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En enkel väg in i
det komplexa

F O T O : T R E AT I V

Intervju med Max Mildenberg
- Smärta och smärtrehabilitering
ur en klinikers ögon.

Smärtsektionen

LEDARE

Vi ställer om!
När jag först hörde citatet ”Be the change you want to see” av Mahatma Gandhi
slogs jag av vilka centrala arenor vi fysioterapeuter når i patientens liv.
Personer på ålderns höst nämner
ofta insiktsfullt betydelsen av de värden i livet som kan kopplas till familj/
relationer, hälsa och funktion/förmåga – arenor som fysioterapeuter har
möjlighet att direkt eller indirekt påverka! Vi får aldrig glömma att vi är
gäster i patienternas liv och att det
därför alltid lönar sig att lägga ett extra fokus på patientens narrativ – Vad
är problemet? Vad vill du? Vad är du
rädd för? och Vad är viktigt?
Om besvär kvarstår kan det sedan, efter
ett relationsskapande, återigen bli aktuellt att ställa frågorna ännu en gång,
men med ett tillägg – Vad är problemet
egentligen? Vad vill du egentligen? Vad
är du egentligen rädd för? Och Vad är
egentligen viktigt? Svaren ger mig som
kliniker en direkt guidning i hur rehabiliteringens riktning bör läggas upp, genom
att koppla förklaringar och bekräftelse/
tryggande samt fysioterapeutiska interventioner till återtagande/behållande
av funktioner och förmågor som är av
värde i patientens narrativ – då blir syftet med fysioterapin så central som den
faktiskt har möjlighet att bli: ”If doctors
save lives, then a physiotherapist makes
it worth living”!
För att få ökad framgång i vad vi som
fysioterapeuter gör, är min åsikt att vi
behöver adressera patientens rädsla och
upplevda oförmåga parallellt med att
lägga stort fokus på att bygga upp patientens egenmakt. Det är inte alltid i
det biologiska som vi hittar svaret på den
långvariga smärtproblematiken, men
det är ofta i det biologiska som patienten
kan hitta kraft att ta tag i den problematiska situationen. Uttalanden om rädslor
och empowerment kopplas i dessa sammanhang oftast till patienten, men jag
tror även att uttalandet bör förankras i
oss själva. Vilka rädslor brottas jag med,
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vilken oförmåga ser jag hos mig själv
och hur kan jag bli stärkt? Vågar jag utmana mig och ifrågasätta eller nyansera
mina egna sanningar? Och hur eller vad
kan jag göra för att påverka min arbetskontext? Till den sist ställda frågan har
jag intentionen att ställa om frågan, så
att frågan går från ett Hur till att istället innefatta ett Varför? Förstår vi vårt
Varför så hittar vi också vårt Hur. Hur vi
gör för att identifiera och skapa resurser
är enligt min åsikt därmed underordnat
frågans egentliga Varför.
Den arbetskontext som de flesta av oss
tillhör (Hälso- och sjukvården i Sverige)
står inför en omfattande omställning
till ”God och nära vård”. Omställningen
innebär att vården i högre grad kommer
att ha utgångspunkt i patientens behov
och förutsättningar, med intention att
komma närmare patienten och brukaren.
Hälsofrämjande insatser har fått större
fokus och vården ”går från att fokusera
på organisation till att fokusera på relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, och från en fragmenterad till
en sammanhängande vård och omsorg.
För patienten innebär rörelsen att man
blir en aktiv medskapare i stället för en
passiv mottagare av vårdens tjänster.”
(citat: Lisbeth Löpare). Rehabilitering
och hälsofrämjande arbete kommer att
prioriteras i omställningen och föreslagen ”bidrar till en reform som är hållbar
ur samtliga aspekter; socialt, miljömässigt och ekonomiskt” (SOU2020:19).
Omställningen har ett starkt Hurperspektiv, men mellan raderna ser jag
hur arenan ställs om och på ett väldigt
direkt sätt (medvetet eller omedvetet)
bjuder in fysioterapi som en central aktör i framtidens hälso- och sjukvård. Om
vi kan förmå att belysa omställningens
Varför och parallellt lyfta fram fysioterapin som ett hållbart alternativ ser jag
den avgörande roll vi fysioterapeuter

kommer att få möjlighet att fylla. Dessa
åsikter har även lyfts fram i andra sammanhang, exempelvis då det i början av
sommaren publicerades en läsvärd serie
om ”Chronic pain” i Lancet, till vilken det
kopplades en ledare med titeln ”Rethinking chronic pain”. Denna ledare lyfter
fram problematiken med industrins aggressiva marknadsföring av produkter/
farmaka/utrustning och påtalar i samma
andemening att det råder ett ökat behov
av att utveckla och utöka fysioterapin på
ett specifikt vis (alt. psykologin). Sakta
men säkert ser jag hur makthavare och
beslutsfattare börjar inse att en ökad
välfärd inte alltid behöver resultera i ett
ökat välbefinnande samt att långsiktiga
konsekvenser behöver beaktas i större
utsträckning.
Smärtsektionens
miljödiplomering
har som intention att påvisa fysioterapin
som ett långsiktigt hållbart alternativ
i Hälso- och sjukvården. Om vi i detta
större sammanhang lyckas ha fokus på
omställningens Varför så kommer svarets Hur att bli mer nyanserat och ytterligare centralt för oss fysioterapeuter.
Frågan om vad jag kan tillföra och förändra i denna situation går i mitt fall ofta
parallellt med en känsla av otillräcklighet (tänk Tage Danielssons ”Utan tvivel
är man inte riktigt klok”), men citatet av
Augustinus: ”Börja med det nödvändiga
och sedan det möjliga, så har ni plötsligen även utfört det omöjliga” ger mig
styrka att fortsätta utveckla det jag redan gör som fysioterapeut. Fysioterapi är
hållbart, det tvivlar jag inte på! Min intention är att sprida förståelsen om den
hållbara fysioterapin till större arenor, så
för framtidens hälso- och sjukvård kommer jag att fortsätta ”Be the change you
want to see”.
MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN
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Det enkla
som en
väg in i
det svåra
Tankar kring hur BK (Basal kroppskännedom) och JEMS (Joanne Elphinstone
Movement Systems) kan vara framgångsrika vägar i rehabilitering av
långvariga smärttillstånd.
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Kurser i JEMS är och har varit väldigt
populära bland fysioterapeuter under de senaste åren och metoden
beskrivs vara uppbyggd på klinisk
erfarenhet samt forskning inom neurovetenskap, biomekanik, psykologi
och rehabilitering. Vi som skriver
denna artikel har precis avslutat en
kurs i JEMS och vill dela våra tankar
kring hur denna behandlingsmetod
harmonierar med Basal kroppskännedom samt vårt sätt att tänka kring
enkelhet som en väg in i komplexa
smärttillstånd.
Vi har tillsammans 32 års erfarenhet av
att på olika sätt arbeta med långvariga
smärttillstånd i klinik och forskning. Vi
arbetar dagligdags på Smärtcentrum,
SU/Östra sjukhuset, där vi tillsammans
varit med och byggt upp ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram för patienter med långvariga smärttillstånd.
Det är ännu inte vetenskapligt kartlagt
exakt vad ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram skall innehålla och med
anledning av det har vi också startat ett
antal forskningsprojekt för att på sikt få
mer kunskap om området.
Vi ser många patienter som har tränat
år ut och år in och för varje ny fysioterapeut, ännu ett träningsprogram. Många
tränar långt över sin förmåga medan andra knappt vågar röra sig. Kanske handlar båda i grunden om samma beteende;
man vill undvika att känna smärtan.
Nilson och Dahlén beskriver två patologiska undvikandebeteenden, där det ena
handlar om att undvika vila och det andra att undvika aktivitet. I det första fallet innebär det att undvika vila genom att
prestera, vara överaktiv eller distrahera
sig på annat sätt, en typ av flyktbeteende.
Det andra handlar om att undvika aktivitet, ofta på grund av katastrofierande
tankar och rädsla (1). Kanske har båda
beteendemönstren det gemensamma i
patientens behov av att lära sig att landa
i trygghet, känna in och lyssna på kroppens signaler.

Det är här som metoderna BK och JEMS,
och säkert flera andra icke nämnda metoder kommer in. Att med enkla rörelser
och full närvaro börja utforska kroppens potential. På ett sätt kan flertalet
övningar i dessa båda metoder ses som
närmast simpla och alltför generella mot
bakgrund av att problematiken ofta är
komplex, men ändå kan övningarna upplevas som svåra. Kanske för att de inte
harmonierar med den rådande normen
att prestation är vägen till framgång.
Snarare handlar det om att lyssna in och
känna efter hur kroppen responderar på
olika stimuli.
Gemensamt för BK och JEMS är den
så svåra enkelheten. Att börja med att
känna hur kroppen känns och var den
är i rummet istället för att snabbt progrediera mot avancerade övningar med
allehanda redskap eller fortsätta göra
samma övning i hopp om att det en dag
skall fungera.
Grundläggande för båda metoderna är
människosynen - att se en person med
resurser och inte se en person med begränsningar. Detta harmonierar också
väl med ett personcentrerat sätt att behandla patienter (2). Många patienter
kan vittna om hur de (säkert med goda
avsikter) fått höra att just de har det fulaste diskbråcket, den mest skadade nerven eller den stelaste höft behandlaren
har sett. Vad gör tankarna om smärtan
och om kroppen med den patient som
bor i den kropp som har det fulaste diskbråcket? Ur ett smärtfysiologiskt perspektiv är en kognitiv komponent alltid
en del av smärtupplevelsen, och det i sig
bör ge vinster om vi lyckas vända perspektivet från begränsning till resurs.
Att med detta som grund, gå med patienten i ett utforskande av kroppen och dess
reaktioner, blir sedan nästa steg. I JEMS
talar man i termer av ”moving beautifully” och i BK att röra sig med lätthet
och frihet. Grunden i båda behandlingskoncepten är en form av icke-prestation.
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Prestationen ger lätt en stress och att
bibehålla ett avslappnat förhållningssätt med en utforskande attityd och nyfikenhet blir det motsatta. Vad händer i
min kropp? Varför händer detta? Kan jag
testa att förändra? Kroppen har en fantastisk förmåga att anpassa sig efter de
krav som ställs, vilket kan innebära att vi
skaffar oss vanor/ovanor som sedan blir
mer eller mindre manifesta. Detta innebär också att anledningen till att man
gör på ett särskilt sätt, kanske inte alltid
handlar om att en person är svag i sina
muskler utan det kan också handla om
inlärda rörelsemönster som kan förändras om hjärnan får en annan association
eller sensation. Att inte leta fel utan leta
resurser och att hitta känslan i en rörelse
blir vägledande.

sitt eget övande såväl som sin närvaro i
rummet med patienten (5).
Något annat grundläggande för de båda
metoderna är att man inte pratar i termer
av rätt och fel. Det finns bara olika sätt
att använda sin kropp. I BK bygger behandlingen på att stimulera de så kallade
kroppsjagsfunktionerna, vilka kopplas
till grunden för fysiskt, fysiologisk så väl
som psykologisk och existentiellt välmående. Dessa benämns som grundning,
balanslinje, centrering, andning, flöde
och närvaro (6). Behandlingen blir sedan
att med enkla rörelser, baserade på naturliga medfödda rörelsemönster, stärka
dessa funktioner. Här finns en hel del
vetenskapligt stöd, både kvantitativa och
kvalitativa studier, som påvisar att metoden är effektiv.

Inom både JEMS och BK blir således processen målet. I en strukturerad process,
där patienten gör sina egna upptäckter,
kan en helt annan förståelse uppnås i
jämförelse med om vi som behandlare
förklarar i ord och med anatomiska modeller. Att det blir en process, där du och
patienten samarbetar, innebär också ett
skifte från att behandla till att guida patienten framåt i sin process och ansvaret
blir inte längre behandlarens utan patientens.

För att kunna förändra behövs en medvetenhet. ”Det du är medveten om, kan
du göra någonting åt. Det du inte är medveten om – gör alltid något med dig.”
(Gordon Johnsen) är ett citat som skulle
kunna passa in när det gäller dessa båda
metoder. Grunden i allt handlar om att
kunna känna in.

Kanske är det just detta som gör att metoder som BK kan ge en ökad tilltro till
egen förmåga (3) och en känsla av ökad
kontroll över sin situation (4).
Att arbeta processinriktat på detta sätt
innebär att man som fysioterapeut använder sig själv som redskap, vilket
också ställer högre krav på närvaro hos
oss själva. Kanske behöver man då som
fysioterapeut också lägga en del tid på
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I JEMS pratar man om grundläggande
övningar som till exempel ”listening
foot”, som handlar om att hitta kontakt
med sin fot, känna hur foten är kopplad
till knät och höften och hur olika sätt att
belasta foten kan påverka hur mycket
kraft vi får i en rörelse. Att känna in är
också grundläggande i BK. Att notera
hur det känns i kroppen blir grunden för
att kunna göra en förändring. Beroende
på patientens problematik kan de första
sessionerna handla om just detta. Hur
känns mina fötter mot underlaget? Hur
känns höger fot i jämförelse med vänster? Att börja notera skillnader i krop-

pen och urskilja sensationer som inte
bara är av smärtsam karaktär, är enligt
våra erfarenheter oerhört verkningsfullt,
men kan i sin enkelhet vara svårt.
Grundning
Kanske den kroppsjagsfunktion som oftast har störst behov av att stärkas är vår
grundning, eller grad av muskulär spänning. Många patienter bedöms som svaga
och behöver öka sin stabilitet och styrka.
Detta håller vi med om, men det finns
också mycket som tyder på att nästan alla
patienter som kliver in på vår mottagning
har en ökad muskulär spänning samt en
stor eller liten svårighet med grundning.
Flertalet forskningsstudier visar på att
många patienter faktiskt har för mycket
spänning och sällan för lite.
Balanslinje
Balanslinje kallas den tänka linje som
går genom kroppen och när man är samlad kring den får man en jämn belastning av sina leder; där ryggraden vilar i
bäckenet, som landar på höfterna, knäna
och fotleder. Central longitudinal Axis
kallas samma sak inom JEMS och detta
kan mycket väl relateras till klassisk ergonomi. Att i olika positioner, såsom stående, i rörelse och i sittande, få utforska
och känna och hitta skillnaden som kan
upplevas om man är i sin balanslinje eller
inte kan innebära en känsla av lättnad för
många patienter
Andningen
De flesta patienter vi möter har andningsmönster som kanske inte alltid är
gynnsamma. Många har en ytlig, nästan
obefintlig andningsrörelse. Andra har
en förmåga till att andas djupare men
ibland ser man att hela rörelsen sker enbart i magen. I JEMS är andningen avgö-
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rande och målsättningen är att återskapa
ett naturligt andningsmönster, men utan
krav. Att observera sitt andetag utan rätt
och fel kan vara en väg att fördjupa och
våga förändra. Övningen ”quick checkbreathing”, är en nyckel, där patienten
får lägga en hand på bröstbenet och en
hand på magen och utforska om det finns
rörelse under båda händerna, både på inandning och utandning. Även i BK är andetaget helt avgörande. Att utforska sin
andning, undersöka var den tar vägen i
kroppen, kan vara en ingång till ett mer
fördjupat andetag. Att sedan integrera
andning och rörelse är grundläggande.
Centrering och core
”-Jag har haft min navel vid ryggraden
sedan 90-talet”, var en kommentar som
sades på vår klinik för något år sedan.
Många patienter har blivit instruerade
i att aktivera och hitta sina djupa bålmuskler. Detta har säkert en plats i rehabiliteringen, men ur vårt perspektiv
är det många patienter som har uppfattat
att de behöver aktivera sin ”transversus”
konstant. Ofta upplever vi hur patienter
blir överväldigade över att de får utforska
att ”släppa magen” och inte konstant behöva gå med en muskulär anspänning.
Att hitta andra sätt att få kontakt med
sin djupa stabilitet som inte innebär det
man inom JEMS kallar ”antimovement”,
dvs kontrollera/hindra en rörelse från
att hända genom att spänna någon annanstans. En intressant studie från 2012
visade att förbättringar avseende ryggsmärta efter bålstabiliserande träning
inte korrelerade med förbättrad funktion i bålmuskulatur (7). Här föreslås
istället minskad katastrofiering som en
möjlig del i förbättringen. Då är vi åter i
hur vi pratar med våra patienter. Om vi
ser resurser eller begränsningar samt om

behandlingen kan få bli en väg att hitta
styrka och tilltro till sin egen förmåga. I
JEMS föreslås vägar för detta vara att se
till att patienten lyckas genom att ge ”lagom” svåra övningar.
Problemet med kontroll
Vad skapar det i oss, om vi kanske redan
har för kraftig aktivitet i våra muskler
som hindrar flödet i rörelsen, om vi dessutom får höra att vi har nedsatt knäkontroll eller stabilitet i ryggen. Hur använder vi vår terminologi? Förstärker vi eller
underlättar vi ett förändrat rörelsemönster? Istället för att ”hålla” och kontrollera
t.ex. ryggraden, ”to fight tension with
tension”, kan det vara värdefullt att medvetandegöra ett dynamiskt förhållande
mellan ryggen och resten av kroppen.
Så hur blir då det enkla en väg in i
det svåra?
I BK handlar det om att undersöka
kroppsjagsfunktioner och rörelsemönster och att sedan stärka dessa genom att
låta patienten utforska sin kropp och sina
rörelser. Inom JEMS är det samma sak,
men man pratar istället om ”trådar”, som
patienten behöver arbeta med genom att
börja med låg belastning eller avlastning
för att sedan successivt kunna stegra
den. Dessa kan vara andning, support
(att kunna/våga belasta kroppen på ett
ben, grundning), mittlinje, proprioception (hitta sin kropp, sina fötter), timing,
balans, att kunna höja och sänka kroppens tyngdpunkt med flera.
Genom att lyssna och sätta patientens resurser i centrum. Att se människan bakom problemet och smärtan kanske är det
mest kraftfulla verktyg vi har. Att stärka
tilltro genom att undersöka grundläggande funktioner (kalla dem kroppsjagsfunktioner eller rörelsemönster) och

hjälpa patienten att landa och vara i
sin kropp genom enkla övningar i
rörelse-mönster som ofta redan finns,
men behö-ver lockas fram. Att hjälpa
patienten att hitta hur leder och muskler
kan samarbe-ta så att rörelsepotential
man inte trodde fanns, bara är där. Att
patienten lägger märke till sin kropp och
hur den används och får fatt på sitt
andetag, ser vi gång på gång vara
nycklar i rehabiliteringen av patienter
med långvarig smärta. Det kan vara ett
sätt att låta enkelheten bli en väg i det
svåra.
EMMA VARKEY OCH ANGELICA DAHLBÄCK
LEDAMÖTER I SMÄRTSEKTIONEN
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Att förstå patienter med smärta
Steven James Linton. Tredje upplagan, utgiven 2021.
Det var åtta år sedan andra upplagan
av ”Att förstå patienter med smärta”
trycktes men nu finns äntligen den
tredje upplagan tillgänglig. Den nya
upplagan är uppdaterad enligt nuvarande forskningsläge, berikad med
fler grafiska modeller och figurer, har
fler patientfall och nästan alla kapitel
har något nytillkommet avsnitt. Boken
har precis som sin föregångare sin
grund i den senaste forskningen inom
fältet och är skriven med ett enkelt
språkbruk.
Boken riktar sig till studenter såväl som
kliniker inom hälso- och sjukvården med
ett intresse av att bättre förstå sig på patienter med smärta genom en djupare
förståelse för smärtupplevelsens psykologi.
Boken öppnar med att i första kapitlet
beskriva de konsekvenser långvariga
smärttillstånd får för de drabbade och
motiverar varför vårdgivare behöver
förstå dessa människor bättre. Därefter
presenteras den biopsykosociala modellen i detalj som också sätts i en historisk
kontext för djupare förståelse. I samma
kapitel sker även en fördjupad redogörelse för relationen mellan smärta och
funktion under rubriken ”Hur påverkar
smärta vår funktion?”.
I nästkommande kapitel sker en övergripande redogörelse av smärtfysiologi som i
den nya upplagan har utökats och numera
bland annat beskriver relationen mellan
skada, läkning och smärtupplevelse. Kapitel fyra berör uppmärksamhetens roll
för smärtupplevelsen och kapitel fem som
beskriver emotionernas roll innehåller
numera ett tillägg av de positiva emotionernas påverkan på smärtupplevelsen.
Kapitel sex och sju som beskriver kognitioner och inlärningsprocesser är uppdaterade enligt rådande kunskapsläge.
I kapitel åtta ”Det psykologiska smärtsystemet” får vi läsare ta del av en för boken framtagen modell för smärtupplevelsens psykologi. Här flätas kunskap från
de tidigare kapitlen ihop för att skapa en
djupare förståelse. Kapitlet innehåller

8 SENS nr 3/2021

även en beskrivning av andra psykologiska modeller av relevans.
I kapitel nio gör författaren en gedigen
insats i att förklara utvecklingen av långvarig smärta. Jämfört med föregående
upplaga är kapitlet utökat med en beskrivning av fyra grundsatser som har
sin bakgrund i artikeln ”Understanding
the Etiology of Chronic Pain From a Psychological Perspective” från 2018 där
Linton är huvudförfattare. I kapitlet får
vi läsare även följa två patientfall där en
akut episod av ländryggssmärta tar helt
olika riktningar.

inriktad psykologisk behandling går till
inom ramarna för primärvård respektive
specialistvård
Sammanfattningsvis så är den tredje
upplagan av ”Att förstå patienter med
smärta” uppdaterad på ett föredömligt
sätt och i min mening en självklar plats
på läslistan för alla kliniker som träffar
människor med smärtproblem.
ANTON BRÄNNLUND
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Föregående upplagas sista kapitel
har delats upp i två delar:
REFERENSER: LINTON SJ, FLINK IK, VLAEYEN JWS. UNDER-

• Kapitel tio ger handfasta tips i kommunikation och behandling samt berör vikten av screening för psykosociala faktorer
• Kapitel elva beskriver hur en KBT-

STANDING THE ETIOLOGY OF CHRONIC PAIN FROM A
PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE. PHYS THER. 2018 MAY
1;98(5):315-324. DOI: 10.1093/PTJ/PZY027.
LINTON SJ. ATT FÖRSTÅ PATIENTER MED SMÄRTA. TREDJE
UPPLAGAN. LUND: STUDENTLITTERATUR; 2021.
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Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv
Norrbrink C och Lundeberg T. Tredje upplagan, utgiven 2021.
Eftersom kunskapen om smärta ständigt utvecklas är det viktigt att fackoch kurslitteratur om smärta uppdateras kontinuerligt. Boken ”Om
smärta – ett fysiologiskt perspektiv”
har i år uppdaterats och kommit i en
tredje upplaga. Målet med boken –
enligt författarna – är att ge läsaren
en bred och uppdaterad kunskap om
smärta för att kunna erbjuda patienter evidensbaserad vård. Författarna
uppger i förordet att de mottagit och
lyssnat på återkoppling från studenter och kliniker. Den nya upplagan
är 246 sidor jämför med föregående
upplaga som var 184 sidor.
Precis som tidigare upplagor beskriver
boken det komplexa fenomenet smärta
på ett översiktligt sätt och utifrån ett fysiologiskt perspektiv.
Boken har en tydlig struktur och kapitelindelning. Innehållsförteckningen är
detaljrik och har tydliga rubriker vilket
gör det enkelt att hitta det du vill läsa om.
Om du vill se bokens fullständiga innehållsförteckning kan du läsa ett smakprov via Studentlitteraturs hemsida.

• De har lagt till ”associerade problem
till smärtan” så som sömnstörning, minnesstörning, oro, ångest, depression, katastroftänkande, rörelserädsla och undvikande beteende. Detta är bra då det
belyser smärtans komplexitet och påverkan i flera dimensioner.
• Tillägg av en illustration av HPA-axeln, vilket gör den lättare att förstå.
• Tillägg på neurokirurgisk och farmakologisk behandling, däribland Botulinumtoxin typ A och Cannaboider.
Boken är bra för alla som vill lära sig mer
om smärtans fysiologi och hur den kopplas till den kliniska verksamheten. I slutet av varje kapitel finns en referenslista,
vilket är bra, men det hade varit önskvärt om de också hade haft referenserna
i löpande text för att kunna koppla referensen till respektive uttalande. I boken
tar man upp områden där forskningen

är otillräcklig. Detta skulle dock behöva
belysas i fler delar av boken; exempelvis
gällande triggerpunkter, manuell terapi
och stötvågsbehandling där de grundläggande teorier om etiologin och verkningsmekanismerna bakom behandlingarna inte med säkerhet bekräftats i
forskningen. Med det sagt är det mycket
positivt och uppskattat med uppdateringarna som gjorts i denna upplaga.
PETER LINDBERG
LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

REFERENS: NORRBRINK C OCH LUNDEBERG T. (2021).
OM SMÄRTA: ETT FYSIOLOGISKT PERSPEKTIV (TREDJE UPPLAGAN). STUDENTLITTERATUR. ISBN: 9789144125831

Utvalda uppdateringar
i den nya upplagan:
• Den nya definitionen av smärta (enligt
IASP, 2020) inkluderas och beskrivs.
• Den biopsykosociala modellen beskrivs i början av boken.
• Uppdaterad smärtklassificering för att
ligga i linje med aktuell klassificering:
nociceptiv, neuropatisk, nociplastisk och
idiopatisk smärta. Termen ”psykogen
smärta” är borttagen.
• Författarna redogör för skillnaden
mellan nociception och smärta. Tidigare
termer som exempelvis ”smärtnerver”
och ”smärtmodulering” har tagits bort
eller bytts ut. Man tydliggör att nociception ofta kan leda till smärta, men inte
alltid gör det, samt att smärta är en upplevelse.
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Intervju med Max Mildenberger

Smärta och
smärtrehabilitering
ur en klinikers ögon
AV MAGDA HJERPE LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
Forskning i all ära men en erfaren klinikers kompetens är
ej att förakta. Max Mildenberger har varit sjukgymnast i
nästan 40 år och har under större delen av sitt yrkesliv
arbetat inom området smärta. Idag berättar den erfarne
klinikern hur hans syn på smärta har förändrats genom
åren, vad som enligt hans erfarenheter är framgångsrikt
i smärtrehabilitering samt vikten av kunskap och förklaringsmodeller i hans arbete som sjukgymnast.
Max är lite av en sjukgymnastisk kunskapsbank. Med lång erfarenhet både som lärare i ortopedisk manuell terapi och egna
utbildningar i bland annat smärtrehabilitering, psykoterapi,
Feldenkrais, basal kroppskännedom, akupunktur och ett flertal andra kurser är den snart 62-åriga sjukgymnastens kompetens beundransvärd. Idag arbetar Max på primärvårdsrehabiliteringen i Borlänge efter många år inom smärtrehabilitering.
Som tillfällig kollega till Max slängde jag bönande ut frågan i
korridoren om att dela med sig av sina kunskaper till SENS,
något han i sitt kliniska arbete är mycket generös med både till
sjukgymnaster och läkare.

ma omfattning som hos de sjukskrivna patienter som jag senare mötte i Sverige. I Tyskland fick jag uppfattningen om att
folket tog smärtan mer som en del av livet, i Sverige kopplar vi
nog starkare smärta till sjukdom.
Max arbetade sedan i en liten kommun på västlandet i Norge.
När planen om att vidareutbilda sig i Norge gick i bet så frågade
Max pappa, Franz Mildenberger, som var en betydande läkare
inom utvecklingen av ortopedisk medicin, om Max inte skulle
läsa hos honom i Sverige.
– Min pappa var specialiserad inom fyra olika områden, hade
flera kurser och utbildningar för både läkare och sjukgymnaster i många år, jag tror att jag gick det man idag kallar OMT steg
1 nio gånger, säger han skrattandes.

Tankar kring hur BK (Basal kroppskänDet var också när Max kom till Sverige i början av 80-talet som
han började arbeta på den nystartade smärtrehabilitering i Sänedom) och JEMS (Joanne Elphinstone
ter i Dalarna tillsammans med sin pappa. Sjukskrivningar för
ryggsmärta började öka vilket var en anledning till klinikens
Movement Systems) kan vara framuppstart.
gångsrika
vägar i rehabilitering av– Det kom en stor vändning inom ryggsmärta i början av
Grundutbildningen i sjukgymnastik utförde han i Berlin, Tysk- 80-talet, en läkare och professor vid namn Alf Nachemson
förändrade synen på ryggsmärta vilket innebar att man skulland i början av 80-talet.
långvariga
smärttillstånd.
– Det var mycket fokus på anatomi och fysiologi, efter varje le börja träna i stället för att vila. Då växte även synen på att
termin var det examination och i slutet av utbildningen kom
statliga examinatorer. Utbildningen var tre år men man hade
även ett år där man kombinerade arbete och undervisning, likt
en AT-tjänst. Då hade man en handledare och man fick vara ny
och osäker, det tycker jag var bra.

Vad sa man på utbildningen gällande smärta?
– Man hade ingen kunskap om att skilja på akut och långvarig smärta utan man pratade mycket biomekaniskt. Både
i Tyskland och i Norge där jag senare arbetade träffade jag
knappt personer med långvarig smärtproblematik, inte i sam-
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sjukgymnasterna behövde vara delaktiga. Detta var ju ett paradigmskifte då man tidigare tänkte att man skulle ta bort smärtan för att sedan testa och träna funktion för att göra aktiviteter, nu blev det tvärtom.

I Säter rehabiliterades personer med långvarig smärta, ofta i
team men sjukgymnasten hade en betydande roll. Syftet var till
stor del att öka fysisk funktion, bland annat via tyngre styrketräning.
– Jag började ifrågasätta vad patienterna gjorde, alltså träning med lite belastning och många repetitioner. De utför trä-
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ningen men blev dem bättre av den? Jag tycker att då får man
bli lite pragmatiskt och man bör inte vara rädd att testa olika
träningsformer. Det var och är ju inte direkt färdigforskat inom
området.
Vilka mekanismer som kan ligga bakom den positiva responsen som vissa smärtpatienter fick av den tyngre träningen tror
Max är för komplex för att kunna svara på.
– Möjligtvis en kombination av att påverka rädslokomponenter som vi vet ger fysiologiska responser som påverkar smärtan, sen kanske de inte blir lika påverkade rent fysiologiskt med
tanke på deras lätta uttröttbarhet.
Max poängterar dock vikten av att koppla funktionsökning
till patientens vilja och mål och vara noggrann med överförbarheten till det verkliga livet.
– Om jag kör tung styrketräning så kanske jag ändå inte
vågar lyfta mitt barnbarn, man kanske bör ha en exponering
också för att syftet ska bli optimalt, så det är inte helt enkelt.
Vad har du sett som framgångsrikt i behandling av långvarig
smärta genom åren?
– Till att börja med göra en god och noggrann undersökning.
Att i grunden kunna skilja på akut och långvarig smärta där
jag har en förklaringsmodell som jag baserar på hur det kan
påverka patientens funktion. Sedan gå vidare med hur den här
funktionen påverkar patienterna att utföra aktiviteter i sitt liv
som är viktiga för dem. Ta reda på vilka förluster som har skett
i relation till smärtan. Att man tar hela den kedjan tror jag är
en framgångsfaktor. Sen är det viktig hur man bemöter alla
patienter och inte bara utifrån diagnos. Vad gäller långvariga
smärtpatienter ska de inte bara bli bemötta med exempelvis sin
fibromyalgi. Av min erfarenhet så kan det ibland finnas en motor som upprätthåller smärtan, till exempel en artros i en axel
som gör att systemet hålls i gång. Därför tycker jag att det är
otroligt viktigt med en ordentlig undersökning.
Max har genom åren samlat på sig kunskap från olika områden
inom fysioterapi, och beskriver att ju äldre han blir, desto mer
ser han vikten av att öppet samla på sig kunskap från olika håll.
– Jag träffade Robin MzKenzie på en konferens en gång och
blev så imponerad av att man kunde fortsätta uppmuntra till rörelser även om patienten hade ont, att fortsätta uppemot 10-20
gånger och sen utvärdera effekten, där man själv skulle stannat
vid 2 repetitioner. På Feldenkraiskursen lärde jag mig att träna
det som fungerar, hur kul är det liksom att träna om jag bara
ska träna på det jag är dålig på? Från basal kroppskännedom
fick jag god kunskap om förändrat andningsmönster kopplat
till stress och smärta. På psykoterapeututbildning i KBT lärde
jag mig att jag måste ta reda på vad patienten vill. När jag var
yngre hade jag en förutfattad mening om att alla patienter skulle vilja träna och göra massa saker. Idag lägger jag mer krut på
att se i vilken riktning patienter vill gå i rehabiliteringen. OMT
är bra för att på ett pedagogiskt sätt kunna förklara funktion
och funktionsstörningar. Man har stort ansvar som sjukgymnast och alla behöver någon form av plattform att stå på, för
mig har OMT varit det.
Max uttrycker att det finns stor utvecklingspotential och

ibland rent utav brister i kunskapen om smärta, särskilt med
tanke på hur pass vanlig patientgruppen är. Utbildning och
kompetens för hur man arbetar i ett team poängteras då ett
fungerande team är en trygghet som kliniker. En samsyn från
olika professioner minskar enligt Max risken för dubbla budskap och förvirrade patienter.
– Till exempel ska man inte röntga en artrospatient innan
rehabiliteringsinsatser men ibland görs det ändå. Blir patienten
bättre av träning och sedan får ett röntgensvar som inte påvisar
någon artros, vilket man egentligen inte man kan säga eftersom det kan ta 10–15 år innan det syns på en röntgenbild, lär vi
fråga oss vad vi lämnar för budskap till patienten.
Max avslutar med att slå ett slag för att ta vara på kompetensen
omkring oss, men att mycket också ligger på utbildningsnivå.
– Det finns fantastiska kurser men utan att träffa patienter
har man svårt att hänga upp det på något. En sjukgymnastutbildning där man formaliserar en vidareutbildning rent kliniskt
med en handledare tror jag skulle vara bra. Sjukgymnaster är
dåliga på att kräva handledning och vi står ibland ensamma i
vår profession.
Jag avslutar med att tacka för intervjun och ber Max om en sista tjänst: att han mejlar mig en lista med alla sina utbildningar.
Svaret är vänligt men ärligt och en aning imponerande:
– Usch, nej det orkar jag inte, de är för många.

NAMN: MAX JAKOB MILDENBERGER
ARBETAR: SJUKGYMNAST PÅ PRIMÄRVÅRDSREHABILITERINGEN I BORLÄNGE
BOR: SÄTER, DALARNA
FAMILJ: FRU, TVÅ BARN OCH FYRA BARNBARN
INTRESSEN: CYKLAR MOUNTAINBIKE, PADDLAR KAJAK, SPELAR GOLF, JAGAR,
FISKAR MED MERA.
DET BÄSTA MED ATT VARA SJUKGYMNAST: ATT ARBETA MED MÄNNISKOR OCH
ATT MAN NÄSTAN VARJE DAG LÄR SIG NÅGOT NYTT.
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Svenskt barnsmärtsymposium
Webbinarium 18 mars 2021
Svensk barnsmärtförening är en multidisciplinär förening och har sedan
1997 varit en av Sveriges ledande
föreningar när det gäller utbildningar
inom området barn och smärta. Föreningen strävar efter att smärthantering för barn och ungdomar ska
vara en prioriterad verksamhet inom
all hälso- och sjukvård. Föreningen
har som mål att främja spridning av
kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom hälso- och sjukvården, på olika utbildningar samt i samhället. Föreningen
strävar vidare åt att främja forskning
och utveckling inom området barn
och smärta genom att arrangera
möten och kongresser för att föra ut
nya forskningsrön och nya behandlingstekniker. Årligen arrangeras ett
Barnsmärtsymposium, i år blev det ett
webbinarium på en dag med många
intressanta föreläsningar. Nedan följer ett utdrag av dessa.
Charlotte Castor, leg. sjuksköterska och
forskare vid Lunds universitet inledde
med en föreläsning om utformningen av
ett digitalt smärtskattningsinstrument.
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Detta är ett led i att göra barn mer delaktiga i sin vård. Projektet går ut på att
undersöka hur digitala plattformar kan
underlätta kommunikationen mellan familjer och vårdpersonal när barn med
långvarig sjukdom lämnar sjukhuset. En
del i projektet involverar en app som gör
det möjligt att skatta smärta, just nu är
appen under utveckling och man hoppas
på goda resultat av den.
Under förmiddagen fick jag möjlighet att
tillsammans med mina kollegor föreläsa
om hur det är att möta patienter i hemmet
och utföra avancerad sjukvård i hemmiljö. Vi valde att fokusera på hur omgivande faktorer kan vara viktiga ur ett smärtlindrande perspektiv samt komplexiteten
i att vårda patienten i hemmet. Vi har
tillsammans som team mött barnpatienter i hemmet och vår spetskompetens är
inom området palliativ vård. Vi har även
som uppdrag att tillfälligt vårda kurativa
barn i hemmiljö. Teamets samverkan och
arbete är väldigt viktig och vår samverkan med övrig aktuell vårdpersonal runt
barnet. I hemmiljön äger inte vi arenan
och att få jobba tillsammans med familjen och bli inbjuden till dem gör att flera

faktorer behöver beaktas kring vården.
I hemmet har vi möjlighet att möta hela
familjen och kan ta oss tid att möta dem
där de behöver oss som bäst. Vårt mål är
att alltid möjliggöra för att familjen ska
kunna leva så vanligt som möjligt, trots
svår sjukdom hos barnet. Smärtlindringen kan bestå av farmakologiska preparat i olika beredning och former, eller
att bara få vara i sin hemmiljö och klappa
sin älskade katt. Att få ligga på golvet och
leka med sitt eget lego eller att få krypa
upp i sitt syskons famn en stund. Hemmiljön möjliggör även för barnet att ta
emot besök om de orkar och för familjen
att få umgås tillsammans. Vår verksamhet är tillgänglig hela dygnet och vi är en
tight arbetsgrupp som kan möta upp familjen.
Gunilla Lööf, anestesisjuksköterska och
forskare vid Karolinska Institutet tog vid
och berättade om webbaserad förberedelse av barn inför narkos och operation.
Gunilla sätter mycket fokus på just barnet, att ta med barnet i alla moment inför
det som ska ske och att man förklarar väl.
Hon diskuterar även skillnaden på barnperspektiv och barnets perspektiv, två
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saker att hålla isär men båda viktiga att
beakta. Det finns olika sätt att informera
barn på, exempelvis genom videofilmer.
Googla gärna själv på ”smärtsnack” så
kommer du finna inspelade filmer som
riktar sig till barn och som på ett bra
sätt förklarar om smärta och olika sätt
att smärtlindra. Du kan även kika in på
www.narkoswebben.se för att se många
bra filmer.
Modernt tänk i neonatal smärta föreläste
Mats Eriksson om, leg sjuksköterska och
professor vid Örebro Universitet. Han berör alla olika former av smärtlindring på
det lilla barnet, där inte alla procedurer
kräver just farmakologisk behandling.
Andra metoder kan vara fullt så effektiva
ändå, där ibland hud mot hudkontakt,
att barnet får ammas om det kan eller att
barnet positioneras på ett sätt som det
känner igen från tiden när det låg i magen. Han uppmanar till att smärtskatta
barnet och att det blir vägvisande för
vilken behandling som kan vara aktuell. Mats tipsar om att gå in och läsa på:
www.lillabarnsmartguiden.se.
Ulla Caverius, överläkare och doktorand

på Lunds universitet pratade om utvecklingen från akut till långvarig smärta.
Hon resonerade kring hur smärta är
hjärnans tolkning och uppfattning om
hur mycket skydd kroppen behöver och
vad som skapar utvecklingen av långvarig smärta hos barn. Hon förklarar Lintons modell med sårbarhet, utlösande
faktorer, vad det finns för buffert, vad
som är motorn och hur det vidmakthålls.
Hon belyste fear-avoidence modellen
samt interpersonal fear-avoidence modellen (IFAM) där barnet och föräldrarna inkluderas och framhöll även den
biopsykosociala modellen.
Dagens avslutande föreläsning hölls av
Anna Philipson, hälsoekonom och doktorand vid Örebro Universitet och Sofie
Hagström, leg. Fysioterapeut och forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum Örebro. De berättade om
”Just in TIME” en intervention med dans
och yoga för flickor med återkommande
buksmärta då någon fysisk förklaring
till smärtorna inte gått att finna. Interventionen är en RCT studie som riktade
sig till flickor i ålder 9-13 år med team
dans och yoga. Exklusionskriterier var:

glutenintolerans eller inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD), svårigheter att följa
muntlig instruktion såsom svårt hörselskadade och psykiskt utvecklingsstörda,
allvarlig psykisk ohälsa så att annan behandling krävs eller pågående behandling med KBT.
Studiedeltagarna lottades i två grupper
där interventionsgruppen erbjöds dans
och yoga 2 gånger i veckan i 8 månader
och kontrollgruppen fortsatte leva som
vanligt och erbjöds ingen intervention.
Man såg till att rörelseglädje, kravlöshet och gemenskap var viktigt fokus vid
varje träff. Man har kunnat se många positiva utfall i flera kategorier.
Det var ett mycket givande symposium
med många bra föreläsare och en bra
bredd. Om du har intresse i barn och
smärta inom vården är det väl värt att
besöka Svenska Barnsmärtföreningens
symposium som arrangeras nästa år.
SOFIA JARLBRING LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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ARTIKELSAMMANFATTNING

Kort informationsfilm om smärta
ökade kunskapen men ändrade
inte beteenden hos barn med
långvarig smärta
Originalartikel: Kisling S, Claus BB, Stahlschmidt L, Wager J. The efficacy of an educational movie to improve pain and
dysfunctional behavior in school children: A randomized controlled trial. Eur J Pain. 2021 May 5. doi: 10.1002/ejp.1777.

Det är en frestande tanke att om
människor har adekvat kunskap om
långvarig smärta så kan dess negativa följder minska. En ännu mer frestande tanke är att det kanske räcker
med en 10-minuter lång film som går
att se på Youtube.
En randomiserad kontrollerad studie
som publicerades i maj i år undersökte
just detta bland tyska skolbarn. Studien
innefattade 381 elever utspridda på 4
olika skolor. Barnen hade en medelålder
på 11 år och 51% var flickor. Långvarig
smärta definierades i den här studien
som smärta som varat i minst 3 månader
och som varit närvarande minst en gång
i veckan. I studien var det 108 av barnen
som hade långvarig smärta enligt den
definitionen. Det vanligaste stället att ha
ont var i huvudet (54,6%), därefter magen (52,8%), i någon av extremiteterna
(43,5%), ryggen (37%) eller någon annanstans i kroppen (8,3%).
Författarna randomiserade 2 skolor
till att se informationsfilmen och 2 skolor
till att vara kontrollgrupp.
Barnens smärtkunskap, smärtintensi-
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tet, passiva smärthanteringsstrategier,
funktionsnedsättning, skolfrånvaro och
läkemedelsanvändning mättes med 4–5
veckors mellanrum genom egenskattningsformulär. Mellan mättillfälle 1 och
2 fick interventionsgruppen se en 10-minuter lång informationsfilm om smärta.
FAKTARUTA

Informationsfilmen finns på Youtube och har
titeln “Understanding pain - and what’s to be
done about it in 10 minutes!”. Filmen som
ämnar att ha ett biopsykosocialt perspektiv
på smärtupplevelsen består av 3 delar:
• Generell information om smärta
• Utvecklingen och vidmakthållande av
långvarig smärta
• Hanteringsstrategier vid långvarig smärta
Filmen finns översatt på många språk,
inklusive svenska och heter då istället “Att
förstå smärtan - och vad man ska göra på
10 minuter (schwedisch)”.
Länk till filmen på engelska:
https://www.youtube.com/
watch?v=lVdulzi6oYw
Länk till filmen på svenska: https://www.
youtube.com/watch?v=4HOeYCFnbXc

Hypotesen hos forskarna var att kunskapen kring smärta skulle öka bland
alla barnen som fick se filmen och att de
som levde med långvarig smärta skulle
minska sin smärtintensitet och beteenden som författarna ansåg dysfunktionella. Detta exemplifierades med passiva
smärthanteringsstrategier och eller aktivitetsundvikande.
Både kontroll- och interventionsgruppen förbättrade sin smärtkunskap men
interventionsgruppen förbättrades signifikant mer. Ingen skillnad fanns mellan grupperna avseende dysfunktionella
beteenden, smärtintensitet eller intag
av värktabletter. Flickor och äldre barn
hade överlag mer kunskap om smärta
jämfört med pojkar och yngre barn.
Författarna drar slutsatsen att en kort informationsfilm kan öka smärtkunskapen
hos barn men att det som enskild intervention inte räcker för beteendeförändringar. De föreslår att framtida forskning
bör innefatta interventioner som syftar
både till ökad kunskap och beteendeförändring bland barnen.
ANTON BRÄNNLUND LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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Women with fibromyalgia prefer
resistance exercise with heavy
loads – a randomized crossover
pilot study
Andersson UM, Åberg AC, von Koch L och Palstam A. Int J Environ Res Public Health.
2021 10;18(12):6276. doi: 10.3390/ijerph18126276.

Introduktion
Fibromyalgi är ett långvarigt smärttillstånd som kännetecknas av ihållande
spridd smärta och ökad smärtkänslighet
förenad med fatigue och nedsatt muskulär styrka. Patofysiologiska mekanismer
är inte klarlagda men olika somatiska,
psykologiska och sociala faktorer är
involverade i tillståndet, vilket även inkluderar såväl neuroinflammation som
långvarig- och låggradig inflammation.
Parallellt tycks det förekomma dysfunktion i regleringen av det endogena
smärthämningssystemet, vilket troligen
bidrar till angiven smärtökning i samband med träning. Denna smärtökning
i samband med träning korrelerar ofta
med samtidiga förhöjda laktatnivåer i
blodet.
Fysisk aktivitet har angetts som en ytterst central del i rehabiliteringen av
fibromyalgi, men patienter med diagnosen tycks föredra att styrketräna med
lättare viktmotstånd och en långsam
träningsprogression – vilket även återfinns i kliniska träningsrekommendationer. Enligt författarna är det ovanligt
med alternativa styrketräningsupplägg

i litteraturen och effekten av styrketräningsinterventioner är ofta blygsamma
i relation till de konsekvenser en optimerad muskelstimulering skulle kunna
innebära för patientgruppen. Författarna kopplar uttalandet till kroppsreglerande ämnen som kan frisättas från
muskulatur vid träning (myokiner),
vilka är av relevans för att påverka och
nedreglera ovan nämnda inflammationstillstånd.
Ett hitintills outforskat sätt att genomföra rehabiliteringsträning för patientgruppen är baserat på ett träningssätt
som är vanligt förekommande inom
elitidrottsträning, där styrketräningen
utförs med tungt viktmotstånd med
endast ett väldigt lågt repetitionsantal. Hypotesen i studien är att ett sådant upplägg skulle accepteras väl hos
patientgruppen, kopplat till att ett lågt
repetitionsantal endast påverkar deras
laktatnivåer marginellt.
Metod
Studien genomfördes som en crossoverstudie med ett AB/BA-upplägg där
försökspersonerna fick testa båda styr-

keträningsuppläggen med 1-2 veckors
washout-period mellan besöken. Tio
kvinnor med diagnosen fibromyalgi
(diagnosticerade enligt ACR-1990-kriterierna) som genomgick multimodal
rehabilitering nivå 2 (MMR2) vid en
rehabiliteringsklinik i Mellansverige rekryterades till studien. Inklusionskriterier; premenopausala kvinnor (18-50 år)
med diagnosen fibromyalgi oavsett erfarenhet av tidigare styrketräning. Exklusionskriterier; rökare, genomgången
ryggkirurgisk intervention, svår grad av
depression eller ångest.
Upplägget bestod av tre besök där det
första besöket fokuserade på att testa
försökspersonens volontära maximala
styrka (1RM) i sex olika styrketräningsövningar med fokus på stora muskelgrupper. Övningarna utfördes med en
successivt ökad viktbelastning till fail
(oförmåga att lyfta vikten på grund av
muskulär oförmåga, ökad smärtangivelse eller påtagliga kompensationsrörelser). Besök 2 och 3 innebar att försökspersonen fick genomföra antingen
A) en lättare (50% av 1RM) eller B) en
tyngre (80% av 1RM) styrketräningsses-
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sion med de utprovade styrketräningsövningarna.
Försökspersonerna förväntades utföra
20-30 repetitioner under maximalt
60-90 sekunder med den lättare vikten
(50% av 1RM) respektive 7-8 repetitioner under maximalt 12-15 sekunder med
den tyngre vikten (80% av 1RM). Efter
avslutad session togs laktatprover från
försökspersonens finger varpå en fråga
ställdes om hur deras upplevelse var av
träningstillfället. Svarsalternativen var:
1) Mycket negativ, 2) Något negativ, 3)
Något positiv, 4) Mycket positiv.
Resultat
Ingen av försökspersonerna hade erfarenhet av styrketräning och de angav
att upplevelsen av den tyngre styrketräningssessionen var mer positiv än den
lättare styrketräningssessionen (se figur
1). Detta resultat blev ytterligare tydligt
då försökspersonen kunde relatera till
de båda styrketräningssessionerna och

Figur 2
Laktatnivåer i mmol/l efter en utförd styrketräningssession med A) 50% av 1RM respektive efter en utförd
styrketräningssession med B) 80% av 1RM. (Figur hämtad från originalartikel. doi: 10.3390/ijerph18126276)

därmed kunde relatera till det tidigare
utförda träningsupplägget, se de högra
cirklarna i figur 1.

Figur 1
Försökspersonernas upplevelse efter styrketräningssessionen som startade med A)
50% av 1RM följt av B) 80% av 1RM respektive startade med B) 80% av 1RM följt av
A) 50% av 1RM. (Figur hämtad från originalartikel. doi: 10.3390/ijerph18126276)
Session A följt av session B

Session B följt av session A

Laktatnivåerna
var
signifikant
högre
(p=0,005) då försökspersonerna utfört träningssessionen
med
den lättare vikten jämfört med då de utfört
styrketräningssessionen med den tyngre
vikten (figur 2).

Diskussion
Studien föreslår att
st y rketräningsinterventioner utförda med
tyngre vikter och ett
färre antal repetitioner
kan ge en mer gynnsam
rehabiliteringsef fekt
för kvinnor med fibromyalgi (delvis kopplat
till att ackumulering
av laktat kan kringgås) och att upplägget därmed möjliggör en anpassad muskelstimulering för patientgruppen. Studien hänvisar till att det under senare
år framkommit att muskulatur fungerar som ett endokrint reglerande organ,
bland annat genom frisättning av en stor
mängd cytokiner (myokiner) av olika
slag vid högintensiv träning. Författarna
menar på att dessa aspekter kan anses
vara av intresse för personer med diagnosen fibromyalgi eftersom frisättning
av myokiner bland annat kan resultera i
en antiinflammatorisk effekt. Ett intressant bifynd som lyfts i artikeln var att en
ökad smärtangivelse vanligen noterades
under styrketräningsutförandet med de
lättare vikterna men aldrig då styrketräningen genomfördes med de tyngre.
Slutsats
Att utföra styrketräningsinterventioner
med tyngre viktmotstånd och ett färre
antal repetitioner kan uppnå en ökad
träningseffekt och samtidigt resultera i
att personer med fibromyalgi upplever
ett minskat motstånd till att utföra styrketräning. Samtidigt kan effekten av att
tillåta styrketräning med tyngre vikter
resultera i ökade fysiologiska såväl som
psykologiska effekter med en ökad träningsrelaterad self-efficacy som följd.
Fler studier i området efterfrågas av författarna.
MATHIAS ANDERSSON
ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN
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En kamp om
identitet, tilltro
och kontroll
En deskriptiv intervjustudie om erfarenheter av
att leva med och rehabilitera patellatendinopati.
Bakgrund
Patellatendinopati (PT) är en vanligt förekommande långvarig senproblematik
som karaktäriseras av belastningsrelaterad smärta lokaliserad till patellarsenan
(1), i vardagligt tal känt som ”hopparknä”. Vanliga symtomgivande aktiviteter
är hopp, knäböj och trappgång (2). Smärtan är i många fall övergående direkt vid
avlastning från provocerande aktiviteter.
Vilosmärta är oftast inte förekommande
och man kan vanligtvis se minskning av
smärtintensiteten under tiden aktiviteten utförs (3).
PT är mest känt för att drabba professionella idrottare (4) men har även visat
sig förekomma hos personer som ägnar
sig åt rekreativ träning och idrott (5).
Nuvarande konservativa behandlingsriktlinjer bygger främst på styrketräning
i syfte att stärka senans belastningstolerans och att påverka senans struktur.
Träningen består med en variation av
både isometriska, koncentriska och excentriska övningar (2,6,7). Rehabiliteringen är känd för att kunna ta lång tid
och därför vara frustrerande, ofta på
grund av orealistiska tidsramar hos både
personen med PT och den behandlande
terapeuten (2,8) och trots rehabilitering
fortsätter många ha kvarstående långvariga besvär (2).
Inom senforskning har senans struktur
legat i huvudfokus med ett antagande om

korrelation mellan strukturella förändringar, smärta och funktionsnedsättning,
vilket är förenligt med ett biomedicinskt
angreppssätt. Strukturella förändringar
är associerade med tendinopatier men
har ingen tydlig korrelation med förändringar i smärta och funktionsnedsättning (16), varför befintlig forskning
rekommenderar att rehabiliteringen av
patienter med tendinopatier utgår ifrån
en biopsykosocial ansats (18,22).

Resultat
Fem huvudteman identifierades utifrån
insamlad data: (1) Hot mot identiteten,
(2) Att inte kunna leva sitt liv fullt ut påverkar livskvalité, (3) En ogynnsam relation till smärtan, (4) Att känna makt över
sin situation återgav kontroll samt (5)
Avgörande för rehab var att se helheten
och inte bara ett knä. Figur 1 visar samtliga huvudteman med respektive underliggande subteman.

Smärta beskrivs idag som en multifaktoriell upplevelse bestående av biologiska,
psykologiska och sociala aspekter (9). De
biologiska faktorerna innefattas av nociception och neurobiologi. Den psykologiska aspekten består både av kognition
och emotion vilket i sig kan influera upplevelsen av smärta. Den biopsykosociala
modellen behöver även kompletteras
med sociala, kulturella och socioekonomiska aspekter för att se människan som
helhet (10,11) och därmed bättre täcka
fler aspekter av smärtans komplexa fenomenologi (13,14).

Tema 1: Hot mot identiteten. Gemensamt
för studiedeltagarna var hur PT beskrevs
påverka deras identitet som tränande individer, som något som höll en tillbaka
från att kunna vara och känna sig fysiskt
kapabel. Det gav upphov till många negativa känslor och tankar kopplat till att
man kände sig i dissonans med identiteten i att vara en tränande människa med
en frisk kropp.

Syftet med studien var att undersöka
erfarenheten av att leva med och rehabilitera PT hos personer som ägnar sig åt
rekreativ träning och idrott. En deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats
(36) användes, och rekryteringen utfördes via sociala mediekanaler samt genom
kliniska verksamheter inom primärvård
i Stockholm.

Subtema: Förlust av tilltro & självförtroende. Tilltron började mer utgå ifrån
att man förknippat sig själv med att vara
skadad. “Man får en liten törn på något
sätt, i den identiteten och kanske den
bilden av kanske sig själv men också en
farhåga i den bild andra har av en kanske
försämras. Det tror jag gör lidandeaspekten
värre…”

Subtema: Utanförskap. Att vara begränsad i att delta i träningen ledde därför till
en upplevelse av socialt utanförskap.
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Figur 1. Identifierade teman med respektive subteman

“Ja, vi var några kompisar som spelade
tennis på somrarna och så där. Det kan jag
inte göra nu, på samma sätt i alla fall. Det
blir väl, ja och spontana löpturer med
familj och vänner går inte heller.”

Subtema: Orostankar inför framtiden.
Att behöva förknippa sig själv med att
vara skadad eller att på något sätt vänja
sig med att smärtan fanns där var otäckt
och orosframkallande.
“Varje gång det gör ont tänker jag ”fan… nu
gör det ju ont”. Och det är ju inte så kul
heller… jag vill ju inte känna detta om 3 år
och att detta är en del av mig och att jag
har vant mig vid det. Det är sjukt obehagligt
att tänka så.”

Tema 2: Att inte kunna leva sitt liv fullt
ut påverkar livskvalité. Samtliga uttryckte ofrivilliga anpassningar och/eller undvikanden av aktiviteter eller träningsmoment pga smärtan vilket påverkade
välmåendet.
Subtema: Hämmad i det man vill göra.
Förlusten av frihetskänsla i träning gjorde att man slutade med vissa aktiviteter
eller gjorde anpassningar som medförde
besvikelse och minskad rörelseglädje
särskilt som det var en del av det sociala
livet.
“Den glädjen jag kan känna i att kunna gå ut
just i skogen och springa en runda och
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få den naturupplevelsen, när jag inte får det
är det klart att jag inte blir lika glad och
lycklig.”

“Smärtan har inte varit så farlig men smär-tan
har ju gjort så att jag inte kan göra det jag
tycker är kul och begränsat mig. Så då har jag
ju mått dåligt psykiskt av det.”

Subtema: Ovanligt men värst när smärtan även gick ut över vardagen. De som
kände sig hindrade uttryckte dock att det
var värst när smärtan även fanns med
utanför träningen och påverkade det vardagliga livet. Det kunde röra sig om svårigheter att gå ner på huk, gjorde ont när
man skulle resa sig ur sängen mm.
“Det är jobbigt... det var väl det som var det
mesta. Jag kunde ju leva med att jag hade
ont när jag tränade och att det gick över
sedan men när det går ut över vardagen så
är det, det är klart det värsta att bli
begränsad där.”

Tema 3: En ogynnsam relation till smärtan. En tydlig gemensam nämnare för
alla deltagare var svårigheter att förstå,
tolka och förhålla sig till smärtan. Man
uttryckte en varierande negativ relation till smärtan och dess betydelse och
hur detta resulterade i negativa känslor,
tankemönster och beteenden baserat på
ovissheten i smärtan.
Subtema: Frustration och hjälplöshet

inför smärtan. Smärtan beskrevs ofta
som oförutsägbar och kunde fluktuera
över tid oavsett vad man gjorde. Det var
heller inte ovanligt med tuffa bakslag i
smärtan trots att man utförde rehabträning som alltsammans gav upphov till att
det kunde kännas hjälplöst. Hand i hand
med hjälplösheten fanns också känslor
av frustration då smärtan ofta gjorde
en påmind om ens ofrivilliga fysiska begränsningar.
“Jag vet ju själv att man gick ju runt och
hade ont, och man blev sur helt enkelt.
Man gick runt och var sur för att man
hade ont i knät och det inte gick att göra
någonting åt det.”

Subtema: Rädsla att förvärra smärtan.
Många deltagare beskrev en rädsla för
smärtan. För vissa handlade rädslan om
att bara åsamka sig mer smärta medan
det för andra innebar en osäkerhet i om
man skadade senan mer. Rädslan uttryckte sig i ett undvikande eller en försiktighet i träning och aktivitet. Centralt
var hur den här rädslan bottnade i vad
man lärt sig om smärtans innebörd.
“För alltså då… nu har jag lärt mig att
vara lite mer nojig som ”ok det där gör ont då
ska jag sluta helt.”

“Så då fortsatte jag träna, men jag var
väldigt försiktig, gjorde ingenting som
involverade framsida lår i princip för jag
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var så rädd. … Och så höll jag väl på i 2 år
eller nåt sådant.”

Tema 4: Att känna makt över sin situation återgav kontroll. I reflekterandet
över rehabiliteringsprocessen vittnade
samtliga om ett par viktiga saker för
framgång. Att framför allt få tydlig
information om tillståndet, smärtan,
dess betydelse och relation till träning
och belastning gjorde att man fick tillbaka en viktig känsla av makt och kontroll över sin situation. Att kunna fortsätta med personligen värderad träning
på ett eller annat sätt hörde ihop med
det föregående och var viktigt att få
hjälp med.
Subtema: Aktiva strategier gav tillbaka
kontroll och hopp. Rehabiliteringsprocessen höll på under lång tid för alla
deltagare och som tiden gick så beskrev
samtliga hur viktigt och meningsfullt
det var att få hjälp med att kunna fortsätta vara aktiv och träna på ett sätt
man tyckte om. Det medförde en känsla
av positivitet och känsla av kontroll över
situationen.
“Man får ju verkligen känslan av att det
inte är utom ens kontroll och man kan
faktiskt göra någonting själv. Man förstår varför man fick problem från första
början och får hjälp att justera. … Bara
det gjorde att det känns skönt, man fick inte
lite hopp eller vad man ska säga.”

Subtema: Att få en förståelse ger trygghet. Majoriteten av deltagarna beskrev
att det var viktigt att få hjälp med att förstå sina besvär, dels PT som diagnos men
också vad smärtan signalerade och hur
de skulle förhålla sig till den relaterat till
belastning och träning. Med förståelsen
kom en känsla av trygghet som hjälpte
hur man skulle förhålla sig till smärtan.
“Framför allt de här mentala aspekterna av
att såhär… jag kanske inte kommer
förstöra knät helt och hållet om jag hoppar
lite då och då. Det verkar som om min
kropp klarar det.”

Det var jobbigt med ovissheten i hur lång
tid man skulle ha besvär. Många berättade hur viktigt det var att få en förståelse för prognosen och att det hade varit
hjälpsamt att veta hur smärtan kunde
bete sig över tid för att underlätta processen.
Tema 5: Avgörande för rehabilitering var
att se helheten och inte bara ett knä. För
att känna meningsfullhet och tillit till rehabiliteringsprocessen så beskrev samtliga hur viktigt det var med ett bemötande och förhållningssätt från vårdgivarna
som kändes personligt och gav utrymme
för individens helhetssituation.
Subtema: Att bli sedd som person gav
rehabiliteringen en mening. Samtliga
deltagare uttryckte hur man ville bli be-

mött med empati och förstådd som egen
individ i sin kontext. Det medförde en
känsla av tillit till vårdgivaren när man
blev sedd och hörd vilket gjorde att rehabiliteringen blev meningsfull eftersom
den kändes personlig.
“Att en fysioterapeut frågar hur man mår
generellt liksom, hur ser din vardag ut,
vad jobbar du med och hur mycket går
du, är du orolig eller stressad. Sådana
grejer fick ju mig att tänka väldigt mycket
och jag såg ju att jag hade mycket stress och
oro i mitt liv och att jag la mycket tid och
tanke på mitt knä som gjorde att
min smärtupplevelse blev värre.”

Subtema: Tilltro till rehabiliteringen
försvann
när
individanpassningen
saknades. Samtliga deltagare uttryckte
också hur man tappade intresse och
motivation för rehab om man inte fick
ett personligt omhändertagande. Man
eftersökte ofta en plan med stöd efter
de egna förutsätt-ningarna och som
saker utvecklade sig med tiden.
Avsaknaden av det föregående kunde
resultera i att man tappade tilltro till
rehabiliteringen över tid. Alla deltagares rehabilitering pågick över lång tid
och många hängav sig plikttroget både
med tid och energi. Blev man inte sedd i
detta tappade rehabiliteringen poängen.
“Då tappar jag intresset så klart. Jag
vill ju göra detta, investera med tid och då
vill jag ju få någon slags känsla av att
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man, att det är någon som förstår mig då och
min kapacitet… här sitter jag med
pensionärerna och känner jag mig som en
80-åring. Jag fick sådana här papper med
6 övningar och kände - “jaha, då fick
jag dom här 6 klassiska pensionärsövningarna” - så jag kände väl att, jag fick
väl samma övningar som alla
andra.”

Diskussion
Patellatendinopati (PT) har främst utforskats avseende hur olika behandlingar
påverkat smärta och fysiska funktionsnedsättningar. Detta är, såvitt studieförfattarna vet, den första studien som
utforskar erfarenheter av att leva med
och rehabilitera PT. Analysen visar att
PT medförde ett hot mot identiteten som
tränande person. Man förlorade livskvalitet och kämpade med att förstå sig
på och kontrollera smärtan. Rehabiliteringen handlade om att återfå kontroll
och att känna makt över situationen. För
att känna detta var det särskilt viktigt att
man blev sedd av sin vårdgivare och omhändertagen på ett personligt sätt.
Deltagarna kunde beskriva hur en del av
identiteten var gemenskapen med andra
som tränade, där träning var en del av det
sociala livet. Smärtan och de begränsningar denna medförde gav en känsla av
socialt utanförskap vilket kan likställas
med en hotad social tillhörighet. Att ha
ont har en socialt hotfull innebörd då det
äventyrar vissa basala mänskliga behov,
däribland behovet av att känna tillhörighet. En hotad tillhörighetskänsla har
visats vara associerat med ökad smärta
(39). Det är tänkbart att omhändertagande av PT där de fysiska begränsningarna hamnar i fokus tenderar att missa
dessa osynliga aspekter som identitet,
tilltron till kroppen samt sociala aspekter. Utifrån deltagarnas erfarenheter och
berättelser är det uppenbart viktigt att
behandla dessa osynliga aspekter integrerat med den fysiska rehabiliteringen.
Följden av de fysiska begränsningarna,
som mestadels var uttalat i den rekreativa träningen och idrotten, hade en negativ inverkan på deltagarnas känsla av
livskvalitet. Man ville kunna fortsätta
med sin personliga träningsform, kunna
delta på sociala träningsaktiviteter som
att springa med en kompis, sparka fotboll med barnen eller gå på gruppträningspass. Att smärta är associerat med
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en försämrad livskvalitet och lidande är
välkänt (28) samtidigt som det är sedan
länge känt att det medför känslor av ilska, frustration, oro/ångest och nedstämdhet (40). Att föra ett samtal där
värderade aktiviteter får ta utrymme hos
personer med PT är ett viktigt kliniskt
meddelande från resultaten av den här
studien. Förslagsvis kan aktiviteterna
diskuteras, modifieras eller uppmuntras
till för att bibehålla en känsla av meningsfullhet och livskvalitet. Försämrad
livskvalitet är sedan tidigare känt inom
bland annat personer med långvarig
smärta för att vara mer associerad med
trosuppfattningar om smärta snarare än
smärtintensiteten i sig (41).
Alla deltagare kämpade med att förstå sig på och förhålla sig till smärtan,
både i vardag och träning. Relationen
till smärtan var enkom negativ och dess
närvaro gav upphov till negativa känslor
och beteenden. En uppenbar frustration kom av att smärtan kunde fluktuera obegripligt och man kunde få tuffa
bakslag i smärtan trots att man gjorde
sin rehabilitering. Dow och medarbetare (42) studerade frustration hos personer med långvarig smärta och kunde
konstatera att frustration är en emotion
innehållande många kumulativa källor.
Vanliga källor till frustration var just
smärtans oförutsägbarhet, dess negativa
inverkan på vardagliga aktiviteter och
hur den äventyrade identitet och personliga målsättningar i livet. Författarna
beskrev hur frustration antas vanligtvis
vara en konsekvens av begränsningar
som smärtan orsakar men där en förbisedd aspekt är frustrationen förenad
med svårigheten att kommunicera sin
smärta gentemot andra, däribland vårdgivare. Ett huvudämne för samtalet blir
oftast de fysiska begränsningarna under
den biomedicinska kliniska kontexten på
bekostnad av den oftast bredare frustrationsbilden (42). Att man både fick hjälpsamma teoretiska och praktiska verktyg
för att förstå och förhålla sig till smärtan
angavs som väldigt viktigt av deltagarna.
Den kliniska förlängningen av den kunskapen torde vara att lägga tid på att vara
noggrann och tydlig i kommunikationen
kring smärtan för att bidra med stärkt
kontroll och trygghet hos personer med
PT.
Vachon-Presseau och medarbetare (45)

tar upp hur traditionella synsätt på
smärta ser anatomiska egenskaper och
de relaterade perifera och spinala nociceptiva mekanismerna som boven i dramat
vid kronifiering och argumenterar att
detta synsätt bör ändras, eftersom deras
resultat påvisade att negativa emotioner
och affektiv stress var associerade med
kronifiering samtidigt som anatomiska
faktorer var stabila (45).
Att få kunskap om PT, smärtan och hur
man skulle förhålla sig till dessa i relation till belastning, träning och aktivitet
beskrevs av deltagarna som mycket viktiga pusselbitar för att återfå känsla av att
man fick tillbaka makten över sin situation, att man inte skadade sig själv eller
förvärrade tillståndet. Detta kan relateras till hur ovisshet leder till ogynnsamma tankar och känslor som uttrycker sig
i maladaptiva säkerhetsbeteenden, såsom försiktighet och undvikande. Dessa
typer av beteenden är kända för att vara
förknippat med lidande när det studerats hos personer med utbredd långvarig
smärta (41,47,48).
Den individuella erfarenheten och upplevelsen av en persons sjukdomstillstånd
är idag erkänt som viktigt område att
utforska och utnyttja kliniskt, särskilt
inom fältet för omhändertagandet av
smärta. Att skräddarsy behandling med
verktyg så att en individ får behålla sin
känsla av jaget, självförtroende och social delaktighet är uppenbarligen viktigt
även för personer med PT, men för att
kunna göra detta behövs också att man
tar sig tid att utforska den individuella
upplevelsen och erfarenheterna bortom
fysiska begränsningar. Insikter kring
hur personer med PT förstår, lever med
och hanterar sitt tillstånd kan leda till att
patienter med PT kan ställa nya krav på
sina vårdgivare samt även bidra till att
förbättra vårdgivares omhändertagande
utifrån ett personcentrerat bemötande.
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