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En värld i kris med
hopp om framtiden
Denna vår är allt annat än vanlig. Den är minst sagt annorlunda. Coronavirusets spridning över
världen har på bara några månader gjort oss plågsamt medvetna om hur skört livet faktiskt är
och hur mycket i vår vardag som vi tar för givet, stort som smått. Och samtidigt som vi oroas för
vår egen hälsa, våra nära och käras hälsa och hälsan i drabbade delar av världen ställs vi inför
nya utmaningar i vardagslivet då vi plötsligt inte får träffas, helst så få som möjligt och i vissa fall
inte träffa någon alls.
Vad gör detta med oss människor? Vad
blir de långsiktiga konsekvenserna? På
det finns givetvis många perspektiv och
inga enkla svar. En iakttagelse som jag
tror många med mig delar är dock att
det mitt i denna kris finns en fantastisk
förändringskraft, en häpnadsväckande
f lexibilitet och en otrolig omtanke i
samhället – i grannskap, ideella initiativ,
bland företag, organisationer, vårdgivare
och utbildare. Överallt spirar kreativiteten
och problem som tuggats i mötesrum år
ut och år in är plötsligt lösta och ingenting kommer någonsin att gå tillbaks till
det som det en gång var, före Corona.
Det finns i denna kris och i all bedrövelse ett momentum som inte går att ta
miste på! Fysioterapiutbildningar över
hela landet ställer om hela sin undervisning på bara några dagar och erbjuder
plötsligt all undervisning på distans! Vem
hade trott att det skulle vara möjligt när
terminen startade i januari? Smärtsektionens årsmöte den 13 mars i Stockholm låg
såväl geografiskt som tidsmässigt kritiskt
till med tanke på Corona varför vi med
mycket kort varsel beslutade att genomföra årsmötet online. Det var det första nätbaserade årsmötet som Smärtsektionen
någonsin har haft, och det var faktiskt f ler
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medlemmar som deltog på årsmötet än
vad det varit de två senaste åren.
I sjukvården träffar fysioterapeuter sina patienter online och riktlinjer för livsviktig
andningsvård vid Covid-19 författas raskt
av fysioterapeuter med direkt implementering i vården. Fysioterapeuter har en viktig roll i denna akuta kris, för att inte tala
om på längre sikt när de otaliga personer
som just nu av olika anledningar inte kan
tillgodogöra sig vård ska omhändertas.
Jag inspireras av den förändringskraft och
den vi-känsla som jag upplever genomsyrar mycket av det som händer just nu. Vi
kan uppenbarligen förändra våra beteenden på nolltid, det är fullt möjligt, om
den politiska viljan finns och om vi själva
anser att nöden kräver det. Detta ger mig
hopp, också i förhållande till förändringskraft i klimat- och miljöfrågor!
Smärtsektionen har under en längre tid
arbetat aktivt med vårt miljö- och hållbarhetsarbete och nu är miljödiplomeringen i
sikte! Förhoppningsvis har vi vårt diplom
i handen ungefär samtidigt som du håller
denna tidning i din hand. Nu ser vi med
tillförsikt fram emot en större spridning
av ett strukturerat hållbarhetsarbete inom
Fysioterapeuterna.

Som en del i vårt pågående miljö- och
hållbarhetsarbete och efter f lera förfrågningar från sektionsmedlemmar kommer
vi efter utgivning av detta nummer att
övergå till elektronisk distribuering av
SENS. Vi kommer efter utgivning av detta
nummer att skicka ut en förfrågan via
epost till dig som är medlem i Smärtsektionen om du önskar få SENS i brevlådan
även fortsättningsvis. Om inte, kommer
du vid utgivning av varje nummer att få
ett mail med länk direkt till det nya numret på hemsidan, för nedladdning eller
läsning direkt på webben.
Detta nummer är något tunnare än
vanligt, då den utbildningsdag i Swedish
Pain Society’s regi som skulle ligga till
grund för mycket av materialet till detta
nummer ställdes in pga Corona. Inställt
är också årets Smärtforum i Västerås (se
PÅ GÅNG s. 3).
Ta väl hand om er!

ANNIE PALSTAM
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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I Smärtsektionen har det pågått en
mängd olika aktiviteter under 2019. Här
kommer en sammanfattning av året. Vill
ni fråga eller veta mer så hör gärna av er.
Sektionens uppgift är att på olika sätt vara
ett forum för yrkesutveckling och ett
stöd 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 verka för
f ler specialister inom smärtområdet.
Sektionen har cirka 900 medlemmar.
Sektionen har under 2019 gett ut 4
nummer av medlemstidningen SENS.
Tidskriften är sektionens informationsorgan där medlemmarna får ta del av
ny forskning, kliniska erfarenheter och
möjlighet att ställa frågor eller debattera
olika åsikter och perspektiv på smärta
och smärtrehabilitering. SENS ligger
under styrelsens ansvar och arbete har
bedrivits för att bättre kunna presentera
och distribuera SENS i digitalt format
samt möjliggöra för medlemmarna att
kunna välja bort papperstidningen, om
så önskas. I nuläget ligger tidskriften ute
offentligt på Smärtsektionens hemsida
(https://www.fysioterapeuterna.se/Omforbundet/Sektioner/smartsektionen/).
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Sektionen har sedan tidigare tagit beslut
om att vara föregångssektion i miljöfrågor inom Fysioterapeuterna med
tilltänkt spridning inom övriga förbundet. En miljödiplomering har påbörjats
i sektionen, där Smärtsektionen agerar
pilotverksamhet inför en kommande
miljödiplomering i övriga Fysioterapeuterna. Som ett led i Smärtsektionens
miljöarbete har SENS blivit såväl FSCmärkt (Forest Stewardship Council) som
Svanenmärkt.

Styrelsen ber att få framföra sitt
varma tack till sektionens medlemmar för visat förtroende under
verksamhetsåret 2019.
Vi som arbetat i Smärtsektionens
styrelse under 2019 är :
Mathias Andersson, Falun
Annie Palstam, Göteborg
Gunilla Clementz, Stockholm
Elena Tseli, Stockholm
Hanna Blomstedt, Stockholm
Åsa Österlund, Göteborg

Sektionen har under 2019 varit representerad i Professionsrådet.
I oktober anordnades Svenskt Smärtforum i Lund/Malmö där sektionen planerade och ansvarade för en yrkesträff för
deltagande fysioterapeuter. Vid denna
yrkesträff blev Gabriele Biguet inbjuden
att presentera sin avhandling mer ingående.
Sektionen har anordnat en utbildningsdag under Fysioterapi 2019 med titeln
”Förhållningssätt som sätter de sårbara
i fokus – att våga möta patienten i deras
lidande”.
Sektionen har under året sagt upp samarbetet med AKAB utbildning AB.

Smärtsektionens årsmöte 13 mars
2019
I samband med årsmötet avgick
vår sekreterare Gunilla Clementz. Vi
skänker henne stort varmt tack för
de insatser hon gjort i styrelsen!
Besök:
https://www.fysioterapeuterna.se/
Om-forbundet/Sektioner/smartsektionen/Verksamhet/
för att läsa mötesprotokollet i sin
helhet.

PRESENTATION AV NY STYRELSELEDAMOT

Sofia Jarlbring
Jag är född och uppvuxen i Norrbotten.
Tog min fysioterapeutexamen juni 2006
på Luleå tekniska universitet. Ända sedan grundutbildningen har jag haft ett
intresse i smärta och smärtbehandling,
vilket gjorde att jag läste en fördjupande
kurs inom smärta på grundutbildningen
samt gjorde en tilläggskurs med ett litet
projektarbete om akupunktur på hund.
Jag fick min första tjänst som fysioterapeut
inom vuxenhabiliteringen på en liten ort
i Västmanland hösten 2006. Jag trivdes
oerhört bra på den lilla orten och det
tighta teamarbetet som var där. Sedan
fick jag ett erbjudande om att gå vidare
till barnhabiliteringen i samma län under
2007-2009. Det som främst fångade mitt
intresse och något jag fördjupade mig
inom var icke-verbal kommunikation och
kroppsspråkets betydelse inom fysioterapi. De barn som jag mötte och deras
familjer lärde mig massor. Jag fick behandla olika smärtsymtom, lära mig om
ortopedtekniska hjälpmedel, tränings- och
rörelsehjälpmedel samt utföra bassängträning. Återigen var teamarbetet av betydelse även där. En större arbetsplats och
det lilla teamet blev ett stort team, något
som jag inte fullt ut trivdes med.
Livets äventyr tog mig sedan till Malmö
2009, där jag var med och startade upp
en vuxen-habiliteringsverksamhet i kommunal regi. Återigen till det mindre teamet och en mycket betydelsefull tid tog
vid. Ett möte med en patient under dessa
år stannar för alltid kvar hos mig. En
person med en neurologisk sjukdom som
även hade drabbats av cancer. Hen var
nyopererad från sin cancer när vi började
ses. Efter några månader drabbades hen
av återkommande febertoppar med epileptiska anfall som följd. Ett besök till läkare
bekräftade att cancern var tillbaka och när
man skulle re-operera var cancern redan
spridd. Hen började vårdas i hemmet av

en nära anhörig. Många var inblandade
i vården och mycket hände. Någon specialiserad avancerad sjukvård i hemmet
gavs inte. När hen blev sämre slutade det
med ambulansfärd in till sjukhuset och
hen dog där. Efter denna händelse fick
jag en stark insikt om att den avancerade
vården i hemmet för en palliativ patient
inom LSS måste bli bättre. Den viktigaste
frågan hade vi alla glömt att ställa – var
ville hen dö? Troligen ställdes inte frågan
för att hen inte hade en verbal kommunikation. Det är många delar i den här
berättelsen som fortfarande når in i mig.
Jag fick ett intresse för att jobba mer med
palliativ vård.
Livets äventyr fortsatte och plötsligt sökte
de en leg. fysioterapeut till Palliativ vård
och ASIH i Lund, jag sökte den tjänsten. Sedan 2014 arbetar jag på Palliativ
vård och ASIH (avancerad sjukvård i
hemmet) i Lund. Från att vara den enda
anställda fysioterapeuten med ansvar för
en palliativ vårdavdelning samt alla de
hemsjukvårdsplatser som enheten hade,
till att idag ha två fysioterapeutkollegor
till på enheten. Idag jobbar jag i ASIH´s
team och besöker patienterna i deras hem.
Jag tycker det är en ynnest att få arbeta
med ett helt team där vi är fysioterapeut,
arbetsterapeut, kurator, dietist, sjuksköterska och läkare. Vi har tight teamsamverkan kring våra patienter och alla är väl
insatta i patienterna och den vård vi ger.
På arbetsplatsen ingår jag även i ansvarsområden: barn som patient och kompressionsbehandling till patienter. Där får
jag möjlighet att fördjupa mig inom mitt
största intresseområde smärta och smärtbehandling.
Under våren 2020 avslutar jag just min
masterutbildning där jag i min uppsats
intervjuat fysioterapeuter om hur de bedömer och behandlar smärtsymtom hos
palliativa patienter.

Jag bor på en gård strax utanför Lund med
sambo och en dotter på snart tre år. På
gården bor det även tre katter, en jaktcockerspaniel samt två hästar. Min fritid ägnar
jag helst utomhus så mycket som möjligt
i skog, höjd och park. Även om jag fysiskt
sett bor i södra Sverige så överger mitt
hjärta inte längtan till norr.
Jag är glad att nu vara en del av Smärtsektionens styrelse och genom styrelsearbetet hoppas jag kunna bidra med att
skapa vidareutbildning inom smärta och
smärtbehandling samt ge kunskap om
fysioterapeutiskt arbete i palliativ vård
med fokus på smärtsymtom. Jag vill också
skapa dialog om farmakologisk smärtkunskap inom vår profession och hur utbildning inom området kan ske.

SOFIA JARLBRING
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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Peter Lindberg
Hej sektionsmedlemmar och
fysioterapeutkollegor! Jag heter Peter
Lindberg, är 31 år, bor i Huddinge, och
jag har nyligen blivit invald som ledamot
i Smärtsektionens styrelse. Det känns så
klart kul och spännande att ha detta ärofyllda uppdrag! Jag hoppas kunna bidra
till utvecklingen av Smärtsektionen och
oss som yrkeskår.
Vad har jag för bakgrund?
Jag växte upp i lilla orten Ljungskile på
västkusten och f lyttade till Stockholm
2010 för att studera till fysioterapeut på
Karolinska Institutet. Sedan examen 2013
har jag jobbat inom primärvården, först i
Skärholmen och nu i Flemingsberg. Mina
första år som verksam fysioterapeut gick
åt att skapa mig en bredd och en stadig
grund att stå på. I dagsläget håller jag på
med min specialisering inom Smärta och
smärtrehabilitering.

Vad brinner jag för inom smärta?
I början av karriären var jag mest intresserad av att utveckla mina kunskaper och
färdigheter inom manuell terapi. Detta
övergick rätt snart till att jag blev mer intresserad av smärta, bland annat för att jag
själv lever med långvarig smärta och för att
det klientel jag träffade hade i de flesta fall
långvarig smärta. Att gå från ett övervägande biomekaniskt synsätt på smärta till
ett mer biopsykosocialt perspektiv har varit
en ögonöppnare - och nu kan jag aldrig gå
tillbaka till mitt tidigare synsätt.
Jag har många intresseområden inom
smärta och fysioterapi. Ett av dem är de
psykosociala faktorerna av smärta. Detta
efter att ha lärt mig hur viktiga de är gällande en persons smärta och hälsa. Inom
detta område är det beteendemedicin som
jag tycker är mest spännande. Alla som
jobbar med människor jobbar medvetet

”

Att gå från ett övervägande
biomekaniskt synsätt på smärta
till ett mer biopsykosocialt perspektiv har varit en ögonöppnare
- och nu kan jag aldrig gå tillbaka till mitt tidigare synsätt.
–Peter Lindberg

Kvalitet och omtanke

Som Skandinaviens ledande leverantör av akupunkturnålar har HEGU sedan starten 1993 producerat sterila nålar under eget
varumärke. Vi planlägger och följer nålens hela väg från tillverkning på fabrik till konsument. Våra kunder ska alltid veta vad

de får; kvalitet och trygghet — alltid med omtanke om ett kliniskt förhållningssätt. Nu har alla HEGU-nålar fått ny förpackning.
Standard byter namn till Classic och P-typ till Pura. Besök vår nya sida där du hittar mer information om hela vårt sortiment.

www.hegu.se
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eller omedvetet med beteende. Något
av det första jag brukar utforska när jag
träffar patienter är deras förståelse för
smärtan och deras tidigare/nuvarande
beteende.
Smärta är ett stort folkhälsoproblem som
kostar samhället stora summor pengar.
Vi fysioterapeuter har stora möjligheter
att hjälpa personer med smärta. Vi kan
till och med bidra till att en del inte
utvecklar långvarig smärta och minska
sjukskrivningar. Men med denna superkraft kommer även ett ansvar, och det är
- enligt mitt tycke - att vi behöver lära oss
mer om smärta.
Varför valde jag att gå med i Smärtsektionens styrelse?
Vid sidan av mitt kliniska arbete har jag
regelbundet sysselsatt mig med olika typer av utvecklings- och kvalitetsprojekt.
Jag tycker om att sprida kunskap, att
göra forskning lättkonsumerad och att
praktiskt kunna tillämpa den i kliniken.
Utöver det tycker jag att det är inspirerande att Smärtsektionen driver miljöfrågan kopplat till rehab. Ett deltagande
i Smärtsektionens styrelse ser jag som
en möjlighet både att utveckla mig själv
likväl som att hjälpa till att utveckla
sektionen och yrkeskåren.
PETER LINDBERG
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

”

Jag fascineras av det komplexa,
som både kan vara väldigt
frustrerande och på gränsen
till omöjligt, men också otroligt
tillfredställande.Jag drivs av att
kunna hjälpa någon som kanske
själv gett upp hoppet för länge
sedan.
–Emma Varkey

Emma Varkey
Comeback i Smärtsektionen
Jag är född och uppvuxen i Norrbotten.
Det var en stor ära för mig när jag en
eftermiddag för snart två månader sedan
mottog frågan om att bli ledamot i Smärtsektionens styrelse…igen. För 15 år sedan
fick jag samma fråga, tackade ja, och satt
med i tre år. Nu har jag chansen att göra
comeback!
För säkerhets skull googlar jag comeback
för att se om beskrivningen lämpar sig för
mitt uppdrag och får följande beskrivning
från Wikipedia ”Återkomst eller comeback
(engelska: comeback) är ett begrepp som
kan användas om artister eller idrottare
som har fått ett nytt genombrott efter en
lång tids tystnad eller motgång.” Jag inser
i ödmjukhet att det kanske inte är en comeback i den bemärkelsen, bortsett från
att det har gått ganska lång tid sedan sist
och att 15 års kliniskt arbete med patienter
med olika former av långvarig smärta,
så klart innehållit glädje, utveckling och
tillfredsställelse, men stundtals även ett
visst mått av motgång...
Emma Varkey heter jag, uppvuxen i den
norrländska glesbygden, men sedan 20 år
bosatt i Göteborg. Jag har varit fysioterapeut i 16 år och är både glad och tacksam
över mitt yrkesval! Jag har gjort lite av en
omvänd karriär och startade min fysioterapeutiska bana på en specialistklinik
för svår huvudvärk. Jag ramlade, som
nyutexaminerad fysioterapeut, rakt in i
ett spännande arbete där jag kunde kombinera det kliniska arbetet med forskning
och ganska snart även undervisning. Åtta
år, ett bröllop och två barn efter min fysioterapeutexamen, disputerade jag med en
avhandling om migrän och fysisk träning.
De senaste åren har jag arbetat på Smärtcentrum, Östra sjukhuset i Göteborg. Där
har jag bland annat varit med att starta ett
program för multidisciplinär smärtrehabilitering. Otroligt spännande och lärorikt!
Jag driver olika forskningsprojekt framför
allt med inriktning mot långvarig smärta
och fysisk aktivitet och undervisar på

fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs
Universitet. Mitt intresse för att arbeta
med just långvarig smärta började egentligen redan under fysioterapeututbildningen. Jag fascineras av det komplexa,
som både kan vara väldigt frustrerande
och på gränsen till omöjligt, men också
otroligt tillfredställande. Jag drivs av att
kunna hjälpa någon som kanske själv gett
upp hoppet för länge sedan.
Vad kan jag nu tillföra till Smärtsektionens
styrelse denna gång, efter en lång tid av
tystnad och ett visst mått av motgång?
Som yrkesperson har jag samlat på mig
mer erfarenhet och troligen en större portion ödmjukhet inför komplexiteten i vårt
arbete. Jag brinner för undervisning; att
göra kunskap lättillgänglig och begriplig
och att vara en brygga mellan forskningen
och den kliniska verkligheten. Detta vill
jag utveckla vidare! Jag ser mycket fram
emot styrelsearbetet och att få fortsätta
arbeta för att vi fysioterapeuter som är
intresserade av smärta ska kunna utvecklas tillsammans. Genom att fördjupa oss
i ny kunskap och tillsammans gräva i det
komplexa och svåra kan vi i den bästa
av världar bedriva en verksamhet där vi
kan göra långvarig smärta en smula mer
begripligt.

EMMA VARKEY
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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FORSKARGRUPP MED FOKUS PÅ
SMÄRTA VID HÖGSKOLAN DALARNA
Vid Högskolan i Dalarna finns idag en mycket aktiv forskargrupp (DU/Pain) inom forskningscentret
’Research Centre for Public Health and Sports’ (RePS) [1]. Forskargruppen leds av Björn Äng och
Linda Vixner och har sitt fokus på smärta och smärtrehabilitering. Gruppen arbetar med ett flertal
forskningsprojekt som i nationell konkurrens beviljats externa forskningsfinansiella bidrag från bland
annat Vetenskapsrådet och Forte. Forskningsprojekten genomförs i moderna laboratorie- och registerbaserade forskningsfaciliteter vid Högskolan Dalarna, såväl som i klinisk kontext i svensk vård.

LINDA VIXNER, LEKTOR I MEDICINSK VETENSKAP. STF LEDARE FÖR FORSKNINGSCENTRUM
FÖR FOLKHÄLSA OCH IDROTT (REPS)
BJÖRN ÄNG, DOCENT I MEDICINSK VETENSKAP. LEDARE FÖR FORSKNINGSCENTRUM
FÖR FOLKHÄLSA OCH IDROTT (REPS)
patienter från de senaste decennierna och
ger möjligheter att följa hälsorelaterade
variabler under en lång period.

– Vår grupp är tvärvetenskaplig (fysioterapeuter, läkare, psykologer, arbetsterapeuter och ingenjörer), med seniora forskare,
postdoktorer och doktorander verksamma
vid Högskolan Dalarna, Karolinska Institutet, Örebro Universitet, Linköpings Universitet, Göteborgs Universitet och Försvarsmakten, berättar Linda.
–Vi arbetar aktivt för att förstå och
kritiskt utvärdera hälsorelaterade utfallsvariabler ur ett translationellt och
biopsykosocialt perspektiv. Vårt löpande
och långsiktiga mål är att utvärdera och ta
fram kunskaper och kompetenser för såväl
klinisk verksamhet som för folkhälsan i allmänhet. Vårt mål och ansvar är även att arbeta med kunskapsöversikter och därmed
bidra med underlag till kunskapsstyrning
med bästa tillgängliga kunskap. Vi arbetar
och samverkar aktivt för att implementera
sådan evidensbaserad kunskap i klinisk
verksamhet för att kunna möta framtidens
rehabiliteringsbehov bland patienter med
långvarig smärta på bästa sätt, berättar
Björn vidare.
DU/Pain Databas
I den registerbaserade forskningen har de
under en längre tid arbetat med att bygga
upp en databas, DU/Pain, som omfattar ca
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Linda Vixner

Björn Äng
40.000 personer med långvarig smärta.
DU/Pain inkluderar individbaserad hälsoinformation från det Nationella Registret
över Smärtrehabilitering (NRS) som samkörts med information från bland annat
Försäkringskassans register, Läkemedelsregistret, Patientregistret, samt register
från SCB som rör inkomst och utbildning.
Den integrerade databasen inkluderar

Riccardo Lo Martire är doktorand på Karolinska Institutet och är en av de som
använt sig av denna databas.
– Projektet syftar till att validitetstesta
våra vanligaste mätinstrument vad gäller
bland annat livskvalitet i den stora gruppen med patienter med långvarig smärta.
Resultaten från den första delstudien som
validitetsprövade Short Form-36 Health
Survey (SF-36), EuroQol 5-dimensions
(EQ-5D) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) visar att SF-36 är ett bra
mått på fysisk- och mental hälsa medan
EQ-5D däremot hade låg reliabilitet, vilket
innebär att vi avråder från användande
av EQ-5D i denna patientgrupp [2] säger
Riccardo. HADS brukar delas upp i två
subskalor, som återger ångest och depression, men vi fann att HADS snarare bör
användas som ett övergripande mått på
känslomässig påfrestning. Andra forskare
har också funnit liknande resultat.
En annan nyare studie på delar av DU/
Pain visar att det finns tidiga prognostiska
faktorer för ett gott behandlingsresultat
vid multimodal rehabilitering som är

viktiga att beakta, bland annat huruvida
patienten är i arbete eller inte [3]. En akademisk avhandling av Elena Tseli från
2019 [4] har likaså inkluderat data från
DU/Pain.
Riccardos fortsatta projekt kopplat till
denna databas sker i samarbete med bland
annat Professor Mathilda Björk vid Linköpings Universitet. Forskningen syftar till
att bland annat skapa olika grupperingar
av sjukskrivningsmönster som antas ha
betydelse för hur rehabilitering planeras
bland patienter som genomgår multimodal smärtrehabilitering. Man kommer
följa dessa mönster fem år före, under,
samt fem år efter multimodal rehabilitering för att se om det går att identifiera
viktiga grupper som förändrar sin sjukskrivning.
Christiana Owiredua är doktorand i The
Newbreed COFUND Doctoral Programme
vid Örebro Universitet som är finansierat av bland annat EU-kommissionen.
Programmet har fokus på åldrande, och
Christianas projekt syftar till att undersöka på vilket sätt åldrandefaktorer har betydelse för smärtupplevelse och smärtrehabilitering, samt på vilket sätt psykologiska
faktorer har betydelse för att drabbas av
långvarig smärta i unga år jämfört med
att drabbas senare i livet.
– En av hennes handledare, Professor
Katja Boersma kontaktade oss här på Högskolan Dalarna för att diskutera möjligheterna för Christiana att använda data från
DU/Pain, och vi är verkligen glada att hon
gjorde det säger Linda. Det har inneburit
att vi har påbörjat samarbete med f ler
forskare från Örebro Universitet.
– Ja det är glädjande att f ler forskare är
på väg in i vår grupp och vill använda DU/
Pain, fyller Björn på. Forskare från bland
annat Göteborgs- och Örebro universitet
planerar att studera genus- och sjukskrivningsfaktorer med hjälp av artificiell intelligens. Forskarkollegor från Högskolan
Dalarna planerar även att studera huruvida långvarig smärta kan ha betydelse för
utveckling av hjärt-och kärlsjukdom och
cancer som upptäcks senare i livet.
DU/Pain Laboratoriet
I laboratorieforskning används Högskolan

Mätning av energiåtgång under gång. Indirekt
kalorimetri (syreupptagning) och accelerometri
(komersiella aktivitetsmätare) på handleden

Dalarnas Idrotts- och hälsolaboratorium
där f lertalet objektiva tester av fysisk prestation och neuromotorisk funktion kan
genomföras.
Det mest tillförlitliga sättet att objektivt
registrera och mäta fysisk aktivitetsnivå är
kroppsburen accelerometri. En accelerometer registrerar rörelser i en eller f lera
rörelseriktningar samt frekvens, duration
och intensitet av en utförd aktivitet. Ett
kommersiellt alternativ är idag moderna
handledsburna aktivitetsmätare som kan
köpas i varuhandeln. Dessa aktivitetsmätare har en storlek liknande ett vanligt
armbandsur och kan användas dygnet
runt och i de f lesta aktiviteter. Handledsburna aktivitetsmätare har använts
i studier som utvärderar interventioner
med hälsofrämjande beteendeförändring
vid vissa sjukdomstillstånd, däremot har
den här typen av aktivitetsmätare ännu
inte metodprövats för patientgrupper
som antas ha avvikande rörelsemönster,
vilket inkluderar patienter med långvarig
smärta.

Studier har alltså visat att personer med
långvarig smärta kan uppvisa ett förändrat rörelsemönster, eller förändrad rörelsekontroll, som kan innebära svårigheter
att utföra vissa vanliga vardagliga rörelser
som till exempel vanlig gång eller uppresning. Ett f lertal studier rapporterar därtill
att smärta är associerat med förändrad
neuromuskulär aktivering som i det akuta
skedet kan vara ”skyddande” för tilltagande smärta, men preliminära resultat visar
även att ett sådant avvikande aktiverings-/
rörelsemönster ibland även tenderar bli
kvarstående. Detta kvarstående rörelsemönster kan leda till ett ineffektivt muskulärt aktiveringsmönster som i sin tur
leder till avvikande rörelsemönster, vilket i
sig kan bidra till långvariga smärtbesvär.
I ett pågående projekt, e-VISualisering
av smärta och fysisk aktivitet (eVIS), har
man antagit utmaningen med att hitta ett
objektivt och välinformerat sätt att kunna
dosera och anpassa fysisk aktivitet. Veronica Sjöberg är doktorand i eVIS-projektet på
Högskolan Dalarna, hennes första delstu-
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die har som syfte att validera kommersiella handledsburna aktivitetsmätare (FitBit)
för denna omfattande patientgrupp med
långvarig smärta.
– Vi testar deras förmåga att korrekt
mäta energiåtgång jämfört med indirekt
kalorimetri (syreupptagning) och med en
höftburen accelerometer som ofta används
i forskningssammanhang i vårt laboratorium. Vi vill helt enkelt ta reda på vilka
metodologiska begränsningar som finns
och om de kan mäta tillräckligt bra för
att kunna användas i klinisk verksamhet,
säger Veronica.
I ett parallellt labbprojekt som sker i nära
samarbete med Veronica arbetar doktoranden Jens Westergren. Han utvärderar
rörelsekontroll och neuromotorisk kontroll
i rygg- och nackmuskulatur vid normal
gång, gång med ökad hastighet samt
normal gång i kombination med en kognitiv uppgift (så kallad dual-task) bland
patienter, och jämför dessa resultat under
samma mätbetingelser med friska smärtfria personer.
– Vi använder modern instrumentering
som registrerar elektromyografiska (EMG)
variabler, samt ett accelerometerbaserat
kinematiskt system (APDM) för att registrera och integrera motorisk kontroll och
rörelse. En viktig del i analysfasen är att
utvärdera hur hjärnan planerar och utför
rörelse och variation för att hushålla med

APDM är ett accelerometerbaserat system för att
mäta rörelse. Accelerometrar placeras på huvud,
bröst, ländrygg, handleder och fötter
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kroppens energi och stabilitet. Vi undersöker även om en 30 minuters aerob aktivitet
på motionscykel har effekt på rörelsekontroll och motorisk kontroll jämfört med en
grupp personer som vilat 30 minuter, allt
under så kallade randomiserade kontrollerade betingelser berättar Jens.
Syftet är att utvärdera vilken effekt långvarig smärta och aerobisk pulshöjande
aktivitet, som smärtmodulerande intervention, har avseende rörelsemönster och
neuromotorisk kontroll. Sådan kunskap
antas vara helt väsentlig för hur framtidens smärtrehabilitering med hjälp av
träning och fysisk aktivitet kan utvecklas.
DU/Pain i klinisk kontext
I det nyaste delprojektet i eVIS planerar
Elena Tseli som är postdoktor vid Högskolan Dalarna för att validera och genomförbarhetstesta eVIS inför framtida planerade
registerbaserade kontrollerade studier.
– eVIS är tänkt att stödja personer med
långvarig smärta som deltar i multimodal
smärtrehabilitering i primär- och specialistvård, säger Elena.
eVIS består av olika delkomponenter där
de viktigaste är datainsamling, visualisering och kommunikation. Information
om fysisk aktivitet kommer samlas in
via de kommersiella aktivitetsmätarna.
Patienterna får dessutom svara på dagliga
frågor via en egenutvecklad och validerad
webbapplikation, PAin & TRaining ONline (PATRON). Frågorna rör tilltro till sin
förmåga, smärta samt läkemedelskonsumtion. I PATRON visualiseras mängden och
fördelningen av fysisk aktivitet varje dag/
vecka tillsammans med de skattningar
som gjorts rörande tilltro till sin förmåga
samt smärta. Patienten kan sedan tillsammans med rehabiliteringsteamet följa upp
och använda informationen för att justera
och anpassa fysisk aktivitet med syfte att
optimera behandlingsresultat.
– eVIS-interventionen kommer att testas
i några större registerbaserade randomiserade kontrollerade kliniska studier, men
innan dess behöver vi noggrant validera
och genomförbarhetstesta eVIS berättar
Elena.
Det innebär att en grupp experter får
skatta hur relevant, enkel och säker interventionen är som helhet, samt de olika

delarna (datainsamling, visualisering och
kommunikation). Expertgruppen kommer
bestå av 10-14 personer (patientrepresentanter, erfarna kliniker inom specialistoch primärvård samt forskare med erfarenhet av valideringsprocesser).
– Denna forskningsmetodik som innebär validering av praktisk behandling
innan den prövas i klinisk kontext med
kontrollerade försök är ett förfarande som
varit lyckosamt, och har sparat många
kostsamma fallgropar i forskningens
tjänst. Metodiken med sådan validering
har vidareutvecklats av vår grupp, säger
Björn.
Att genomförbarhetstesta interventionen
innebär att patienter och kliniker på ett
par kliniker i specialist- och primärvård
får prova interventionen under pågående
rehabilitering i två veckor. Nästa steg
i detta projekt är sedan att testa eVIS i
större skala i så kallade registerbaserade
randomiserade kontrollerade studier.
– Men det kanske vi kan få återkomma
lite längre fram och berätta mer om avslutar Linda.

1. Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott
(RePS), https://www.du.se/sv/forskning/halsaoch-valfard/-research-centre-for-public-healthand-sports-reps/
2. LoMartire, R., et al., Psychometric properties of Short Form-36 Health Survey, EuroQol
5-dimensions, and Hospital Anxiety and Depression Scale in patients with chronic pain.
Pain, 2020. 161(1): p. 83-95.
3. 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. J Rehabil
Med, 2020.
4. Avhandling: Interdisciplinary rehabilitation in patients with chronic pain : prognostic
factors and effectiveness, https://openarchive.
ki.se/xmlui/handle/10616/46800
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Smärtupplevelsen i relation
till kön och genus
Upplevelsen av smärta är ett komplext fenomen och påverkas av en rad olika faktorer. Olikheter mellan kvinnor och män kan
skilja sig åt på flera plan, varför såväl biologiska som psykologiska och sociokulturella
faktorer kan behöva belysas för att uppnå
ökad förståelse ur ett sjukvårdsperspektiv.
Smärta anses vara vanligare hos kvinnor
beträffande såväl förekomst som duration, samtidigt som smärtupplevelsen hos
kvinnor i större grad anges vara av mer
generaliserad karaktär (1,3,4). The International Association for the Study of Pain
(IASP) beskriver en brist på acceptans och
förståelse av skillnader utifrån biologiska,
psykologiska och psykosociala faktorer,
som kopplas till att kvinnor i större grad
blir underbehandlande inom vården trots
liknande smärtsymptom (5). Denna artikel
har som intention att belysa dessa olika
aspekter.
Biologiska faktorer/genetik
Det finns skillnader mellan kvinnor och
män kopplat till våra könshormoner. Östrogen anses ha en pro-nociceptiv effekt medan
testosteron istället verkar kunna fungera
anti-nociceptivt. Bland annat har östrogen
visat sig öka känslighet och syntes av NMDAreceptorerna (N-metyl-D-aspartat) som anses
ha en betydande roll i en smärtupplevelse.
Kvinnor uppvisar dessutom generellt ett
större antal NMDA-receptorer än män (1).
Kvinnor som använder P-piller som ytterligare kan sänka testosteronnivåerna har
även visats resultera i en sämre aktivering av
rostroventrala medullan (RVM) - ett område i
hjärnan förknippat med smärthämning (6).
Skillnader mellan könen noteras generellt
i de gener som kodar för opioida peptider,
vilka anses ha en betydande roll för smärtupplevelsen generellt (1). Intressant nog kan
specifika genetiska varianter av opioida förändringar kopplas till kvinnor med melanocortin-1 receptor (MC1R) genen, kännetecknad genom röd hårfärg och ljus hudtyp (7).
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De endogena smärtmodulerande systemen
i centrala nervssystemet tycks också skilja
sig åt mellan könen. Bland annat har kvinnor en sämre förmåga att aktivera det
smärtinhiberande systemet Conditioned
Pain Modulation (CPM) jämfört med män
(1), samtidigt som kortikala skillnader
gällande processandet av smärtupplevelsen
också skiljer sig åt mellan könen (8).
Schmitz AK, Vierhaus M och Lohaus A undersökte i en studie från 2013 smärttröskel
och smärttolerans hos flickor och pojkar
i åldern 9-17 år. Studien baserades på en
”Cold pressure task” (CPT) där barnen
fick hålla hand/underarm nedsänkt i ett
6-gradigt vatten. Studien visade att flickorna i åldersgruppen 15-17 år hade en lägre
smärttröskel än pojkarna i motsvarande
åldersspann, men att ingen könsskillnad
noterades gällande den uppmätta smärttoleransen. Intressant nog rapporterade de
prepubertala barnen i studien lika smärttröskel mellan könen, varpå könshormoner
nämns som en möjlig förklaring till de
uppvisade skillnaderna (9). Författarna till
studien uttalar att en ökad smärttolerans
var associerad med positiva copingstrategier som involverade att ”utmana sig själv”
samt att ”avdramatisera själva upplevelsen
av smärta” (9).
Psykologiska faktorer
Smärtuttrycken skiljer sig beroende på
kön/genus där kvinnor oftare använder
vokala och emotionella uttryck medan
män i större grad tycks försöka dölja sin
upplevda smärta (10). En reviewartikel av
Samulowitz A (2018) påvisar även att män
tar större hälsorisker för att hantera sin
smärtsituation samt undviker att prata om
smärtupplevelsens samband med psykiska
besvär (11). Denna bild noteras även av
Bartley EJ och Fillingim RB (2013) som
menar att kvinnor tycks använda fler copingstrategier med inriktning mot positiva
budskap och social stöttning medan män
använder mer distraktionstekniker (12).

Sociokulturella faktorer
Uppfattningen i de sociokulturella aspekterna gällande vad som är kvinnligt och
manligt tros också kunna vara bidragande
till att smärtuttryck generellt sett uppfattas
som mindre maskulina (10). Även förväntningar på vad man borde klara av i ett
smärtprovokationstest kan påverka utfallet av testet. Detta visades i en studie där
deltagarna utförde ett CPT-test efter det att
de fått höra vilken tidsgräns kvinnor respektive män förväntades klara av. Varken
smärttröskel, smärttolerans eller smärtskattning skilde sig åt i resultatet trots att
den angivna förväntade tiden var desamma
mellan kvinnorna och männen. Däremot
registrerades annorlunda värden hos kvinnorna när de inte fick någon förväntad tid
att förhålla sig till (13).
Kön och genusskillnader i sjukvården
Valet av behandling i dagens sjukvård
tycks rikta in sig mer mot de könsnormer
som finns istället för mot de biologiska
skillnaderna. Detta uppmärksammas beträffande medicinering, där smärtstillande
opioider i större utsträckning förskrivs till
män medan antidepressiva läkemedel i
Faktaruta:
Kön uttrycker en biologisk uppdelning vad
gäller olikheter i bland annat i könshormoner, kromosomer, könsorgan, kroppsstorlek,
lungvolym och muskelmassa (1).
Genus uttrycker de kulturella och sociala
aspekterna utifrån det biologiska könet (2).

Faktaruta:
Ökad aktivitet i NMDA-receptorer resulterar i
en funktionellt förlängd depolarisation av nociceptiva signaler som i kombination med en
strukturellt ökad bildning av receptorer har en
betydande roll i fenomenet central sensitisering samt hyperalgesi, samtidigt som en ökad
NMDA-receptoraktivitet kan förklara både
wind-up och långtidspotentiering.

större utsträckning förskrivs till kvinnor
(14). Rehabiliteringsåtgärder för långtidssjukskrivna kan också skilja sig åt mellan
könen, där man sett att kvinnor i större
utsträckning får göra en arbetsprövning
utan att insatsen föregås av en medicinsk
rehabilitering (15). Man har även sett att
en misstro mot en kvinnas smärttillstånd
riktas mot tillstånd som beskrivs som
ospecifika (11) och att kvinnor blir psykologiserade i större utsträckning än män när
bedömaren anser att patentens ser ”för bra
ut” rent utseendemässigt (16). Detta synsätt tycks tyvärr vara genomgående redan
från grundutbildningsnivå - då man bad
medicinstudenter hierarkiskt positionera
olika sjukdomstillstånd hamnade de kvinnodominerande tillstånden lägst i rang
(17).
Männen som norm har länge präglat den
medicinska vetenskapen, vilket gör att
kvinnan blir underrepresenterad trots att
kvinnor är i majoritet inom smärtvården.
Män och kvinnor tycks också få olika instruktioner gällande hur de bör förhålla sig
till sin smärtupplevelse där män oftare får
instruktioner om att de kan fortsätta med
ansträngande kroppsarbete trots smärtbesvär, medan kvinnorna oftare får höra
att de bör vara försiktiga (18). Svårigheten
ligger på både patient, sjukvårdpersonal
samt samhällsnivå - vars förväntningar
och föreställningar gällande könsnormer
påverkar patientens smärtvård.
Steg mot rätt riktning görs dock. Vad gäller
bemötande i sjukvården har några verktyg
tagits fram som kan vara användbara för
personal att arbeta med. En av dem heter
”Genushanden” och ska underlätta bedömningssituationer så att samma frågor ställs
oavsett kön. Detta ska hjälpa verksamheten
till att få rutiner som är jämställda och
bidra till lika vård (19). Ett annat verktyg med inriktning mot smärtvården är
”smärtkuben” som är en kub i papper med
skrivna fakta som är framtagen från forskning och erfarenhet om föreställningar
om kvinnor och män och hur de påverkar
bemötande, bedömning och behandling av
smärta (20).
MAGDA HJERPE
STUDENT VID MAGISTERPROGRAMMET
I FYSIOTERAPI,
HÖGSKOLAN DALARNA

Faktaruta:
Conditioned Pain Modulation (CPM) är
mer känt under namnet Diffuse Noxious
Inhibitory Control (DNIC), men DNIC utgår
från djurstudier medan CPM utgår från
humanstudier.
CPM/DNIC definieras som en fysiologisk
process där smärtupplevelsen hämmas
om ett mer påtagligt smärtsamt stimuli
appliceras på en distal vävnad. Begreppet
kan sammanfattas med orden ”smärta som
hämmar smärta”.
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Symtom och tänkbar
fysiologi kopplat till
diagnosen fibromyalgi
Diagnosen fibromyalgi är förknippad med
ett komplext och generaliserat smärttillstånd som också kan innefatta symtom i
form av sömnstörning, fatigue, morgonstelhet, påverkan på mag-/tarmkanalen
samt upplevda kognitiva besvär (så som
koncentrationssvårigheter och nedsatt
minne, samt ångest och nedstämdhet (1)).
Den fysiologiska förklaringen och tänkbara mekanismen bakom diagnosen är
inte tillfullo klarlagd även om de senaste
årens forskning bidragit med upptäckter
som eventuellt gör bilden något tydligare.
Det finns bland annat fynd som talar för
att fibromyalgi kan kopplas till inflammatoriska aspekter, både långvarig låggradig systemisk inflammation såväl som
neuroinflammation (2), men också för en
ökad gliacellsaktivering och en neuroimmunologisk reaktion (3). Dessa fynd anses
tillsammans vara en del av förklaringen
bakom sensitiseringsmekanismen och
smärtspridningen (2), samtidigt som
personer med diagnosen fibromyalgi tycks
ha ett dysfunktionellt smärtregleringssystem med ökad aktivitet i smärtfaciliterande
banor parallellt med en nedsatt funktion i
kroppsegna, smärthämmande system (4).
Prevalens och riskfaktorer
Enligt olika rapporter beräknas ca.0,26,6% av den generella populationen
uppfylla kriterierna för fibromyalgi (5).
Diagnosen anses vara ca sju gånger vanligare bland kvinnor än bland män (6) och
förekomsten ökar med stigande ålder (7).
Fibromyalgi menas vara en livslång sjukdom med få förändringar av symtomen
över tid, men studier visar avsaknad av en
homogen bild kopplat till att det förekommer tillfrisknanden alternativt perioder
med tilltagande respektive avtagande
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symptom (8). Riskfaktorer för att utveckla
fibromyalgi anses vara en kombination av
miljö (10) och genetiska faktorer (9) samtidigt som immunologiska och inflammatoriska faktorer diskuteras i sammanhanget.
Diagnos
Diagnosen fibromyalgi har varit och är
fortsatt omdiskuterad, där debatten bland
annat handlat om kriterierna utifrån vilka
diagnosen ställs. De diagnoskriterier som
används togs fram av The American College of Rheumatology år 1990 (ACR-1990),
och 2010 kom förslag på nya kriterier (13)
vilka genomgick en modifiering 2011 (14),
även då från The American College of
Rheumatology (ACR-2010). Den kliniska
undersökningen av tenderpoints ersattes/
kompletterades där av ett självskattningsformulär innehållandes ”widespread pain
index” (WPI) samt skalor för skattning av
”symptom severity” (SS-scale) där vanliga
fysiska, psykiska och kognitiva symtom
finns representerade (13). Vid en jämförelse
av ACR-1990 och ACR-2010 noterades
att fler personer uppfyllde kriterierna för
fibromyalgi vid användning av ACR-2010
och att skillnaden mellan könen jämnades
ut. Kriterierna är dessutom endast delvis
överlappande där ca 45% av de som uppfyller ACR-1990-kriterierna inte uppfyller
kriterierna i ACR-2010. De behandlingsriktlinjer som i störst utsträckning til�Faktaruta:
Diagnoskriterier för fibromyalgi enligt ACR1990-kriterierna (12).
- utbredd smärta i minst 3 månader
- smärta i samtliga fyra kroppskvadranter
- smärtprovokation vid palpation av minst 11
av 18 tenderpoints med ett tryck motsvarande ca 4N per kvadratcentimeter.

lämpas är därför fortsatt baserade på ACR1990-kriterierna (15).
Fibromyalgi benämns som en primär smärtdiagnos, vilket innebär att smärtupplevelsen och dess konsekvenser i sig är sjukdomen. I kommande version av International
Classification of Diseases (ICD-11) finns en
ny diagnoskod, ”kronisk primär smärta”,
vilken fibromyalgidiagnosen klassificeras
under (11).
Behandlingsriktlinjer
I litteraturen lyfts det ofta fram att behandlingen av patienter med fibromyalgi bör
vara multiprofessionell, men de exakta
formerna för hur ett sådant arbete bedrivs
optimalt är dock inte fastställt (16). I en litteraturöversikt från 2017 lyfter författarna
fram att individanpassad fysisk träning är
en central del i denna multimodala rehabilitering, att det bör ingå patientutbildning
samt att fokus ska ligga på icke-farmakologisk behandling (17). Även om behandlingen föreslås vara icke-farmakologisk samtidigt som det i dagsläget saknas godkända
läkemedel för behandling av fibromyalgi
(20), har det ändock tagits fram farmakologiska riktlinjer utifrån klinisk praxis. De
läkemedelsgrupper som kan testas och
utvärderas är tricykliska antidepressiva, SNRI-preparat, antikonvulsiva läkemedel samt
analgetika (18). Läkemedelsverket avråder
samtidigt från användning av opioider
och NSAID (19). Intressant nog framgår
i studien av Shaefer C et a. (2016) att just
opioider var den vanligast förekommande
läkemedelsgruppen hos patientgruppen,
följt av NSAID´s (8).
I en nyligen publicerad litteraturöversikt
visade resultatet att personer med långva-

rig smärta, inklusive fibromyalgi, har en
försämrad smärtlindrande effekt av fysisk
träning jämfört med kontrollgruppen och
att de i vissa fall kan uppleva träningsinducerad hyperalgesi (18). Historiskt sett har
frisättning av kroppsegna opioder ansetts
utgöra grundorsaken till träningsinducerad
hypoalgesi och att personer med fibromyalgi inte får samma smärthämmande
effekt kopplas till en dysfunktion i detta
system. I artikeln diskuteras också att det
finns andra system som sannolikt också
bidrar till den förväntade smärthämmande
effekten av träning som kan vara påverkade
hos patientgruppen, till exempel aktivitet
i endocannabinoidsystemet, immunsystemet och autonoma nervsystemet samt
blodtillförsel till hjärnan. Även faktorer
som rädsla för smärta, katastroftankar och
upplevelse av hot lyfts fram som faktorer
som påverkar effekten av träning. Författarna till denna artikel anser att det finns
begränsat med evidens för hur träning som
behandling ska bedrivas för individer med
dysfunktionellt smärthämmande system
(18), och att fortsatt forskning i området
därför är välbehövlig.
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Svenskt 2020
Smärtforum VÄSTERÅS

Svenskt Smärtforum i Västerås
8-9 oktober 2020 senareläggs
Med anledning av Covid-19 situationen har vi beslutat att
skjuta upp Svenskt Smärtforum i Västerås till den 14-15
oktober 2021. Svenskt Smärtforum 2020 kommer istället
att arrangeras digitalt via Zoom den 8-9 oktober.
Mer information om program och registrering presenteras
senare i maj på www.smartinformation.se
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