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LEDARE 

Corona...

det nya normala... med konsekvenser 
både för privat- och yrkesliv. De f lesta 
förändringar hade jag gärna varit utan- 
men kanske kommer även några bra saker 
att följa med... det brukar bli så, när man 
tittar i backspegeln. Vad gäller arbetslivet, 
och de fält där fysioterapeuter är verksam-
ma så tror jag vi alla i någon mån har varit 
med om påtagliga konsekvenser. Och nu, 
när vi inser att vi får dras med det nya 
läget, måste vi kraftsamla igen, på ett nytt 
sätt, och hjälpas åt att lära av varandras 
erfarenheter. 

på utbildningssidan tex krävdes snabba 
omställningar vad gäller genomförandet 
av kurser, för att studenter inte skulle bli 
försenade i sin utbildning och kunna ta 
examen enligt plan. Mycket kunde såklart 
överföras till undervisning på distans 
via digitala forum- då stora grupper med 
studenter nu istället fick baxas in i Zoom 
men- det var ett hästjobb att både köra tå-
get i samma hastighet som förr och samti-
digt lägga rälsen. Inställd metodik och 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, var 
i många fall det största hotet men sett till 
hur allvarligt läget var, så tycks det ändå 
som att man rodde det i hamn. Denna 
termin är zoom vårt klassrum - och i pla-
neringen har tagits höjd för f lexibla upp-
lägg. Men oj vad man saknar att ha riktiga 
studenter framför sig, undervisningen 
är ju mångt och mycket en gemensam 
produkt som bygger på interaktion mellan 
studenter och lärare. 

på forskningssidan blev istället många 
projekt satta ’på vänt’- jag undrar hur 
det blev med de studier som tex hade 
inplanerade mätningar och uppföljningar 

som inte kunde genomföras? Å andra 
sidan fullkomligt överhopades etikpröv-
ningsmyndigheten med nya projektansök-
ningar med anknytning till Covid. Viktigt 
såklart- och ändå finns kanske en oro att 
andra studier nu får stå tillbaka, i alla fall 
vad gäller finansiering.

i klinik har kanske effekterna synts 
allra mest och även här har de som 
arbetar kliniskt gjort en massa olika 
anpassningar, förutom då att ställa om 
vården till där behovet var som störst. 
Kanske digitala besök, mindre grupper, 
mer utomhus - vad vet jag? Det skulle 
vara intressant att veta mer om hur den 
kliniska vardagen ändrats, om den har 
det, och om några förändringar också har 
varit av godo.  
 Än viktigare är också att hitta former att 
sprida den kunskap och kliniska erfaren-
heter som i detta läge ackumulerats om 
allt som rör rehabilitering efter Covid. Och 
även om just smärta inte varit det första på 
tapeten, så verkar tex neuropatiska smärt-
tillstånd i efterförloppet förekomma i viss 
utsträckning. Och säkert är smärta med 
i bilden efter den dekonditionering som 
många erfarit. En del av detta kunskapsde-
lande har redan börjat komma, på Smärt-
forum tex som genomfördes digitalt i år, 
delade två fysioterapeuter från Karolinska 
Universitetssjukhuset med sig av sina erfa-
renheter och berättade också om de studier 
som initierats för långtidsuppföljning. 
Även i andra forum, tex i SVT’s Fråga Dok-
torn hörs nu fysioterapeutens röst. 

kongresser – ja, det var ett f lertal som 
fick ställas in just i år. IASP’s världskon-
gress som skulle hållits i Amsterdam fick 

skjutas fram till nästa år, och kommer nu 
att sammanfalla med EFIC-den europe-
iska motsvarigheten- 2021 blir med andra 
ord ett tjockt konferensår.. får vi hoppas. 
 Smärtkongressen var en av de kongres-
ser som fick ställa om- och en digital 
variant genomfördes istället på ordinarie 
datum, 8-9 oktober. Det var stor uppslut-
ning, en engagerad publik och själv tyckte 
jag mig se en glädje över att trots allt 
kunna ’ses’ och dela intressanta föredrag. 
Kanske kan digitala kongresser ha vissa 
fördelar, f ler kan delta! I en av zoomru-
torna syntes en klinik där alla bänkat sig 
för att gemensamt ta del av kongressen. 
Tänk vad bra när f ler från samma klinik 
kan delta samtidigt- de efterföljande 
diskussionerna med kollegorna ger nog 
extra mervärde. Det är dock inte alla som 
har möjlighet att vara med på kongresser 
och just därför är ett av Smärtsektio-
nens uppdrag att rapportera från dessa i 
möjligaste mån. Vi hoppas ni kan få med 
tänkvärt från rapporteringen som finns 
med i detta nummer. Nästa år hoppas jag 
på fortsatt intressant rapportering, inte 
minst på temat Back pain, som är IASP’s 
tema för året och som kommer uppmärk-
sammas på olika sätt. Men till dess, vill 
jag önska alla sektionens och förbun-
dets medlemmar ett Gott slut på detta 
prövningens år och ett mycket bättre och 
ljusare nytt år 2021.

ELENA TSELI

LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

Efter en vår med skenande pandemi, då tillvaron ställdes på ända likt ett 

allmänt undantagstillstånd, har vi ännu inte kommit ut på andra sidan. 

Insikten tränger motvilligt in, att coronaviruset och dess utbredda effekter 

är en realitet vi måste lära oss leva med... det nya normala... 
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Sofia Paulsson, Smärtläkare och allmänlä-
kare från Ungdomsenheten på Sachsska/
Södersjukhuset Region Stockholm inleder 
med ett citat som hon ser är väldigt väg-
ledande för hur barn påverkas av vuxnas 
smärta och även omvänt förhållande: 
”Ingen människa är en ö, hel och fullstän-
dig i sig själv; varje människa är ett stycke 
av fastlandet, en del av det hela.” – John 
Donne.

Inom smärtvården för barn upplever man 
samma avsaknad av resurser som ses 
inom vuxenvården, enligt Sofia. Cirka 
20–25% av barn anger långvarig smärta 
och av dessa har 5-7% svåra smärttill-
stånd. Ungdomar faller lätt emellan 
stolarna i vården, de är för stora för att till-
höra barnsjukvården och de är för unga 
för att hamna rätt inom vuxensjukvården. 
Suicidtalen minskar inte i Sverige idag. 
Somatiska, svårförklarade symtom är all-
varliga och känslan av att vara exkluderad 
är, enligt Sofia, svår att hantera. 

Sofia och hennes kollegor började söka för 
att se om de kunde finna något mönster 
kring barnen som sökte sig till ungdoms-
enheten med smärta. De fann att barnen 
hade burit på någon form av funktions-
nedsättning under lång tid, ofta med en 
debut i mellanstadiet med ont i magen. 
Detta gav ofta orsak till skolfrånvaro, och 
senare under högstadiet utvecklades ofta 
smärtupplevelsen från magen till att anta 
ångestliknande symtom. Ibland gjorde det 

att ungdomen inte fortsatte till gymnasiet. 
Sofia noterade även att dessa unga vuxna 
sjukskrives på grund av social fobi eller 
annan ångestrelaterad sjukdom senare i 
livet. Hon kopplade detta till att man idag 
vet att buksmärta i ungdomen ökar risken 
för att utveckla kroniska smärttillstånd i 
vuxen ålder. 
 Om barnet slutar gå i skolan på grund 
av smärta, tappar de styrfarten i livet. Det 
är oftast ambitiösa ungdomar som får 
problemen, och även om de presterar bra 
på proven och får goda betyg så kommer 
de ändå efter sina jämnåriga relaterat till 
att de inte deltar i skolan. Vissa barn mår 
enligt Sofia samtidigt bra av att vara hem-
ma, eftersom det är för dem en lugnare 
miljö än vad skolan är. Andra barn mår 
dock sämre av att vara hemma och det är, 
enligt Sofia, då oftast kopplat till sämre 
socioekonomisk standard i hemmet eller 
att f lera i samma hem mår dålig. 

Smärta kan ses som en social företeelse så 
som John Donne förklarar den. Man kan 
inte alltid arbeta med endast barnen utan 
man behöver ha med sig hela familjen. 
Det upplevdes som lättare att hjälpa bar-
net tack vare att föräldrarna deltog men 
man kunde också stundtals se det som 
svårt att som behandlare kanske bli en kil 
mellan barnet och föräldern. För man ska 
ibland in emellan dem två och en förälder 
är alltid en förälder, som vill sitt barns 
bästa men som även vill skydda dem. 
Föräldrarna är goda krafter och det är en 

stor föräldrauppgift som vilar på dem när 
deras barn mår dåligt och har ont. 
 Sofia fortsätter sedan med att berätta 
att långvarig smärta ofta påverkar en hel 
familj, att det blir ett familjeproblem. Man 
har funnit att det ärvs på ett biopsykoso-
cialt sätt inom familjen. Smärta försvårar 
möjligheterna att uppnå goda socioekono-
miska förutsättningar. Sofia uttryckte det 
som att f lera eländen hopar sig. Ett upp-
levt trauma ökar risken för f ler upplevda 
trauman, där perceptionen av smärta 
påverkas av det en individ varit med om. 
Smärta kan, enligt Sofia, även överföras 
kroppsligt, hur man mår samt hur man 
är känslig för olika saker. Man har funnit 
att katastrofiering nedärvs och har en stor 
påverkan på barn. Om en förälder antar 
undvikandebeteende så smittar även det 
lätt till barnen. 

Som avslutande tankar lyfter Sofia att till-
liten som patienten känner till den de mö-
ter inom sjukvården är avgörande för hur 
de kommer följa råden de får. Icke vald 
ensamhet är inte okej och det för med sig 
stora konsekvenser. Att det alltid är lättare 
att vara tillsammans när man befinner sig 
i en svår situation, oavsett vem man är, 
blir därför Sofias avslutande ord.

SOFIA JARLBRING

LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN

SVENSKT SMÄRTFORUM 2020

Ingen människa är en ö.
Om smärta som social
företeelse och hur barn
och föräldrar påverkar
varandra när det gör ont.

Sofia Paulsson, Smärtläkare och allmänläkare från Ungdomsenheten på Sachsska/Södersjukhuset Region Stockholm
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Linda Holmström, Med.Dr. leg sjukgym-
nast, är verksamhetschef vid Medicinsk 
Psykologi, Karolinska Institutet (KI), och 
även forskare vid KI. Vid denna föreläsning 
presenterar Linda sina tankar och erfa-
renheter av att arbeta med patienter med 
långvarig smärta.

Linda öppnar sin föreläsning med att ta 
upp ett exemplifierande patientfall som 
belyser patientens strategier på kort res-
pektive lång sikt, där patienten använder 
sig av vila och undvikande som grund 
för att lindra besvär kortsiktigt. Eftersom 
effekten av undvikandet får en alltmer 
begränsande effekt över tid, förstärker 
patienten ofta detta beteende, ofta med en 
negativ påverkan på mående, kroppsliga 
symptom och livsutrymme som följd.
Många patienter som Linda träffar ut-
trycker ”När smärtan är borta ska jag 
börja träffa mina vänner igen” och en del 
säger även ”Så länge smärtan är kvar kan 
jag inte lämna sängen”. Linda ställer sig 
med dessa citat frågan – Hur blir mitt liv 
om smärtan inte försvinner?
 Linda belyser vikten av att utreda orsa-
ken till patientens besvär, men framhäver 
även att när den tillgängliga behand-
lingen inte fått önskvärd effekt kan ofta 
patienterna komma till enheten Beteen-
demedicin. De patienter som kommer 
till enheten har ofta haft besvär i 8-10 års 
tid, och smärtan har fått stor påverkan på 
patientens liv. Behandlingen baseras på 
undervisning, beteendeteorier och Accep-

tance and Commitment Therapy (ACT) 
i kombination med ett funktionsökande 
fokus med livskvalitet som mål. Kärnan är 
enligt Linda att beteendet påverkas av den 
kontext i vilken den sker, med konsekven-
ser som följer beteendet och antecedenter 
som föregår beteendet. Med detta tanke-
sätt utförs tillsammans med patienten en 
beteendeanalys med utgångspunkt från 
att A (situationen/antecedenten) påverkar 
B (beteendet) och leder till C (konsekvens 
– på kort och lång sikt). Att tankar föregår 
beteendet och att beteendet får olika kon-
sekvenser på kort och lång sikt exempli-
fieras sedan med hur oro och obehag som 
avtar kan vara förstärkande av beteendet, 
vilket i sin tur kan leda till ett undvikande 
som påverkar livssituationens innehåll i 
en nedåtgående spiral. Linda lyfter i detta 
sammanhang fram vikten av att fokusera 
på funktion och aktivitet, samt presen-
terade några erfarenheter som berikat 
henne i yrkesrollen.
 Hon lyfte först och främst fram vad 
patienterna ofta hade med sig för erfaren-
heter från tidigare möten med sjukgym-
naster/fysioterapeuter. Upplevelsen av att 
det gör ont att träna och bli undersökt, 
upplevelsen av att ”min kropp är trasig”, 
samt påståendet att ”träning fungerar inte 
för mig – jag har provat allt!”. Många pa-
tienter bär alltså med sig inlärda negativa 
konsekvenser som resultat av fysisk ak-
tivitet, och Linda ställde retoriskt frågan 
hur vi kan vända denna negativa spiral 
även i närvaro av smärta. Svaret som 

presenterades därefter hade istället fokus 
på att ändra målet med behandlingen hos 
hennes patienter - från smärtlindring till 
funktionsökning, samt att möjliggöra att 
patienten lyckades genomföra aktiviteten, 
med positiv förstärkning som följd. Utvär-
dera det som går att påverka och sätt upp 
mål som riktas mot dessa aspekter.
 Upprepning blir belyst som värdefull 
i behandlingen och ställs i relation till 
de sekundära aspekterna intensitet och 
belastningsgrad. Linda påpekar vikten 
av att anpassa intensitet och belastnings-
grad i relation till patientens förmåga och 
hon tog upp positiva erfarenheter av att 
lägga ett större fokus på planering inför 
aktivitet i relation till fokus kopplat till 
uppföljning. Linda belyste sina erfarenhe-
ter att presentera förklaringsmodeller på 
ett sätt där vi inte förutsätter att patienten 
är insatt i sin situation. Erfarenhetsmäs-
sigt har Linda således noterat att när hon 
presenterar förklaringsmodeller mer 
grundläggande får hon ett mer engage-
rat och positivt utfall. Som avslutande 
ord lyfts individanpassning fram som 
central för ett lyckat utfall och att ”det som 
räknas är den aktivitet som blir av”, vilket 
innebär att Lindas tidigare strävan efter 
att hitta den optimala träningen istället 
ändrats till att mer fokusera på frekvensen 
av träningen.

MATHIAS ANDERSSON

ORDFÖRANDE SMÄRTSEKTIONEN

SVENSKT SMÄRTFORUM 2020

Ett aktivt liv
med långvarig
smärta?

Linda Holmström, Med.Dr. leg sjukgymnast. Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi, Funktion.
Hälsoprofessioner, Karolinska Institutet, Stockholm.
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Vid Smärtforum detta år var det tre föreläs-
ningar som berörde opioider och cannabi-
noider. Först ut i detta sammanhang var 
Arne Reimers som presenterar en djupgå-
ende information om cannabinoider, dess 
funktion och användningsområden.

Ett av de främsta tillstånden där det 
provats är vid långvarig smärta, men även 
vid cytostatikarelaterat illamående, ångest 
och Multipel Skleros (MS). Cannabis 
fungerar i kroppen för att där finns ett 
endocannabinoidsystem. Systemet består 
av receptorer, endogena ligander (”en-
docannabinoider”), syntetiserande och 
metaboliserande enzymer samt tranport-
proteiner. Tillsammans utgör detta ett 
komplett endogent signalsystem som till-
satta (exogena/syntetiska) cannabinoider 
kan verka genom. Förskrivningssystemet 
för preparaten skiljer sig åt från land till 
land. Det hittills enda godkända läkemed-
let i Sverige är Sativex vilket innehåller 
50% tetrahydrocannabinol (THC) och 
50% cannabidiol (CBD) och den godkända 
indikationen för förskrivning är Multipel 
Skleros. I Canada är Sativex även godkänd 
för cancerrelaterad smärta. Läkemedlet 
tas som munspray och Arne påstår att 
Läkemedelsverket finner det ha låg risk 
för att skapa ett beroende. 
 När Arne presenterat sina resultat tog 

Mats Rothman vid och berättade om det 
arbete som utförts i Västmanland för att 
minska vårdorsakat läkemedelsberoende 
av opioder. All data och statistik som 
presenterades av Mats var därför kopplat 
till Västmanland. Från början lyftes det 
som en patientsäkerhetsfråga, där Mats 
påtalade att de vanligtvis ser trycksår, 
vårdrelaterade infektioner och fallskador. 
Orsaken till att det lyftes var att man 
funnit att opioidbehandling hade orsakat 
patientskador så som beroende, biverk-
ningar och dödsfall samtidigt som man 
fann en hög förskrivning av läkemedel till 
patienterna. Man gick in i statistik för att 
se var förskrivningen skedde främst och 
fann att det var på vårdcentraler med fasta 
läkarkontakter och bemannade av erfarna 
specialister. Den vårdcentral som förskrev 
mest gjorde det 3.5 gånger mer än den 
vårdcentral som förskrev minst. Mats 
noterade att orsaken till det hela var att det 
inte fanns någon tydlig väg i vården för 
patienter med vårdorsakat läkemedelsbe-
roende, det saknades regionövergripande 
styrning, vårdcentralerna stod ensamma 
och utan stöd samt att de ofta pratade 
mer om varandra än med varandra. Mats 
påminner om att evidensläget för långva-
rig användning av opioider vid långvarig 
godartad smärta är ofullständig/obefint-
lig och att svaga opioider tex kodein och 

tramadol, inte är mindre skadliga, de har 
samma beroendepotential och bör inte 
användas istället. 
 Mats berättade att han även ställt den 
retoriska frågan om varför det skrivs ut 
beroendeframkallande mediciner? Det 
är ofta elefanten i rummet, enligt Mats. 
Många åsikter fann man och målet blev 
därför att nå en regionövergripande 
riktlinje och instruktion. Bland annat 
förde man in sökordet ”beroendeframkal-
lande läkemedel” i journalsystemet. Man 
fastställde också att den läkaren som hade 
inlett förskrivningen även var skyldig för 
uppföljning och om det skulle lämnas 
över till annan läkare var det viktigt att 
övertagande läkare accepterade övertaget 
av läkemedelsförskrivningen. Man gav 
återkommande utbildningsinsatser till 
vårdpersonalen samt att man valde att 
besöka vårdcentralerna för att nå ut med 
informationen. Mats uppgav att man då 
möttes av liten kunskap kring främst no-
ciplastisk smärta och att få hade kunskap 
om att läkemedel inte är förstahandsvalet 
för den typen av smärta - vilket var den 
gruppen där man funnit mycket förskriv-
na läkemedel. 
 Den största framgången med projek-
tet sågs enligt Mats genom att det drevs 
regionövergripande. För att minska risken 
för att en patient ska utveckla ett läkeme-

SVENSKT SMÄRTFORUM 2020

Tre föreläsningar 
om opioider och 
cannabinoider
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delsberoende är det viktigt med informa-
tion till patienten om långvarig smärta, 
att läkemedel är inte förstahandsvalet för 
behandling, att genomföra en god smärt-
analys grundad på sjukdomshistoria och 
undersökning samt att ha ett gemensamt 
synsätt och förhållningssätt till medicine-
ring hos behandlaren. 

BIVERKNINGAR AV OPIOIDER upplevs 
inte som problematiskt av patienten 
förrän de slutat med dem. Först då inser 
patienten att biverkningar kan ha varit ett 
problem i sig. 
 Föreläsningen som följde i temat var 
Henrik Grelz som avslutningsvis redovi-
sade en pågående RCT studie om opioid-
nedtrappning. Studien finns registrerad 
på Clinical trials: www.clinicaltrials.gov 
använd sökord: TOPIO. Bakgrunden till 
projektet är att opioidbehandling vid lång-
varig smärta kan ses som ett försök till en 
enkel lösning på ett komplext problem. 
Henrik menar att det är lätt att initiera 
opioider men det är svårt att avsluta be-
handlingen. Stöd saknas för att säga att 
det är effektivt och samtidigt förekommer 
allvarliga biverkningar. Henrik hänvisar 
bland annat till Cochrane Library och en 
review: “Adverse events associated with 

medium and long-term use of opioids for 
chronic non-cancer pain: an overview of 
Cochrane Reviews”. IASP har även gjort 
ett statement om opioder där det tydligt 
framgår att man ska undvika långa be-
handlingar >2 månader. 
 Projektets idé är att långvariga behand-
lingar saknar stöd för att vara effektiva 
och patientsäkra. Strategin är enligt 
Henrik därför att ge stöd för att avsluta 
och minimera långvarig behandling vid 
långvariga smärttillstånd. Behandlingen 
är frivillig och projektets idé är att det ska 
ge ökad patientsäkerhet samt bidra till att 
utveckla en evidensbaserad vård. 
 Utfallsmåtten är primärt uthämtade 
opioder som omräknas till morfinekvi-
valent dos. Sekundärt ser man på olika 
frågeformulär som används vid smärtre-
habilitering från nationellt register. Hen-
rik nämner smärtskattning, emotionellt 
status, SF 36 (som inkluderar aktivitet 
och fysisk funktion) samt pain cata-
strophizing scale. Utöver dessa formulär 
nämnde Henrik att de även frågat efter 17 
potentiellt opioidutlösta symtom från ett 
ickevaliderat instrument. 

INTERVENTIONEN ÄR ATT SKAPA 
RAMAR och överta förskrivning under 

studieperioden. Under studietiden har 
man rätt att utföra drogtester, kontrol-
lera läkemedelsförteckning samt avsluta 
förskrivning. Man har skapat en skriftlig 
plan för nedtrappning, vanligen 5-10% 
per vecka av ursprungsdos, men detta kan 
justeras efter hand. Som en del i inter-
ventionen fick även patienterna uttala ett 
behandlingsmål som inte är att minska 
smärta, och en sjuksköterska följer upp 
patienten varje vecka. 

EN AV DE KLINISKA ERFARENHETERNA 
är, enligt Henrik, att abstinens visar sig 
i ökad smärta. Patienterna kan också bli 
väldigt fixerade vid sina tabletter, efter-
som det tycks finnas en stark inlärning 
mellan tablettintag och en direkt lindring 
av patientens smärtupplevelse. Den ome-
delbara lindringen finns det ingen annan 
åtgärd som kan skapa på samma sätt. 
Varje steg i nedtrappningen kan därför 
vara ångestladdad. Som avslutning visade 
Henrik sedan några resultat från en 4 
månaders uppföljning där de bland annat 
såg att patienterna skattat en god effekt av 
det minskade opioidanvändandet. 

SOFIA JARLBRING

LEDAMOT I SMÄRTSEKTIONEN
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Akupunktur för behandling av smärta?
Vi har utbildningen för dig!

Information om kurser samt anmälan www.akabutbildning.com
akab.utbildning@telia.com tel 0703-048 796

SENS blir digital!

I förra numret av SENS rapporterade 
vi om den nya definitionen av smärta, 
som antogs av the International As-
sociation for the Study of Pain (IASP) i 
somras. Swedish Pain Society (SPS) har 
nu gett i uppdrag till en professionell 
översättare att påbörja översättningen 
av den nya definitionen och dess tillhö-
rande notes till det svenska språket, så 
att en korrekt och enhetlig formulering 
blir tillgänglig för alla användare. När 
denna översättning är klar kommer den 
skickas ut för påseende till SPS styrelse 
och vidare till de sju associerade yrkes-
föreningarna som ingår i SPS (varav 
Smärtsektionen är en) för att inhämta 
synpunkter och eventuellt göra juste-
ringar. Det slutgiltiga förslaget kommer 
att presenteras för medlemmarna på 
årsmötet 2021 innan beslut om den 
svenska smärtdefinitionens ordalydelse 
klubbas igenom. 

Svensk översättning av nya 
smärtdefinitinen på gång

Se till att din e-postadress finns
registrerad hos Fysioterapeuterna

för att inte missa utskick om 
elektronisk SENS!
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Torsten började med att belysa en vanligt 
förekommande situation där primärvård 
respektive specialiserad smärtvård fung-
erar som isolerade världar utan direkta 
kommunikationsvägar innan han presen-
terade bakgrundsfakta om vilken tyngd 
smärtproblematiken har i sjukvården, för 
individen och i samhället. 

Han beskrev därefter problematiken med 
långvarig smärta utifrån dess få objek-
tiva fynd som dessutom ofta är svåra att 
förstå, en svårighet för patienten att bli 
förstådd samt att den farmakologiska 
behandlingen ofta ger otillräcklig effekt. 
Han hänvisade till en rad olika referenser 
om smärtans prevalens där cirka 20% 
av befolkningen lider av ett långvarigt 
smärttillstånd, cirka 5-7% anger ett ”stort 
vårdbehov” och får livet inskränkt av 
smärtan och 1% är mycket svårt drabbade. 
Långvarig smärta anses vara en folksjuk-
dom och är den vanligaste orsaken till 
läkarbesök samt näst vanligaste orsaken 
till lång sjukskrivning. Långvarig smärta 
påverkar livskvaliteten negativt och inne-
bär stora kostnader för samhället. Som en 
avslutande sammanfattning av inledning-
en menade Torsten att han ansåg att den 
långvariga smärtan är ett jätteproblem i 
sjukvården, i samhället och för individen 
varför vi måste skapa goda system och 
resurser för att hantera detta.
 Torsten gick därefter in på indelningen 
av långvarig smärta inom ICD-11, med 
dess sju olika undergrupper av långvarig 
smärta (primär långvarig smärta, cancer-
relaterad smärta, post-traumatisk/post-
kirurgisk smärta, neuropatisk visceral och 
muskuloskeletal smärta samt huvudvärk och 

oro-fascial smärta). Han påpekade att även 
om situationen må vara olika så betonades 
betydelsen av att sträva efter att lyfta fram 
det friska och göra det bästa av den belas-
tade situationen vid dessa olika långvariga 
smärttillstånd samtidigt som man inte får 
undgå att beakta eventuella psykosociala 
faktorer och samsjuklighet.
 Torsten lyfte fram resultatet från en 
omfattande multinationell enkätstudie 
riktad till primärvårdsläkare (n=1309) 
som visar att patientgruppen anses vara 
svår att hantera av läkarna och att patien-
terna ansågs terapeutiskt utmanande att 
behandla. Samtidigt visade studien av 
Johnson M et al. (2013) att så många som 
81% av de tillfrågade läkarna ansåg att pa-
tientgruppen hade en lågprioriterad plats 
i sjukvårdssystemet. De f lesta primär-
vårdsläkare (89%) uppgav samtidigt att de 
önskade mer utbildning i ämnet. Torsten 
påtalade sedan att minst 70% av patien-
terna med långvarig smärta återfinns i 
primärvården och att mer än 1/3 av besö-
ken i primärvården kan kopplas till pa-
tienter med långvarig smärtproblematik 
eftersom patientgruppen tycks kontakta 
primärvården upp till 5 gånger så ofta 
som en ”icke-smärtpatient”. Denna höga 
siffra kopplade Torsten till den långvariga 
smärtans orosskapande karaktär. 
 Avsaknaden av objektiva och mätbara 
fynd kopplades till behovet att istället an-
vända adekvata frågeformulär - eftersom 
patientens upplevelse betonades som cen-
trala i sammanhanget. Torsten tog sedan 
upp resultatet från en nationell kartlägg-
ning utförd 2016, som Torsten varit med 
att ta fram, som visade brister och ojäm-
likheter i vården och behandlingen av 

patienter med långvariga smärttillstånd. 
Han hänvisade till kartläggningen när 
han därefter presenterade ett förslag på 
nivå-strukturering över hur smärtvården 
skulle kunna utformas på primärvårds-
nivå, indelat i fyra olika nivåer efter vilken 
behandling/kompetens som kan erbju-
das: Nivå 1 – samordnad organisation, 
kunskap och utbildning, Nivå 2 – centra-
liserade multiprofessionella team inom 
primärvården (rehab-koordinationen 
lyftes fram specifikt i detta sammanhang) 
som arbetar med de patienter som kräver 
samordnade insatser, Nivå 3 – multidici-
plinära smärtenheter/smärtmottagningar 
på exempelvis närsjukhusen/inom specia-
listvården med fasta team (läkare från två 
olika specialiteter med tillgång till psykiatri-
ker, sjuksköterskor, psykolog, sjukgymnast/
fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och 
sekreterare) som arbetar multidisciplinärt 
kring patienten, Nivå 4 – multidiscipli-
närt smärtcentrum (läkare från minst tre 
olika specialiteter med tillgång till psykiatri-
ker, sjuksköterskor, psykolog, sjukgymnast/
fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och 
sekreterare) med tillgång till vårdplatser, 
kopplade till forskning på akademisk nivå, 
undervisning och gärna integration/nära 
samarbete mellan de enheter som arbetar 
med akuta och långvariga smärttillstånd. 
 Mia presenterade därefter kort sina 
erfarenheter av att anordna utbildnings-
satsningar kopplade till smärtområdet 
varpå ett avslutande exempel lyftes in från 
primärvården där olika kontaktvägar och 
utbyten lyftes fram.

 MATHIAS ANDERSSON

ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN
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Hur kan vi utveckla sam- 
arbetet mellan primärvård 
och specialiserad smärtvård? 
Några goda exempel.

Torsten Gordh, Professor emeritus, smärtläkare, Uppsala universitet, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala & 
Mia Berg, Smärtsjuksköterska, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. I samarbete med Grünenthal.
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Dagmar har blivit tillfrågad som extern 
sakkunnig i SBU-studien om läkemedels-
behandling av vanliga smärttillstånd hos 
äldre personer, och denna föreläsning 
baseras SBU-studien.

Dagmar öppnar sin föreläsning med att 
visa siffror på hur långvariga smärttill-
stånd ökar med ökad ålder och framförallt 
anses som hög hos den äldre befolkning-
en. Dagmar menar samtidigt att efter-
som Multimodal Rehabilitering i dess 
nuvarande form framförallt har fokus på 
arbetsåtergång kommer äldre patienter 
sällan att få tillgång till denna typ av in-
terventioner, varpå hon kopplade tillbaka 
till en fråga som inkommit till SBU från 
Ellen Vinge (docent i klinisk farmako-
logi, ordförande i läkemedelskommittén 
Landstinget i Kalmar län och dåvarande 
ordförande i LOK-nätverket för Sveriges 
Läkemedelskommittéer). 

Frågan: Hur ser dokumentationen för 
effekt och säkerhet av smärtstillande 
läkemedel till äldre ut? 

Bakgrund: Biverkningsproblematik med 
smärtstillande läkemedel till äldre. 

Fokus: Vanligt använda läkemedel vid 
vanligt förekommande, långvariga smärt-
tillstånd hos äldre.

Dagmar betonade den uttalade biverk-
ningsproblematiken hos äldre – varpå 
syftet med SBU-studien blev att utvärdera 
det vetenskapliga underlaget för: Effekt 
och risk för biverkningar med vanligt 
använda läkemedel vid vanliga långvariga 
smärttillstånd hos äldre, risk för ovan-
liga men allvarliga biverkningar av dessa 
läkemedel, samt upplevelser av vård av 

smärta hos äldre, både hos patienter och 
vårdpersonal.
 Även om äldre påvisar ökad grad av de-
generativa tillstånd (osteoartros, frakturer, 
muskuloskeletala tillstånd), cancer, diabe-
tes, kardiovaskulära sjukdomar såväl som 

neurologiska sjukdomar (stroke, Parkin-
son, multipel scleros), valde SBU-studien 
att fokusera på artros, diabetesneuropati 
och kotkompressioner. Fokusdiagnoserna 
valdes på grund av att de anses ha olika 
bakgrundsmekanismer och att de är 
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Läkemedelsbehandling
av vanliga smärttillstånd
hos äldre personer

Dagmar Westerling, Docent, överläkare, IKVL, Lunds Universitet och 
AnOplava Kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad.

Effektstorlek Risk för biverkningar

Artrossmärta (skala 0–100)

Paracetamol    
Måttlig tillförlitlighet för en
mycket liten effekt på smärta,
3 skalsteg bättre än placebo

   
Måttlig tillförlitlighet för att paracetamol 
har en biverkningsfrekvens som är jämför-
bar med placebo, riskkvot 1,01 (95 % KI, 
0,92 till 1,11)

Perorala NSAID    
Låg tillförlitlighet för en mycket
liten effekt på smärta,
7 skalsteg bättre än placebo

   
Låg tillförlitlighet för en liten riskökning 
för behandlingsavbrott p.g.a. biverkningar, 
riskkvot 1,16 (95 % KI, 1,02 till 1,32)

Opioider (exkl. tramadol)    
Måttlig tillförlitlighet för en
mycket liten effekt på smärta,
6 skalsteg bättre än placebo

   
Måttlig tillförlitlighet för en stor riskök-
ning för behandlingsavbrott p.g.a. 
biverkningar, riskkvot 3,76 (95 % KI, 2,93 
till 4,82)

Tramadol    
Låg tillförlitlighet för en mycket
liten effekt på smärta,
4 skalsteg bättre än placebo

   
Låg tillförlitlighet för en stor riskökning 
för behandlingsavbrott p.g.a. biverkningar, 
riskkvot 2,64 (95 % KI, 2,17 till 3,20)

Smärtsam diabetesneuropati (skala 0–100)

Pregabalin, duloxetin
respektive oxikodon

   
Måttlig tillförlitlighet för en
mycket liten effekt på smärta,
5–9 skalsteg bättre än placebo

En måttlig riskökning för behandlingsav-
brott p.g.a. biverkningar, absolut riskök-
ning med ca 12 veckors behandling:

   
Måttlig tillförlitlighet
Pregabalin: 7 % (95 % KI, 4 till 12 %)
Duloxetin: 7 % (95 % KI, 3 till 10 %)

   
Låg tillförlitlighet
Oxikodon: 8 % (95 % KI, 0 till 15 %) 
jämför med placebo.

Smärta vid kotkompression

Paracetamol, NSAID och opioider Studier saknas Studier saknas

KI = Konfidens intervall; NSAID = Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs

Tabell 1 Effekt och risk för vanligt förekommande biverkningar vid läkemedelsbehandling av vanliga 
smärttillstånd hos äldre personer.

SBU. Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer. Effekter, biverk-
ningar samt upplevelser av vård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 315.
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vanligt förekommande. De biverkningar 
som studien fokuserade på kopplades till 
opioider och risk för fall samt till NSAID 
och risk för gastrointestinala besvär, 
perfurationer, ulcerationer, blödningar 
och risken för akut njurpåverkan. Den 
kvalitativa delen av studien kopplades till 
vad de äldre patienterna med långvarig 
smärta hade för upplevelser av mötet med 
hälso- och sjukvården, hur de upplevde 
sin läkemedelsbehandling samt hur 
vårdpersonal upplever mötet med äldre 
patienter med långvarig smärta.
Nio systematiska översiktsartiklar och 68 
primärstudier togs fram och granskades. 
Olika typer av smärtskattningsinstru-
ment försvårade sammanställningen, och 
Dagmar påpekar att studier med kortare 
uppföljningstider tycks favorisera läkeme-
delsinterventioner. I detta sammanhang 
uppmärksammade även Dagmar att be-
handling med NSAID-preparat uppvisade 
sämre och sämre resultat ju längre man an-
vände detta preparat. Detta gällde även för 
farmaka mot neuropatiska smärttillstånd.
 Dagmar hänvisade till studier som 
visat att 25% av postmenopausala kvinnor 
anges drabbas av kotkompressioner under 
sin livstid. Trots denna stora omfattning 
så angav Dagmar att de inte hittat några 
studier som undersökt riktad behandling 
mot detta tillstånd, förmodligen eftersom 
kotkompressionerna ofta inträffar i ett 
sammanhang med ett f lertal andra sjuk-
domstillstånd. Dagmar noterade därefter 
att patienter med diabetesneuropati i stor 
utsträckning tycktes stå på opioider trots 

att detta preparat inte bör ses som första-
handsmedel i sammanhanget.
 Dagmar påtalade att allvarliga biverk-
ningar av NSAID respektive opioider 
hos äldre personer inte är vanliga, men 
kan resultera i betydande vårdkostnader 
utöver det lidande dessa biverkningar 
medför. Samtidigt noterades att de 
aktuella smärtlindrande läkemedlen har 
ett mycket lågt pris i nuläget, vilket trots 
mycket små effekter på smärta, funktion 
och livskvalitet därför kan ses som kost-
nadseffektiva. Noterbart är dock att det är 
oklart om behandling med smärtstillande 
läkemedel leder till en minskad vårdkon-
sumtion eller minskat behov av vård och 
omsorg i hemmet.
 Studiens kvalitativa aspekter om hur 
äldre personer med smärta upplever mö-
tet med hälso- och sjukvården indelades i 
tre deskriptiva teman: 

1. Äldre personer med smärta kände sig 
inte sedda i vårdmötet (hög tillförlitlighet). 
Underliggande temata till detta tema var 
att: Äldre personer kände sig förbisedda 
på grund av sin ålder. Äldre personer 
kände sig förringade och inte tagna på 
allvar. De hade svårt att få en undersök-
ning men att diagnosen bekräftade att 
”smärtan var verklig”.

2. Kunskapsbrister om smärta hos vård-
personalen ledde till frustration hos äldre 
personer med smärta vilket påverkade 
vårdmötet (hög tillförlitlighet). Underlig-
gande temata till detta tema var att: Bris-

tande kunskap hos vårdpersonal påver-
kade upplevelsen av vårdens kvalité. Äldre 
personer upplevde att informationen om 
deras sjukdom var otillräcklig.

3. Bristande kommunikation i vårdmö-
tet ledde till otillfredsställelse hos äldre 
personer med smärta (hög tillförlitlighet). 
Underliggande temata till detta tema var 
att: Kommunikationen i vårdmötet var 
bristfällig. Brist på tid påverkade kommu-
nikationen i vårdmötet.
 Studiens kvalitativa aspekter om hur 
äldre personer med ovan nämnda smärt-
tillstånd upplever sin läkemedelsbehand-
ling mot smärtan indelades i följande 
deskriptiva temata: 

Äldre personer med smärta fattade beslut 
om att ta läkemedel baserat på information 
om läkemedlet och läkemedlets egenska-
per (måttlig tillförlitlighet). Underliggan-
de temata till detta tema var att: Informa-
tion och rekommendationer från andra 
om läkemedlet hade betydelse. Egenska-
per hos läkemedlet hade betydelse för 
äldre personers beslut.
 Anhöriga, apotekare och bipacksed-
lar fungerade ofta som ställföreträdare 
informationskälla i detta sammanhang 
eftersom de äldre upplevde bristande 
kommunikation med vårdpersonalen.
 Aspekter om hur vårdpersonalen upp-
lever att ge vård till äldre personer med 
uttalad smärta indelades i tre deskriptiva 
teman: 

1. Vårdpersonalens erfarenheter var att 
äldre personer med långvarig smärta var en 
svår grupp att ta hand om (hög tillförlitlig-
het). Underliggande temata till detta tema 
var att: Vårdpersonalen ansåg att såväl 
personal som äldre personer trivialiserade 
smärta som sågs som del av ett normalt 
åldrande. Vårdpersonalen kände sig otill-
räcklig när smärtlindring inte fungerade 
eller de äldre personerna inte ville ha 
farmakologisk behandling.

2. Vårdpersonalens erfarenheter var att det 
fanns hinder för optimal behandling såväl 
inom vården som bland äldre personer med 
smärta (hög tillförlitlighet). Underliggande 
temata till detta tema var att: Vårdperso-
nalen själva såväl som de äldre personerna 
hade otillräckliga kunskaper om smärta. 
Resurserna i vården för att vårda äldre 
personer med smärta var bristfälliga.

SVENSKT SMÄRTFORUM 2020

Biverkningsrisk 
hos äldre

Jämförelse Resultat och tillförlitlighet 
i vetenskapligt underlag

Sjukhusinläggning
p.g.a. akut
njurpåverkan

NSAID jämfört med
ingen NSAIDanvändning

   
Låg tillförlitlighet för en måttlig riskök-
ning, oddskvot 1,59

Gastrointestinala PUB tNSAID jämfört med
placebo

   
Måttlig tillförlitlighet för en måttlig 
riskökning, årlig absolut riskökning 0,87 
% (NNH=115)

Gastrointestinala PUB Coxiber jämfört med
placebo

   
Hög tillförlitlighet för liten riskökning (år-
lig absolut riskökning 0,37 % (NNH=270)

Fall Opioid jämfört med
ingen opioidanvändning

   
Låg tillförlitlighet för en måttlig riskök-
ning, oddskvot 1,60

PUB = Perforationer, ulcus eller blödning; NNH = numbers needed to harm; tNSAID = traditionella NSAID, eg. 
ibuprofen och diklofenak; Coxiber = selektiva cox-2-hämmare, eg, celecoxib

Tabell 2 Risken hos äldre personer för ovanliga men potentiellt allvarliga biverkningar av NSAID-
preparat respektive opioider.

SVENSKT SMÄRTFORUM 2020

SBU. Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer. Effekter, biverk-
ningar samt upplevelser av vård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 315.
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3. Vårdpersonalens erfarenheter var att 
valet av behandling för smärta hos äldre 
personer var en avvägning mellan risk och 
nytta (måttlig tillförlitlighet). Underlig-
gande temata till detta tema var att: An-
dra behandlingar än läkemedel kunde ha 
ett värde för äldre personer med smärta. 
Det var viktigt att göra en avvägning 
mellan risk och nytta med läkemedelsbe-
handling av smärta hos äldre personer.
 Resurser att vårda personer med olika 
smärttillstånd togs upp, såväl som etiska 
aspekter. Här nämndes att det är oetiskt 
att behandla patienter med metoder där 
risken överstiger nyttan, men att det sam-
tidigt är svårt att veta vilka personer som i 
förväg kan ha nytta av den farmakologiska 
behandlingen.

Slutsatsen (kvantitativt) var att läkemedel 
mot vanliga och långvariga smärttill-
stånd hos äldre personer har en mycket 
liten effekt på gruppnivå jämfört med 
placebo. NSAID och opioider kan dess-
utom orsaka ovanliga med allvarliga bi-
verkningar utöver de vanliga biverkning-
arna. Samtidigt kan en del individer ha 
nytta av läkemedelsbehandlingen, som 
idag erbjuds till många äldre personer, 
men att läkemedelsbehandling samtidig 
ofta är det enda behandlingsalternativet 
som erbjudits.

Slutsatsen (kvalitativt) var att äldre 
personer med smärta upplevt att de blir 
förbisedda i mötet med vården på grund 
av att de är gamla. De har känt att de blir 
förringade och inte tagna på allvar. Det 
kan därför vara motiverat att undersöka, 
problematisera och vid behov förbättra 
vårdpersonalens inställningar och attity-
der till smärta hos äldre. Den bristande 
kunskapen om smärta och smärtbe-
handling är utbredd och äldre upplever 
att det finns brister i kommunikationen 
med vårdpersonalen. Detta motiverar att 
undersöka kunskapsläget hos vårdperso-
nal om smärta och smärtbehandling av 
äldre och ta ställning till om denna kun-
skap behöver förbättras. Eftersom äldre 
personer som är multisjuka utesluts från 
studier är kunskapsluckan omfattande i 
detta sammanhang.

MATHIAS ANDERSSON

ORDFÖRANDE I SMÄRTSEKTIONEN

På smärt- och utmattningsrehabiliteringen 
Capio St Görans sjukhus arbetar Melina 
Sätterström-Nathanaelson och Sara Öst-
hols. Båda är fysioterapeuter med flera års 
erfarenhet av rehabilitering för patienter 
med långvarig smärta och utmattning. 

Digital plattform
I våras när Coronapandemin slog till bör-
jade processen med att bedriva smärt- och 
utmattningsrehabilitering trots att patien-
terna inte kunde komma till kliniken. Vi 
fysioterapeuter kände att vi behövde en 
digital plattform för att förmedla övningar 
och följa upp patienter. Vi hade under hös-
ten producerat en del ljudfiler i avspän-
ning, mindfulness och kroppskännedom 
och idén väcktes att vi skulle vilja kunna 
se följsamheten i hur patienterna använde 
dessa. Resultatet blev en plattform med 
tillhörande app. Varje ljudfil blev som en 
övning som patienterna kan registrera 
i appen. Följden blev glädjande nog att 
patienterna fick mer kontinuitet i det 
egna övandet, vilket vi tror beror på att de 
känner igen övningarna och rösterna i öv-
ningarna. Vi började också se behovet av 
att kunna producera och distribuera mer 
digitalt material och egna filmer, som 
till exempel en film om stavgång, en om 
funktionell träning och en med QiGong.

Fördelarna med att jobba digitalt med 
träning har varit många. Dels kan vi 
följa patienternas träning, eftersom de 
registrerar när de genomfört ett tränings-
program, som dels kan vara individuellt 
utformade av oss, eller allmän träning 
som promenader, dans eller vad de än gör. 
Vi tycker oss se att det har ökat motivatio-
nen och följsamheten i träningen. Dels 
har vi funktionen att skriva meddelanden 

som möjliggör snabb återkoppling på spe-
cifika frågor och önskemål. Patienterna 
kan också skriva deras direkta reaktioner 
på träningen de utfört, vilket ger oss 
intressant feedback. Det har varit lätt för 
patienterna att använda appen, den anpas-
sades också till våra egna bilder och logo-
typ. Genom meddelandefunktionen har 
tillgängligheten ökat och varje person har 
kunnat använda funktionen utifrån vilket 
behov de har, vilket gör behandlingen mer 
personcentrerad. Kommunikationen sker 
oftast inom 24 h och kan handla om allt 
mellan svara på frågor, rekommendatio-
ner kring övningar eller tankesätt samt 
coaching och motivationspeppning. 

Appen blir också en aktivitetsdagbok och 
vi kan skapa individuella planeringar i 
den digitala kalendern. Där vi tidigare 
använde träningsdagbok och aktivitets-
dagbok har det här blivit en smidigare 

Digital omställning på 
smärt- och utmattnings-
rehabiliteringen på
Capio St Görans sjukhus

SÅ HÄR GÖR VI 

Sara och Melina visar upp träningsappen 
som de varit delaktiga i att utforma.

  S E N S  n r  4 / 2 0 2 0   11



lösning med mindre papper. Även våra 
arbetsterapeuter har skapat material och 
lagt upp ergonomifilmer mm. Vi fortsät-
ter producera material och numera gör vi 
själva filmerna där vi förut hade hjälp av 
en redigerare. Vår känsla är att patienterna 
tycker om att det är musik till träningen, 
videofilmat i olika miljöer och med en gui-
dande röst. Vi får in statistik över patien-
tens träning, och framöver ser vi möjlig-
heter att bättre kunna återkoppla det till 
patienter och att använda till forskning. Vi 
märker att utvecklingen rent tekniskt går 
framåt hela tiden och vi har fått vara med 
och utveckla funktionerna och ser fram 
emot ytterligare förbättringar som till 
exempel att kunna synliggöra patienternas 
mål och att samla in enkäter regelbundet. 

Digitala besök
Utöver meddelandefunktionen i appen så 
har vi fysioterapeuter haft kontakt med 
patienterna via videosamtal, telefon eller 
fysiska besök. Och som vanligt med multi-

modal rehabilitering så förs kontinuerliga 
teamkonferenser med psykologer och lä-
kare om patienterna. Patienterna har även 
fått delta i våra introduktionsföreläsningar 
som också varit digitala, där f ler patienter 
kunnat delta än när det var beroende av 
lokal, och närvaron har också varit bättre 
jämfört med tidigare upplägg. Före pande-
min hade vi inte utrymme för så mycket 
individuella rehabiliteringsupplägg, men 
nu har vi alltså hittat ett sätt som håller 
i längden och som kommer att fortsätta. 
Detta individuella upplägg som kombine-
rar olika digitala plattformar, kräver gan-
ska mycket eget ansvar av patienten, och 
generellt förespråkar vi gruppformatet när 
det gäller smärtrehabilitering. Men appen 
har även använts som ett komplement när 
de gått i grupp.

Även nybesöken har fått göras digitalt. 
Vi har varit positivt överraskade över hur 
många som har lycktas få till tekniken, 
även äldre personer som aldrig tidigare 

haft kontakter över Internet. Kanske har 
vissa tagit sig över en tröskel av osäkerhet 
och kan lättare göra saker digitalt även på 
andra arenor i samhället. För vissa har det 
ändå varit ett hinder att behöva gå in via 
dator, och då har vi istället fått prata på 
telefon och boka undersökningen senare 
digitalt om tekniken har gått att lösa, eller 
skjutit fram tills fysiska möten blev möj-
liga. För de fall där vi behöver träffa pa-
tienten fysiskt har vi gjort anpassningar av 
lokaler och arbetssätt. Patienten sitter inte 
i väntrummet utan kommer nu direkt till 
ett rum som patienten har till förfogande 
hela bedömningsdagen. Vissa i personalen 
arbetar fortfarande enbart digitalt medan 
andra i personalen varierar mellan hem-
arbete och fysiskt på kliniken. Ibland kan 
en vårdgivare vara på länk medan övriga i 
teamet inklusive patienten är på kliniken. 
Det har blivit naturligt att använda datorn 
i alla typer av möten. 

Vissa undersökningsmoment såsom 

SÅ HÄR GÖR VI

Sara leder övningar och interagerar med patienter digitalt.
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den uppmärksamhet och närvaro som 
man kan göra i ett fysiskt möte. Många 
gruppdeltagare fick starka vänskapsband 
och vissa har träffats (fysiskt) efter rehabi-
literingen. Kanske kan det vara så att den 
trygga hemmiljön har effekten att man 
vågar vara mer öppen och dela med sig 
mer än man annars skulle ha gjort.

Ref lektionerna från patienterna var till 
stor del positiva. Exempel på kommenta-
rer vi fått är:

”Skönt att inte behöva ta sig någonstans, 
skönt att slippa den ansträngningen, bra att 
kunna vara med även om man känner sig 
lite krasslig eller har ont och inte orkar åka 
någonstans.”

”Bra med liten grupp – har kunnat öppna 
sig och vara mycket sårbara för varandra.”

”Lite jobbigt med skärm, kan ge huvudvärk, 
kan ibland vara jobbigt att koncentrera sig.”

”I början var det stressigt när tekniken inte 
fungerade och jag (deltagare) blev utkastad 
f lera gånger och missade vissa delar eller blev 
utkastad mitt i en avspänning.”

Vad händer nu?
I dagsläget pågår både digitala och fysiska 
grupper, där de fysiska grupperna mins-
kat i storlek för att vi ska kunna hålla av-
stånd i våra små lokaler. Vi pratar mycket 
om att vi vill få till en bra kombination 
av det digitala och det fysiska mötet för 
att skapa kontakt och förtroende, men 
spara tid och resurser. Framförallt känns 
det fint att patienterna kan vara med och 
bestämma och utforma sin rehab utefter 
sina behov. Den erfarenhet vi skaffat oss 
det senaste halvåret har gjort att vi redan 
litar på processen, och mycket har förbätt-
rats nu i höst jämfört med i våras, framför 
allt gällande våra rutiner och tydlighet 
gentemot patienterna.

På arbetsplatsen är upplevelsen att kom-
munikationen vårdgivare emellan har 
förenklats. Tidigare var det svårt att få 
tidsschemat att f lyta, när patienten ska 
bedömas av olika personer efter varandra 
och vi där emellan vill ha kort överrap-
port. Då kunde vi gå och leta efter var 
den som var näst på tur höll hus. Nu kan 
vi enkelt på få tag på varandra genom att 
bara ringa på datorn. 

palpation, sensibilitet och greppstyrka 
går inte att få till per video, men en hel 
del moment såsom funktionstester har 
ändå fungerat. Patienterna har för det 
mesta kunnat rigga upp skärmen så att 
man ser större delen av hela kroppen, 
men den intuitiva känslan och kontakten 
som exempelvis beröringen ger när man 
har en patient i rummet, den går vi ju 
miste om. Även framledes ser vi en poäng 
med att kunna ha digitala nybesök. De 
patienter som har långt att åka eller som 
inte känner sig hundra procent friska, kan 
vi träffa på nybesök ändå. Men överlag 
föredrar vi att just nybesöken är fysiska.

Digital grupp-rehabilitering
Grupprehabilitering digitalt drog igång 
i samma veva där i början av april. Det 
var en omvälvande period första veck-
orna för oss som plötsligt skulle ställa 
om både arbetssättet i behandling och 
i bedömning. Den största osäkerheten 
handlade om sekretess-frågor, både hos 
oss vårdgivare och hos patienterna. Men 
när vi vant oss och lärt känna varandra 
kändes teams-mötena inte alls lika skräm-
mande. Det var fantastiskt att uppleva 
att det gick att få en gruppkänsla utan 
att vi träffades live. Våra utmattningspa-
tienter var först ut i sitt rehab-program. 
7 patienter var precis vad som fick plats 
i Teams att se samtidigt i små rutor. De 
upplevde givetvis att det var ansträngande 
för hjärnan att sitta vid en dator i fyra tim-
mar, och därför blev de fysioterapeutiska 
rörelseavbrotten kanske ännu viktigare. Vi 
har bland annat undervisat i BK, qigong, 
gummibandsträning, stavgångspromena-
der, yoga, dans och funktionell träning. 
Paus-övningar har nötts in ordentligt då 
vi gjort det i de f lesta pauser. Avslapp-
ningsövningar och andningsövningar har 
fungerat bra, deltagarna har lagt sig i sin 
egen soffa eller säng och sedan delat med 
sig av sina ref lektioner till gruppen. 
 Kort efter att utmattningsgruppen 
startade, drog även vårt digitala smärtre-
habiliteringsspår igång. Att göra saker i 
sin hemmiljö istället för att komma till 
kliniken verkar ha lett till att nya vanor 
lärts in snabbare. För ergonomiska pass 
har det varit bra att se hur patienterna 
gör i sitt eget kök eller hur de ligger i sin 
egen säng. Det man främst har saknat 
som fysioterapeut är att se patienterna 
tredimensionellt. Det är svårt att på en 
skärm bedöma rörelsekvalitet och skapa 

Vi går också över till att all gemensam 
icke patientrelaterad dokumentation 
läggs över till Teams, den här processen 
pågår på hela Capio S:t Görans sjukhus. 
Där kommer också mycket tid besparas 
eftersom dokument sparas automatiskt så 
man behöver inte fundera över vilken som 
är den senaste versionen. Vid utvecklings-
arbeten som vi ständigt jobbar med kan vi 
enkelt skriva ett dokument och chatta un-
der processen. På sikt kommer vi lära oss 
f ler funktioner i Teams som att använda 
“Planner” och skapa enkäter. 

Sammantaget har pandemin tvingat oss 
alla till förändring och vidgade perspektiv. 
Ref lektion och eftertanke i kombination 
med handlingskraft har inneburit en stor 
utveckling av digitalt arbete på kliniken. 
Precis som vi fysioterapeuter har även 
psykologerna haft nytta av en digitalt 
utformad lösning för ACT. Utvecklings-
arbete vi tänkt göra under en lång tid har 
nu skett mycket snabbare tack vare att 
behovet blev så uppenbart. När psykolog 
och forskare Rickard Wicksell började 
som FoU ansvarig hos oss var tanken att 
han skulle driva utvecklingsarbetet. Vi 
hann bara börja med kartläggning av nu-
läget och behovsanalys innan pandemin 
kom i vägen. De utvecklingsarbeten som 
vi kom fram till (bland annat förbättra 
användning av NRS-formulär, minska 
dubbelarbete i journalföring och öka sam-
arbete över professionsgränser) har nu 
istället kommit igång smidigare tack vare 
den digitala omställningen. Även inom 
vår fysioterapeutgrupp ser vi fördelar i 
att samstämmigheten förbättrats. När vi 
har gjort filmer och ljudfiler har vi jobbat 
ihop oss med vad vi vill förmedla, hur vi 
uttrycker oss och hur utförandet ska vara. 
Det har ökat kreativiteten och lett till f lera 
nya positiva inslag i rehabiliteringen.

Vi känner oss stolta och lättade över att 
ha kunnat bedriva rehab så bra som det 
har varit möjligt och över att vi ställde 
om till digital vård i princip på några 
veckor. Enbart digital vård är absolut inte 
optimalt, men som komplement till det vi 
gjort tidigare har det blivit en stor tillgång 
för oss och för våra patienter.

SARA ÖSTHOLS OCH

MELINA SÄTTERSTRÖM-NATHANAELSON

FYSIOTERAPEUTER VID SMÄRT-, OCH UTMATTNINGS-

REHAB, CAPIO S:T GÖRANS SJUKHUS, STOCKHOLM
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ARTIKELSAMMANFATTNING

Akut ländryggssmärta är förknippad med 
smärta och funktionsinskränkning men 
symtomen är oftast självläkande. Effek-
ten av fysioterapeutisk träning för dessa 
smärttillstånd är fortsatt osäker med 
motsägande evidens baserat på samman-
ställningar i systematiska översikter. Syftet 
med denna studie, en systematisk översikt 
av systematiska översikter, var att bedöma 
den övergripande tillförlitligheten av 
evidensen för effekten av fysioterapeutisk 
träning, jämfört med andra interventioner, 
på smärta, funktion, recidiv och bieffekter 
hos vuxna patienter med akut ländryggs-
smärta.

Sökningar gjordes efter systematiska över-
sikter baserade på randomiserade kontrol-
lerade studier i PubMed, the Cochrane 
library, CINAHL, PEDro, Open Grey, Web 
of Science, och PROSPERO. Den metodo-

logiska kvaliteten bedömdes oberoende 
av två författare med AMSTAR. Meta-
analyser utfördes baserade på data från 
originalstudier. Data för smärta, funk-
tion, recidiv och bieffekter analyserades. 
Tillförligheten av evidensen bedömdes 
med GRADE.

Sökningarna gav 2602 träffar av vilka 124 
publikationer valdes ut för granskning i 
fulltext. Tjugofyra systematiska översik-
ter inkluderades i översikten. Ur dessa 
återfanns 21 randomiserade kontrollerade 
studier (n=2685) som rapporterade resul-
tat gällande fysioterapeutisk träning vid 
akut ländryggssmärta. Data för totalt 69 
jämförelser extraherades. 

Överlappningen mellan studierna var 
hög, 76%. Den metodologiska kvaliteten 
varierade från låg till hög. Fysioerapeutisk 

Effects of exercise 
therapy in patients 
with acute low back 
pain: a systematic 
review of systematic 
reviews

träning delades in i tre kategorier (generell 
träning, stabilitetsträning och McKenzie-
terapi). Ingen kliniskt relevant skillnad för 
smärta eller funktion framkom för dessa 
träningsinterventioner i jämförelse med 
sham ultraljud eller för andra jämförel-
ser så som sedvanlig vård, spinal mani-
pulation, råd att vara fortsatt aktiv eller 
utbildningsbroschyr. Vare sig McKenzie-
terapi eller stabilitetsträning påvisade 
någon kliniskt relevant skillnad jämfört 
med generell träning vid de tillfällen de 
jämfördes. Tillförlitligheten på evidensen 
varierade från mycket låg till måttlig.

Dessa fynd indikerar mycket låg till 
måttlig tillförlitlighet av evidensen för 
att fysioterapeutisk träning kan resultera 
i en liten eller ingen viktig skillnad för 
smärta eller funktion jämfört med andra 
interventioner hos vuxna patienter med 
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akut ländryggssmärta. En begränsning i 
denna systematiska översikt är att vissa 
inkluderade översikter är av låg kvalitet. 
Vid implementering av dessa resultat ska 
också patientens preferenser och fysio-
terapeutens expertis samverka för att 
bestämma om och när terapeutisk träning 
kan vara rätt val av intervention.

Reflektioner från författaren 
Ur ett kliniskt perspektiv innebär våra 
fynd att fysioterapeuter och allmänläkare 
bör vara mer återhållsamma med att re-
komendera fysioterapeutisk träning i den 
akuta fasen av ländryggssmärta och istäl-
let mer uttalat framföra den goda prog-
nosen, förse patienter med betryggande 
försäkran och ge råd om att fortsätta vara 
aktiv med dagliga aktiviteter. De behöver 
också kommunicera denna kunskap till 
patienterna så att patient och terapeut 

kan ta ett informerat behandlingsbeslut 
tillsammans. En god patient-terapeut 
kommunikation är viktig för att uppnå en 
samförståelig rehabilitering och för att 
engagera patienten i sin behandling.

En systematisk översikt av systematiska 
översikter tar lång tid att genomföra då 
metoden är komplex och tidskrävande. 
Det är dock svårt att korta ned processen 
om man verkligen vill sammanställa hela 
det vetenskapliga underlaget för att få en 
tydlig övergripande bild av interventionens 
effekt. Flera medförfattare sakkunniga i 
ämnet, kliniken och metoden borgar för 
ett lyckat slutresultat.

Skulle jag benämna metoden idag skulle 
jag föreslå ”en systematisk historisk över-
sikt med ackumulerade resultat” som 
sträcker sig över fyra decennier. För att 

göra den mer kliniskt användbar skulle 
en sida presentera en forest plot med ett 
historiskt perspektiv med tydliga skilje-
linjer för vilka interventioner som har en 
eventuell kliniskt relevant skillnad jämfört 
med placebo eller annan jämförelse. På så 
sätt skulle läsaren få fram ett vetenskap-
ligt underlag på bara några minuter.

MARC KARLSSON

PRIMÄRVÅRDSSJUKGYMNAST MSC

VÅRDCENTRALEN OXIE, MALMÖ

REGION SKÅNE

KARLSSON M, BERGENHEIM A, LARSSON, M.E.H. ET AL. 

EFFECTS OF EXERCISE THERAPY IN PATIENTS WITH ACUTE 

LOW BACK PAIN: A SYSTEMATIC REVIEW OF SYSTEMATIC 

REVIEWS. SYST REV 9, 182 (2020).
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FYSIOTERAPEUTISK TRÄNING
Paraplybegreppet fysioterapeutisk trä-
ning omfattar olika typer av tränings-
former. I studien klassades interventio-
ner som fysioterapeutisk träning om de 
kunde utföras med fysioterapeut utan 
att någon annan intervention domine-
rade interventionen. När olika typer 
av träning blandades i interventionen 
benämndes dessa med termen generell 
träning, medan stabilitetsträning 
och McKenzie-terapi var två typer av 
terapeutisk träning som ansågs kunna 
bedömas och utvärderas separat.
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POSTTIDNING B

Som Nordens ledande leverantör av akupunkturnålar har HEGU sedan starten 1993 
producerat sterila akupunkturnålar under eget varumärke. Vi följer akupunkturnålens 
hela väg från tillverkning på fabrik till patient. Våra kunder ska alltid veta vad de får; 
kvalitet och trygghet. Nu har alla HEGU-nålar fått nya förpackningar. HEGU Standard 
byter namn till Classic och HEGU P-typ till Pura. 

Kvalitet och trygghet

Besök vår nya sida där du hittar mer information om hela vårt nålsortiment. Hegu-nålarna beställer du hos Medema.se.                                                
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