP-nivåer ännu 
inte klarlagda (3). Huruvida förbättringen 
i inflammatoriska markörer kopplas till 
minskning i fettväv eller ökning av mus-
kelmassa är omtvistat, men inga effekter 
relaterade till påverkan på inflammations-
markörer kunde påvisas om kroppskonsti-
tutionen var oförändrad (2,3). I en studie 
uttrycks dock detta samband mer direkt 
där den faktiska ökningen av muskelvolym 
hos äldre kvinnor beskrivs samvariera med 
en minskning i CRP (2).

Ett enstaka högbelastande styrketränings-
pass har visats resultera i en övergående 
inflammatorisk respons som är kopplad 
till en ökad andel vita blodkroppar och 
produktion/frisättandet av cytokiner (1). 
Samtidigt tycks denna cytokinfrisättning 
orsakad av muskelbelastning/muskel-
träning få en omvänd konsekvens med 
anti-inflammatoriska effekter som följd 
(1). Att skilja på kroniskt höjda nivåer av 
cytokinen interleukin-6 (IL-6) utsöndrad 
från fettvävnad, vilket innebär en ökad 
inflammation, och mångfalt ökade nivåer 
av IL-6 utsöndrat från muskelceller efter 
muskelkontraktion i styrketräningssam-
manhanget är också av vikt då IL-6 tycks 
få en antiinflammatorisk effekt i styrketrä-
ningssammanhanget (3).

Sammanfattning: Träning har visat posi-
tiva effekter på inflammatoriska markörer 
(3) och mer krävande styrketräning har 
visat sig ha en mer potent anti-inflamma-
torisk effekt (4) även om mer forskning 
behövs för att klarlägga träningens effekter 
på ett fysiologiskt plan. Eftersom sänk-
ningen i CRP kopplad till styrketräning är 
så påtaglig att den motsvarar sänkningen 
kopplad till farmakologiska interventioner 
(3), så borde styrketräning inkluderas i 
behandlingen av patienter med låggradiga 
och långvariga inflammatoriska tillstånd. 
Samtidigt bör man vara medveten om 
att en akut övergående inflammatorisk 

Inflammation och muskelmassa respons kopplas till styrketräning, och att 
det just är denna respons som troligen 
påverkar kroppens homeostas med en 
antiinflammatorisk effekt på sikt. Denna 
respons är helt skild från den låggradiga 
inflammatoriska respons som relateras till 
fettväv - detta även om både muskelarbete 
och fettväv tycks kopplas till frisättandet av 
tillsynes samma variant av cytokin.

Att inkludera generell kroppslig aktivering 
och sjukgymnastiskt/fysioterapeutiskt 
riktad träning till patienter med låggradiga 
och långvariga inflammatoriska tillstånd 
kan således motiveras ur ett fysiologiskt 
påvisat anti-inflammatoriskt perspektiv, 
även om den akuta responsen tycks kunna 
bidra till en övergående symptomökning.
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MATHIAS ANDERSSON 
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

CRP-nivåer anses vara kopplade till hur 
kraftig en inflammation är

Peptider skiljer sig från proteiner enbart 
genom att de är mindre och dess syfte är 
delvis att fungera som kommunikatörer 
mellan olika organ. Exempelvis kan nämnas 
att peptider med funktion i nervsystemet 
kallas neuropeptider.

Cytokiner är specialtillverkade signalöver-
förande proteiner/peptider som utsöndras 
i vissa celler för att reglera inflammation/
immunitet i kroppen.
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SÅ HÄR GÖR VI: 

En av grundarna till Smärtcentrum i 
Uppsala är numera professor emeritus 
Torsten Gordh, som berättade för mig om 
sina erfarenheter att starta detta Smärt-
centra. Torsten berättar inlevelsefullt om 
sina erfarenheter då han som anestesiolog 
insåg betydelsen av en sammanhållen 
smärtverksamhet efter att han varit med 
att författa en utredning åt Socialstyrelsen 
som publicerades 1994 (1994:4). Utred-
ningen hade titeln ”Behandling av långva-
rig smärta” och baserade i sin tur sina ut-
talanden på utlåtanden från IASP. Torsten 
insåg betydelsen av samordning inom 
smärtområdet och bildade 1995 ett Cent-
rum för smärtbehandling på Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala bestående av olika 
geografiskt utspridda smärtverksamheter. 
Initialt låg behandlingsfokus på blocka-
der, bedövning och läkemedel i enlighet 
med John J. Bonicas upplägg i den klassis-
ka boken ”The management of pain” från 
1953, men successivt inkluderades även 
Fordyce ś beteendeterapeutiska teorier 
från 1970-talet i rehabiliteringsupplägget. 
Successivt släpptes även sjukgymnastiken 

in i sammanhanget och Torsten menar att 
erfarenheten givit förståelsen att en bra 
smärtutredning/-behandling alltid bör 
innefatta en läkemedelskomponent,  
träningsråd (gärna med ett specifikt fysio-
terapeutiskt inslag) samt en psykologisk-/
beteendekomponent. 

De inkluderade smärtverksamheterna har 
under åren blivit mer omfattande och 
även successivt fått en övergripande orga-
nisatorisk samordning. Sedan 2006 har 
Smärtcentrum i Uppsala fått funktionen 
av att vara ett eget verksamhetsområde 
och smärtcentrat kan i nuläget ses som 
ett av Sveriges största och mest kompletta 
multidisciplinära smärtcentrum med 
fokus på såväl bedömning som rehabilite-
ring av en mängd olika typer av akuta och 
långvariga smärttillstånd. Enligt Torsten 
var strävan redan i klinikens begynnelse, 
liksom den är idag, att inkludera forsk-
ning i smärtverksamheten och därigenom 
stimulera till en livgivande miljö där kli-
nik och vetenskap integreras. Torsten de-
lar dessutom sin tidigare mentor dr.Basil 
Finers strävan att ingen patientgrupp ska 
känna sig exkluderade från Smärtcen-
trum, och Basils ord ”Kom så ska vi se 
vad vi kan göra…” genomsyrar fortfarande 
intentionen med smärtbedömningarna. 
Detta har resulterat i att allt f ler specialite-
ter inkluderats i sammanhanget och verk-
samheten inkluderar därför en mängd 

Smärtcentrum i Uppsala 

I våras fick jag möjligheten att besöka Smärtcentrum i Uppsala för att skriva denna artikel. 
Fysioterapeut Daniel Söderberg guidade mig genom dagen och mång olika aspekter blev 
belysta. För att få en övergripande inblick i verksamheten startar denna artikel dock från där 
verksamheten har sin historiska grund... 

Torsten Gordh med boken ”The management 
of pain” (J. Bonica, 1953) samt det allra fösta 
numret av tidskriften Pain (mars 1975).
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olika kompletterande områden som till 
viss del kommer att belysas i denna text. 
I nuläget arbetar ungefär 60 personer på 
Smärtcentrum i Uppsala.

Torsten belyser vikten av att belysa friska 
aspekter och nämner att inga patienter 
ska känna att deras smärttillstånd är för 
oviktigt eller komplicerat för att kunna 
bedömas och omhändertas inom orga-
nisationen. Eftersom Smärtcentrum har 
möjlighet att omhänderta alla typer av 
smärttillstånd har de fått ta emot patien-
ter från hela Sverige. Framförallt är det 
då uppdraget att utföra second-opinions 
(i form av en multiutredning) eller den 
inneliggande rehabiliteringsformen ELS-
a (se nedan) som är aktuella. Upplägget 
på organisationen möjliggör att patienten 
kan träffa f lera olika specialiteter och pro-
fessioner under en kort tidsperiod istället 
för den vanligtvis utdragna process som 
ofta råder i andra konstellationer eller på 
länssjukhus. Vid den riktade frågan om 
vilket som faktiskt är Smärtcentrums 
uppdrag, svarar Torsten att organisationen 
under åren vuxit fram och därmed skapat 
sitt eget uppdrag baserat på erfarenhets-
mässiga produktionsmål vilka ständigt 
utvecklas.

Torsten var inte med när Daniel gick ige-
nom den nuvarande organisationen, till-
sammans med psykolog Sara Marklund. 
De visade hur Smärtcentrum bygger på 
en smärtrehabiliteringsenhet, smärtmot-
tagning, inneliggande smärtrehabilitering 
(ELS-a), neuromodulationsenhet, sömn-
mottagning samt en enhet för beroende. 
Även en smärtkonsultverksamhet bedrivs 
till diverse avdelningar inom sjukhus-
området. Smärtrehabiliteringsenheten 
bygger på olika rehabiliteringsupplägg i 
grupp eller individuellt (se nedan) samt 
inkluderar ett specifikt barnteam. Verk-
samheten är i nuläget huvudsakligen för-
lagd till tre våningsplan på Akademiska 
sjukhuset samt därutöver på två separata 
avdelningar.

Rehabiliteringen bygger på f lera olika 
gruppverksamheter och ett mer indivi-
duellt upplägg. Inklusionskriterier är 
normalt patienter mellan 18-65 år med ett 
smärttillstånd som överstiger 3 månader 
där patienten bedöms vara medicinskt 

färdigutredd samt ha potential och mo-
tivation till förändringsarbete. Missbruk 
eller dominerande psykiatrisk sjukdom 
ses som exklusionskriterier.

Patienterna tilldelas rehabiliteringsgrupp 
efter funktionsdiagnoser och tre olika re-
habiliteringsupplägg är centrala i detta fall:

I det gula teamet består patientgruppen 
ofta av personer som är i arbete (alter-
nativt i studier) och har ett gott socialt 
nätverk. Rehabiliteringsupplägget baseras 
på hemuppgifter och självständigt arbete. 
Fokus i rehabiliteringen ligger på tillämp-
ningsdelen och att få patienten att våga 
stanna upp och känna efter, istället för att 
fortsätta med det sedvanliga ”köra på”-
beteendet. Gruppen träffas initialt varje 
dag i en vecka, varpå rehabiliteringen 
fortsättningsvis endast sker under månda-
gar i 6 veckor (1+6 veckor). Det är cirka 8 
patienter/rehabiliteringsgrupp.

I det blå teamet består patientgruppen 
ofta av patienter med stor samsjuklighet 
som varit sjukskrivna en längre tid och 
står längre från arbetslivet. Patientgrup-
pen anses ha en högre komplexitet vad 
gäller psykosocial påverkan av sin smärta, 
större fysiska hinder i sin vardag samt 
högre grad av utmattning/fatigue. Patient-
gruppen bedöms ha ett ökat behov av tid 
för återhämtning och därmed vara i behov 
av ett lugnare tempo för förändringsar-
betet. Det är cirka 8 patienter/rehabilite-
ringsgrupp.

I det gröna teamet består patientgruppen 
ofta av patienter som benämns vara ett 
mellanting av den gula och den blå grup-
pen beträffande funktion. Patienterna är i 
arbete alternativt nära en arbetsåtergång, 
men har möjlighet att bedriva rehabilite-
ringen de aktuella dagarna för att kunna 
skapa goda förutsättningar för beteen-
deförändring. Rehabiliteringen omfattar 
aktiviteter tre dagar/vecka och sträcker sig 
över 6 veckors tid med en ”hemtränings-
vecka” den femte rehabiliteringsveckan 
för att möjliggöra tillämpning av inlärda 
strategier. Även här är det cirka 8 patien-
ter/rehabiliteringsgrupp.

Ett individuellt rehabiliteringsupplägg 
(IRMA) kan erbjudas patienter där spe-

cifika skäl gör individuell rehabilitering 
lämplig. Det är framförallt unga vuxna 
som inte etablerat sig i vuxenlivet som 
inkluderas i denna rehabiliteringsform 
där schemat kan anpassas efter even-
tuell skolgång. Patienter som hämmas 
av gruppverksamheten eller bedöms ha 
svårt att klara av takten i de övriga re-
habiliteringsprogrammen (på grund av 
exempelvis trötthet, annan sjukdom eller 
neuropsykiatriska diagnoser) kan även 
vara aktuella för detta upplägg. Rehabilite-
ringen bedrivs efter förutsättningar och/
eller efter behov mellan 1-3 gånger i veck-
an under cirka 3 månader och sker ofta i 
samråd med skola, socialtjänst och inre-
mitterande läkare. Hembesök är vanligt 
förekommande och patienterna anger ofta 
att även deras föräldrar har långvariga 
smärttillstånd.

Ett utredande rehabiliteringsupplägg 
är kallat ELS-a (Enheten för Långvarig 
Smärta – avdelning). Patienterna som 
inkluderas i ELS-a uppvisar ofta en lägre 
funktionsförmåga och har ofta även ge-
nomgått en öppenvårdsrehabilitering utan 
framgång. Upplägget startar med en ana-
lysvecka på en inneliggande sjukhusav-
delning varpå patienterna i vissa fall kan 
erbjudas en möjlighet till förlängning av 
analysveckan (se nedan) som då övergår i 
2-4 efterföljande rehabiliteringsveckor + 
en boostande uppföljningsvecka.

Barnteamet har ett individualiserat och 
f lexibelt upplägg där det framförallt är 
tonåringar som representeras i teamets 
multibedömningar.

Utöver ovanstående team och rehabilite-
ringsupplägg utförs även multidiciplinära 
smärtutredningar, där patienter från hela 
landet läggs in under en vecka och träffar 
ett utredningsteam bestående av läkare, 
sjukgymnast/fysioterapeut, arbetstera-
peut, psykolog och kurator. Till denna 
konstellation kopplas det därutöver även 
in de specialister som bedöms vara rele-
vanta från fall till fall, vilket kan vara allt 
från öron-näsa-hals-läkare till neuroki-
rurger beroende på patientens problem. 
Patienter kommer från hela Sverige till 
Uppsala för att ta del av denna möjlighet 
till omfattande utredning eller ”second 
opinion” utförda under kort tid. Målet 
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med utredningsveckan är att ge olika 
typer av behandlingsrekommendationer 
till inremitterande landsting, vilket till 
exempel kan vara en riktad behandling 
eller ett rehabiliteringsupplägg, däribland 
exempelvis på ELS-a.

Det är rehabiliteringsgrupper igång under 
stora delar av året på Smärtcentrum, och 
det genomförs cirka 5-6 grupper/år i de 
olika uppläggen. Arbetsåtergång är det 
långsiktiga målet i alla rehabiliteringspro-
gram även om ELS-a och det blå teamet 
framförallt har fokus på funktionshöjande 
mål. Mellan de olika grupperioderna sker 
bedömningar, extra utredningar, utveck-
lingsarbeten, planeringsdagar och admi-
nistrativa in- och utskrivningar. Eftersom 
vissa grupper på grund av schematek-
niska aspekter får juluppehåll frågade jag 
Daniel om hans erfarenhet av att ta paus 
i rehabiliteringsupplägget. Han medgav 
då att det tycks vara negativt för rehabili-
teringsutfall med just julledigheten, men 
att han inte kunde uttala sig om det var 
själva rehabiliteringsuppehållet eller den 
faktiska julhögtiden som var orsak till att 
resultatet påverkades negativt.

Patientens gång i rehabiliteringen går via 
en remissprioritering till en läkare för 
bedömning. Om rehabilitering anses vara 
relevant kopplas därefter sjukgymnast/fy-

sioterapeut, psykolog och i valda fall även 
arbetsterapeut och kurator in. Detta sam-
lade team konfererar sedan tillsammans 
och om rehabilitering är planerad blir 
patienten bokad till ett återbesök hos tea-
mansvarig läkare från aktuellt rehabilite-
ringsupplägg (gult, grönt eller blått team). 
Om individuellt rehabiliteringsupplägg är 
aktuellt (IRMA) sker återbesöket däremot 
hos antingen sjukgymnast/fysioterapeut 
eller psykolog. Eventuellt kan det vara 
aktuellt med förberedande insatser och 
vidgade bedömningar, men vanligtvis 
planeras patienten direkt in för rehabilite-
ringsstart efter teambedömningen.
 – Och hur ser det faktiska rehabilite-
ringsupplägget ut i praktiken då, frågar 
jag.
 Börja med att sälja in budskapet och 
teorierna, svarar Daniel. Förklara även 
vikten av att använda kroppen och att det 
är okej att köra belastande rehabilitering 
trots smärtupplevelser. Teori och praktik 
varvas i rehabiliteringsupplägget och 
påvisa hur fysisk aktivitet kan fungera 
återhämtande.

Gruppdiskussioner varvas med indivi-
duella besök med syfte att utforska och 
utmana smärtan – såväl med att vara 
aktiv, men också med att våga stanna upp 
och vara kvar i smärtupplevelsen. Vad är 
det värsta som kan hända?, frågar Daniel 

retoriskt. Det kan finnas en poäng med 
att köra slut på patienten för att i en kon-
trollerad miljö undersöka vad som händer, 
men som sjukgymnast/fysioterapeut får 
man i dessa fall inte bli rädd… Ett nära 
samarbete med psykologen är i dessa fall 
viktigt, där en viktig pusselbit i rehabi-
literingen innefattar att våga exponera 
patienten för belastningar och rörelser 
tillsammans i träningslokalen.

I arbetslaget ingår i nuläget 7 sjukgymnas-
ter/fysioterapeuter som delar på samma 
kontor. Detta ser Daniel som positivt, 
eftersom många problem och frågor blir 
belysta i detta kontor. Här får Daniel 
medhåll av sina kollegor som just i denna 
stund överhör vårt samtal. Internutbild-
ningen och möjligheten att delta i olika 
forskningssammanhang nämns också 
som belönande. Att personalomsätt-
ningen är ganska låg kopplar Daniel till 
att arbetet ger en stor belöning genom den 
påtagliga skillnaden som väldigt många 
patienter upplever sig få i livet. Det är 
tuffa livsöden som rehabiliteringsperso-
nalen möter, men påverkningsfaktorn är 
ändå förhållandevis stor.

Osökt kommer Daniel in på de utfallsmått 
som används. Här nämns ett målfor-
mulär med tre huvudmål - arbete, fritid 
och träning. Vad har patienterna gjort? 
och vad är nästa steg? Lyckas de fylla 
sina egna mål och få till en beteendeför-
ändring som gynnar deras strävan? Att 
upplägget bygger på ett biopsykosocialt 
perspektiv med fokus på dessa tre arenor 
tycks vara något som utkristalliserats som 
framgångsrikt i smärtcentrums rehabili-
teringsupplägg.

Med detta sagt inser vi båda att tiden gått 
fortare än vi väntat oss och faller väl in i 
det slitna ordspråket om tid som f lyger. 
Jag ger därför ett stort tack till Daniel och 
Smärtcentrum för en mycket intressant 
dag fylld av berikande diskussioner om 
smärta och smärtrehabilitering.

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

Daniel Söderberg och Torsten Gordh.
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Detta är en översiktsartikel om trä-
ningsinducerad smärta och analgesi. 
Artikeln presenterar effekter av träning 
med beskrivning av kända och tänkbara 
underliggande mekanismer utgående 
från grundforskning och humanstudier. 
Kliniska aspekter lyfts också.

I introduktionen tar man upp hur fysisk 
inaktivitet och stillasittande livsstil 
utgör ett betydande hälsoproblem och 
att majoriteten människor i världen 
idag inte uppnår riktlinjerna för fysisk 
aktivitet. Fysisk inaktivitet, en erkänd 
riskfaktor för f lera sjukdomar såsom 
hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer 
mm, men kan enligt författarna även 
utgöra risk för utveckling av långvarig 
smärta. Regelbunden fysisk aktivitet kan 
minska denna risk. Men trots att trä-
ning sedan länge är erkänt effektiv för de 
f lesta smärttillstånd kan den också öka 
smärtupplevelsen hos dem med långva-
rig smärta. Träningens effekter på olika 
system beskrivs sedan i artikeln med 
f lera referenser för den som vill fördjupa 
sig i originalstudierna.

Effekter på centrala nervsystemet: Här 
presenteras hur regelbunden fysisk 
aktivitet kan reglera centrala smärtin-
hibitoriska banor och därigenom ha en 
skyddande effekt. Bland annat beskrivs 
hur smärtfaciliterande receptorer kan 
moduleras genom aktivering av opioider 
och serotonin, vilket därigenom kan mot-
verka hyperalgesi. Att fysisk aktivitet kan 
ge minskad smärtkänslighet hos friska 
vuxna är påvisat, men fortfarande finns 
få studier som undersökt dessa samband 
närmare vid till exempel fibromyalgi och 
andra grupper med långvarig smärta.

Effekter på immunsystemet: Regelbunden 
fysisk aktivitet modulerar immunsyste-
met på f lera nivåer, vid fysisk inaktivitet 
ökar inf lammatoriska cytokiner medan 
antiinf lammatoriska minskar. Träning 
kan reglera denna obalans och minska 

Heldagsutbildningen på Fysioterapi 2019 vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster som 
möter patienter med smärttillstånd där olika typer av samsjuklighet är vanligt förekommande. 

Utbildningsdagen kommer att beröra flera olika aspekter och förhållningssätt med fokus 
på funktion framför diagnos. Syftet är att lyfta fram de psykosociala dimensionerna inom det 
biopsykosociala perspektivet i mötet med den lidande patienten.

Förhållningssätt som sätter de sårbara i fokus  
– att våga möta patienten i sitt lidande

systemisk inf lammation som anses vara 
en underliggande patologisk mekanism 
vid bland annat långvarig smärta. I 
centrala nervsystemet har gliacellernas 
modulerande effekt på pro- respektive 
anti-inf lammatoriska cytokiner visats 
spela viktig roll i olika smärttillstånd. 
Träning minskar gliacellsaktivering och 
inf lammatoriska cytokiner och ökar de 
antiinf lammatoriska cytokinerna i rygg-
märgens dorsalhorn, och kan på så vis 
normalisera neuroimmunologiska signa-
ler i centrala nervsystemet.

Effekter på psykologisk komorbiditet: 
Bättre psykologiskt välmående är en an-
nan positiv effekt av regelbunden fysisk 
aktivitet medan de som är fysiskt inak-
tiva har högre sannolikhet för depression 
och ångest. Därutöver är det vanligare 
med högre grad av rörelserädsla, ’fear 
avoidance’ och smärtkatastrofierande 
hos personer med lägre aktivitetsnivåer 
jämfört med de som rapporterar högre 
aktivitetsnivåer.

De kliniska implikationerna diskuteras 
också. Ökad smärtupplevelse i samband 

SLUKA KA, FREY-LAW L AND HOEGER BEMENT M

Exercise-induced pain and analgesia?  
Underlying mechanisms and clinical translation.

med aktivitet är ett betydande hinder 
för aktivitet och delaktighet, varför 
behandlingar som riktar in sig på att 
minska smärtupplevelsen vid rörelse har 
potential att förbättra delaktigheten i 
regelbunden aktivitet. Författarna sam-
manfattar att typ av träning kanske är 
mindre viktigt än själva genomförandet. 
Med bättre förståelse för de molekylära 
och cellulära mekanismer som kan öka 
eller minska smärtupplevelsen kan nya 
strategier riktade mot långvarig smärta 
utvecklas. Sedan återstår också att ta 
reda på mer om dosering - vilken är den 
effektiva dosen?

Artikeln ger en kortfattad översikt över 
aktuella forskningsfält inom smärta och 
fysisk aktivitet, främst på grundforsk-
ningsnivå, och en hel del uppslag för 
vidare läsning.

Referens

Sluka KA, Frey-Law L and Hoeger Bement M. Exercise-indu-

ced pain and analgesia? Underlying mechanisms and clinical 

translation. Pain, 2018. 159: p. S91-S97. 

ELENA TSELI
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN  

SMÄRTSEKTIONEN ANORDNAR UTBILDNINGSDAG UNDER FYSIOTERAPI 2019:

MER INFO KOMMER PÅ FYSIOTERAPEUTERNA.SE/SMARTSEKTIONEN
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E-hälsa är ett växande forskningsområde 
inom hälso- och sjukvården. Socialstyrel-
sens definition av e-hälsa i förhållande till 
hälsobegreppet är ”Med hälsa menas fy-
siskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
E-hälsa är att använda digitala verktyg och 
utbyta information digitalt för att uppnå 
och bibehålla hälsa.” En utmaning inom 
vården är att tillgodose behov av vård hos 
långvarigt sjuka patienter som är i behov 
av kontinuerlig vård under en längre tid, 
kanske många år. Ett sätt att möta dessa 
behov kan vara genom e-hälsa och det 
finns idag många forskningsprojekt på 
området. Ett nystartat forskningsprojekt 
som använder e-hälsa i en fysioterapeutisk 
intervention för patienter med långvarig 
utbredd smärta leds av leg fysioterapeut 
Kaisa Mannerkorpi, professor vid Gö-
teborgs Universitet. Detta reportage är 
resultatet av ett samtal med Kaisa och 
leg fysioterapeut Anette Larsson, Med 

Dr, forskarassistent och koordinator för 
Alingsås/Borås i projektet, där jag kontak-
tade dem för att få veta lite mer.

Hej Anette och Kaisa, hur kom det sig att 
ni valde att starta ett forskningsprojekt om 
e-hälsa för denna patientgrupp?
Långvarig utbredd smärta är vanligt 
förekommande i befolkningen och med-
för f lera negativa konsekvenser, såsom 
trötthet och nedsatt fysisk funktion. Våra 
tidigare studier genomförda i Västra 
Götalandsregionen visar på att ledarledd 
fysisk aktivitet leder till förbättringar av 
trötthets- och smärtupplevelsen samt 
andra relaterade hälsoproblem. Dock har 
många personer med långvarig utbredd 
smärta av olika anledningar svårt att klara 
av att fortsätta med fysisk aktivitet på egen 
hand över en längre tid. Vi är ett forskar-
team som i detta projekt vill utvärdera 
om en individuellt utformad hälsoplan 

som fokuseras på fysisk träning och av-
spänning, samt långtidsstöd via e-hälsa 
förbättrar hälsan hos personer med lång-
varig smärta.  

Vad innebär e-hälsa i er studie?
Deltagarna kopplar upp sig på en platt-
form via internet. E-hälsoplattformen 
är utvecklad av forskare vid Centrum 
för Personcentrerad vård vid Göteborgs 
Universitet och IT-enheten vid Göteborgs 
Universitet. Via den plattformen så har 
man möjlighet att se sin hälsoplan. Häl-
soplanen är en individuellt utformad plan 
för hur man ska kunna vara fysiskt aktiv, 
utarbetad i partnerskap mellan studiedel-
tagare och fysioterapeut. Via plattformen 
har vi också möjlighet att lägga ut generell 
information, till exempel i form av infor-
mationsbrev. Informationen kan i dessa 
fall handla om smärta och träning eller 
exempel på övningar man kan göra i sin 

Forskningsprojekt om effekter av fysisk  
aktivitet med e-hälsostöd till personer  
med långvarig utbredd smärta

FORSKNING PÅGÅR: E-HÄLSA
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Nu i vår inleds arbetet med att miljödip-
lomera Smärtsektionens verksamhet. 
Vi kommer att miljödiplomeras enligt 
Svensk Miljöbas och har anlitat Ramboll 
(tidigare RSM&co) som utfärdare av mil-
jödiplomeringen. Ramboll bistår oss med 
mallar och stöd för granskning av vår 
verksamhet men det är vi själva som kom-
mer att utföra arbetet med att analysera 
vår nuvarande miljöpåverkan, sätta mål 

för minskad miljöpåverkan, och vidta de 
åtgärder som behövs för att nå våra mål. 
Vi ser mycket fram emot att sätta igång 
med detta arbete och kommer rapportera 
fortlöpande i SENS. Dessutom kommer 
vi att berätta om Smärtsektionens miljö-
arbete vid Fysioterapi 2019 som en del i 
ett symposium om Fysioterapins roll för 
hälsa, välbefinnande och hållbar utveck-
ling den 24 oktober! 

Vårt miljödiplomeringsarbete är inte tänkt 
att stanna vid Smärtsektionen utan har 
syfte att spridas inom Fysioterapeuterna. 
Andra sektioner eller distrikt, hör av er 
om ni vill veta mer! 

Vi inleder arbetet med att  
miljödiplomera vår verksamhet

FORSKNING PÅGÅR: E-HÄLSA

vardag, detta är tänkt som allmän infor-
mation som kan vara relevant för alla med 
långvarig smärta. Deltagarna kommer 
också att kunna kontakta fysioterapeuten 
via en meddelandefunktion vid behov 
av stöd eller råd, under hela projekttiden 
som motsvarar ett år. Där kan deltagarna 
ställa frågor om exempelvis ökad smärta 
vid träning, träningsuppehåll på grund 
av sjukdom etc. Det är också meningen 
att man via meddelandefunktionen för en 
dialog om stegring och anpassning av sin 
fysiska aktivitet. 

Träffar ni inte studiedeltagarna alls?
Jo, alla deltagarna träffar en fysiotera-
peut vid ett första besök där man gör 
ett stolstest, med uppresningar under 1 
minut, samt besvarar frågeformulär om 
olika aspekter av hälsa, symtom och fysisk 
aktivitet. Vid det första besöket utformas 
också den individuella hälsoplanen i ett 
samråd mellan studiedeltagaren och 
fysioterapeuten. Efter första undersök-
ningstillfället randomiseras deltagarna 
till antingen en behandlingsgrupp eller 
en kontrollgrupp. De som lottas till be-
handlingsgrupp kommer tillbaka på ett 
till två ytterligare individuella besök hos 
en fysioterapeut. 

Hur ser den individuella hälsoplanen ut?
Det är en personcentrerad hälsoplan för 
fysisk aktivitet och avspänning, vilken för-
väntas förbättra studiedeltagarnas hälsa. 
Den personcentrerade hälsoplanen utfor-
mas utifrån deltagarens behov, resurser, 
intressen och mål, för att de ska kunna 
följa den på egen hand. 

Hur utvärderar ni effekterna av 
e-hälsointerventionen?
Vi undersöker fysisk funktion genom 
stolstestet och vi utvärderar också själv-
skattad smärtupplevelse, hälsorelaterad 
livskvalitet och andra hälsorelaterade 
variabler. 

Hur rekryterar ni studiedeltagarna?
Vi rekryterar deltagare som tidigare har 
deltagit i Smärtskola på rehabenheter i 
primärvården i Uddevalla, Borås, Troll-
hättan, Göteborg, Alingsås och Lerum. 
Hittills har vi rekryterat ungefär 130 del-
tagare och målet är 140. Alla centra har 
inte kommit lika långt men i Uddevalla 
och Göteborg har man inlett 6-månaders 
uppföljning. 

Har ni någon känsla för hur det går hittills 
för studiedeltagarna?
Än så länge har vi ingen information om 
hur det har gått. Vi började rekrytera i 
våras och kommer att analysera resultat 
först när alla 6-månaders uppföljningar 
är gjorda. 

När beräknar ni kunna presentera några 
resultat från studien?
Vi håller fortfarande på med rekrytering. 
Därefter kommer intervention genom-
föras under ett års tid, med efterföljande 
undersökningar. Inga resultat kommer 
därför att kunna presenteras före 2020. 
Detta forskningsprojekt finansieras med 
medel från Västra Götalandsregionen, 
Reumatikerförbundet och med ALF-
anslag. 

ANNIE PALSTAM 
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

FORSKNING PÅGÅR: E-HÄLSA
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Peter fortsätter i denna hans tredje bok 
att sticka ut hakan rejält och gör provoce-
rande uttalanden med trolig intention att 
få oss läsare engagerade och intresserade 
av hur vi mer eller mindre omedvetet 
tycks styras i våra beslut av läkemedelsin-
dustrins marknadsföring. Mellan ra-
derna kan man läsa hur Peter menar att 
”scientific evidence” successivt övergått 
till ”evidence by marketing”, och skyller 
läkemedelsbolagens vinstdrivande inrikt-
ning som en stor bov i dramat då kon-
sekvensen blivit att ”gränsen för vad som 
är onormalt och kräver medicinering har 
förskjutits absurt långt nedåt under åren”. 
Peter menar att det i slutändan tyvärr 
är patienten som blir värst drabbad och 
att det först är genom en ökad förståelse 
som den alltmer destruktiva inriktning-
en kan ändras. I bokens inledning skri-
ver författaren att ”vi lever i en värld som 
är så överdiagnostiserad och överbehandlad 
att läkemedel i höginkomstländerna har 
blivit den tredje främsta dödsorsaken efter 
hjärtsjukdom och cancer.” 

Peters stora kunskaper inom statistik, 
vetenskapsteorier och analysmetoder 
framkommer tydligt i boken liksom hans 
breda medicinska kompetens. Detta 
samtidigt som boken i andra avseenden 
är mer populärvetenskapligt skriven och 
ibland blir alltför onyanserad och nästan 
naiv i sin form. Bokens kapitel innefat-
tar hur man ställer frågor och hittar svar 
via olika informationskällor, hur korrup-
tion och statistiska förvrängningar kan 
påverka bilden samtidigt som screening-
tester, hälsokontroller såväl som olika 
diagnosrelaterade aspekter och diagnosers 
värde ifrågasätts. I två kapitel blir smärta 
belyst såväl ur ett känslomässigt såväl 
som vävnadsrelaterat perspektiv, där olika 
farmakologiska interventioner blir starkt 
ifrågasatta. NSAID’s är enligt författaren 

”så giftiga att man bör undvika dem.” och 
hänvisar samtidigt till egen forskning 
som visat att preparaten dessutom inte 
tycks ha någon antiinf lammatorisk ef-
fekt! Ett stycke ägnas åt opiater, där första 
meningen i stycket lyder: ”Opiater är en 
annan skräckhistoria.”

Peter fortsätter med att hävda ”Psykiatri 
är en folkhälsokatastrof…” och fortsätter 
senare i samma kapitel med uttalande om 
att ”psykofarmakaepidemin är förmodligen 
den värsta farsot som vi har för närvarande; 
till och med värre än fetmaepidemin, som åt-
minstone inte förändrar vår hjärna”. Förfat-
taren menar att psykofarmaka inte tycks 
ha behandlande effekt, samtidigt som 
biverkningar av läkemedel kan resultera i 
ytterligare diagnoser vilka i sin tur då ofta 
behandlas av ytterligare f ler läkemedel 
med biverkningar… Dessa aggressiva ut-
talanden sker samtidigt som såväl motion 
som psykoterapi beskrivs med positiva or-
dalag. Parallellt uttrycker författaren: ”Lik-
som vi behöver fysisk smärta för att undvika 
faror behöver vi känslomässig smärta för att 
navigera genom livet.... medan piller…. trub-
bar av våra känslor och ibland även grumlar 
vårt tänkande.”

Efter dessa mer omfattande stycken blir 
boken mer uppdelad i övergripande inlägg 
om exempelvis cancer, mag-/tarmrelate-
rade aspekter, livsmedelsindustrin och 
kosttillskott, vikt-/fetmabehandling såväl 
som sömn- och ålderdomsdimensioner. 
Alternativmedicinska alternativ till farma-
kologiska interventioner blir även starkt 
ifrågasatta, varibland akupunktur tas upp 
kortfattat. Boken spretar och omfamnar 
f lera parallella områden samtidigt som 
författaren gör uttalanden om hur man 
generellt kan bedöma forskningsresultat 
inom dessa olika områden (inklusive 
tips till framtida forskning inom icke-

AV PETER GØTZSCHE. KARNEVAL FÖRLAG, 
ISBN:9789188729125

“Konsten att överleva i en övermedicinerad 
värld – Så tar du själv reda på om en medicinsk 
behandling fungerar eller inte”

BOKRECENSION:

farmakologiska sammanhang). Åldran-
desaspekter, normalvariation, behovet av 
fysisk aktivitet och mellanmänskliga kon-
takter kopplas återkommande in i denna 
referensfyllda bok (över 400 referenser!) 
där huvudbudskapet är att ställa sig kri-
tisk till nyttjandet av symptomdämpande 
farmaka som inte har någon långsiktigt 
sjukdomsbehandlande intention.

Kommentar:
Boken vänder sig både till läkare, vårdper-
sonal och till en intresserad allmänhet. 
Min förhoppning är därför att många 
inom sjukvården börjar våga ifrågasätta 
det rådande kortsiktiga symptomdämpan-
de paradigmet och åter se fysioterapeu-
tiska och funktionsökande interventioner 
som ett hållbart och primärt alternativ i 
sammanhanget. Här gäller det att hålla 
sig framme som ett förmågeökande alter-
nativ om Peters önskan om nedtrappning 
av farmakologiska interventioner blir 
ett faktum. Okunskapen om hur detta 
ska bedrivas kan vara en orsak till varför 
ingen vågar ta tag i problemet med den 
rådande övermedicineringen…

MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

Faktaruta: Peter Gøtzsche är professor 
i klinisk försöksdesign och analys samt 
specialistläkare inom internmedicin. Han 
har arbetat inom läkemedelsindustrin och 
var delaktig i starten av the Cochrane Col-
laboration 1993 samt var med och  
grundade Nordic Cochrane Centre där han 
varit föreståndare sedan dess. Han är  
medförfattare till flera guidelines för 
hur man granskar artiklar (CONSORT, 
STROBE, PRISMA, SPIRIT) och 2017 valdes 
Peter in i the Cochrane governing board.

Den 26:e september 2018 blev Peter 
Gøtzsche avstängd från Cochrane med 
motiveringen att beslutet tagits ”based on 
an ongoing, consistent pattern of disruptive 
and inappropiate behaviours by Professor 
Gøtzsche taking place over a number of 
years.” (https://www.cochrane.org/news/
statement-cochranes-governing-board-
26th-september-2018) . Peter kontrade  
avstängningen med att ge ut boken 
“Death of a whistleblower and Cochrane´s 
collapse” (läs mer under bloggen www.
deadlymedicines.dk).
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Akupunktur för behandling av smärta!
AKAB Utbildning ger dig kunskap om akupunktur baserad på vetenskaplig evidens.                                                                                               
Våra kurser är för legitimerad sjukvårdspersonal och ges av kunniga och engagerade föreläsare.

AKU III-uppdatering, för dig som vill fräscha upp dina kunskaper och få ut mer av akupunktur!
 • en kurs som fördjupar kunskaper om smärtbehandling med akupunktur. 
 • nya punkter med relevans för behandling av smärttillstånd i övre och nedre kroppsdelen.  
  Dessa kommer att diskuteras och praktiseras. 
 • behandlingsprinciper och uppdaterad vetenskaplig evidens samt belyser centralnervösa  
  omställningar vid behandling.
 • möjlighet till att utbyta erfarenheter med övriga deltagare.

Triggerpunkter. Målsättningen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall kunna diagnosti-
sera och behandla Triggerpunkter med olika nåltekniker, i muskulatur som manuellt kan undersökas.

Kvinnohälsa. Deltagarna förvärvar grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att själv-
ständigt kunna utföra akupunkturbehandling och integrera akupunktur med övrig behandling inom 
obstetrik och gynekologin.
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Kursprogram, mer information om våra kurser och anmälan finner ni på  
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Göteborg

2019-10-10 - 2019-10-13 Akupunktur vid Kvinnohälsa Göteborg

2019-10-11 - 2019-10-13 Triggerpunkter/Dry Needling Stockholm

2019-10-17 - 2019-10-20 AKU I Stockholm

2019-10-23 - 2019-10-25
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Stockholm

2019-11-14 - 2019-11-17 AKU I Göteborg

2019-11-21 - 2019-11-23
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kunskaper

Stockholm
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