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Ett nytt år börjar gå mot sitt slut och jag 
nästan längtar efter att få summera, skriva 
ner och fundera på hur det blev och vad jag 
vill göra annorlunda nästa år. På 
Smärtkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg, 
där jag arbetar, har vi precis avslutat ett 
rehabprogram. Patienter har deltagit i ett 13 
veckor långt multidiciplinärt smärt- 
rehabiliteringsprogram där kroppsmed- 
vetandeträning och fysisk träning varit 
viktiga delar. För vissa deltagare har livet 
tagit en ny vändning, en helt ny riktning, mot 
något annat, mot något bättre. För andra 
inte. Varför? Jag tror att det är denna fråga 
som får mig att känna nyfikenhet inför mitt 
arbete varje dag. Vad är det i min 
fysioterapeutiska behandling som gör att en 
människa mår bättre? På riktigt. Jag har haft 
möjligheten att närma mig denna fråga både i 
klinik och forskning det senaste året och 
mina tankar handlar mycket om det lilla 
ordet tillit. Ordet är en palindrom, alltså 
likadant oavsett om man läser från höger 
eller vänster. Jag tror att det först handlar om 
patientens tillit till mig som behandlare: ”När 
du är med mig, så vågar jag prova saker som 
jag annars inte skulle vågat. Det känns som 
att du har koll på vad jag klarar”. Därefter att 
patienten kan hitta tillit till sig själv, till sin 
kropp och till sin förmåga: ”Jag testade att gå 
fem kilometer och det funkade” eller ”Nu 
vågar jag vila utan att distrahera mig hela 
tiden och vet att den ökade smärtan och 
obehaget kommer att minska efter en stund”. 
Men kanske är det ytterligare en nivå av tillit, 
som är det som verkligen spelar roll. Tilliten 
till att våga tro på ett värde som sträcker sig 
utanför den värkande kroppen. Jag vågar gå 
så långt att jag tror att det ibland handlar om 
ett upprättat människovärde, när vi kan 
skapa en behandlingsallians och möta en 
patient på riktigt. Är det inte när en patient 
börjar ana denna nivå av tillit, som man kan 
se det där glittret i ögonen?  Glittret, som gör 
att jag som behandlare vet att nu kommer det 
att gå bra. Tillit på ett existentiellt plan.
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Detta nummer är fyllt av referat från 
Smärtforum 2021 i Västerås. Det är alltid lika 
spännande att få delta i konferenser och ta del 
av de senaste rönen och den senaste 
forskningen. Och jag tycker att jag kan skönja 
detta med tillit även där. Steven Linton 
inleder på temat ”Been there done that" 
och menar att trots alla våra behandlingar 
och kunskap har vi inte kunnat se en 
minskning i antalet patienter med långvarig 
smärta. Våra behandlingar av långvarig 
smärta har inga stora effekter och vi 
behöver gå framåt, men vart? Lance 
McCracken och Joanne Dahl, båda 
psykologer och professorer, summerar 
kliniska erfarenheter från 20 år och menar att 
vi behöver personcentrera rehabilitering 
ytterligare. De pratar om hur vi som 
behandlare förmedlar kunskap och att vi 
ibland behöver hålla inne med det vi vet, ser 
och vill förmedla, för att istället först låta 
patienten utforska själv och känna in. (Mer 
om detta samtal i nästa nummer av SENS.) 
För mig harmonierar det väldigt väl med att 
förmedla tillit. Åsa Ringqvist, överläkare och 
specialist i psykiatri berättar om hur man i 
Skåne arbetat med att vidga perspektivet och 
byggt upp ett team för att kunna möta 
patienter med endometrios ur ett 
biopsykosocialt perspektiv. 

Kanske behöver vi gå ifrån standardiserade 
protokoll för att på olika sätt hjälpa patienten 
till ökad tillit. Kanske kan det förbättra 
behandlingsresultaten både i forskning och 
klinik och då ge mer glitter i ögonen hos 
patienterna... Hur man nu mäter det?! 
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Smärtsektionen bjuder in till ett digitalt årsmöte
lördagen den 26 februari 2022 kl.16.00-17.00. 
(Länk kommer att presenteras på hemsidan inom kort.)

Vid årsmötet kommer smärtsektionens stadgar att revideras 
i linje med fattade kongressbeslut. 

Förslag på stadgeändringar presenteras på hemsidan 
och kommer att fastslås i samband med årsmötet. 

Varmt välkomna!
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Han lyfte smärta utifrån medicinska/
biologiska faktorer, psykologiska faktorer 
samt sociala faktorer och sammanfattar 
kort att vi har utvecklat väldigt många 
olika typer av behandlingar som funnits 
tillgängliga genom tiderna. Trots alla våra 
behandlingar och kunskap har vi inte 
kunna se en minskning i prevalensen och 
snarare en ökning i antal människor som 
drabbas, vilket samtidigt inte är konstigt 
då vi ökar i antal. Vi ser inte heller en 
förändring i åldersfördelning. Våra 
behandlingar har än idag inte någon större 
effekt och vi behöver gå framåt - frågan är 
vart vi är på väg.

Långvariga ryggbesvär behöver tas på 
allvar. En studie från Australien där man 
har undersökt personer som gått från akut 
LBP till långvarig LBP kunde se att 
patienterna upplevde sin smärta som 
okontrollerbar och svår att förstå sig på. 
Känslan av osäkerhet kopplat till deras 
ryggbesvär gjorde att många önskade en 
ryggröntgen. Då röntgen sällan 
genomfördes på patienternas önskan blev 
de istället rädda och förvirrade kring hur 
de skulle göra. De sökte hjälp i Hälso- och 
sjukvården att få hjälp med att kontrollera 
smärtan men interventionerna gav inte 
denna kontroll utan ledde till känslor av 
hjälplöshet. Detta är brister inom vården 
som vi behöver ta till oss.

En expertgrupp inom området smärta 
har gett tre råd /guidlines i hur vi ska 
möta dessa patienter:
-Do no harm (gör ingen skada)
-Hjälp patienterna till att själva kunna
hantera sin problematik
-Motverka idéer som inte stämmer
överens med fakta

En studie från Kiel fann att det kunde 
vara gynnsamt att dela in patienter i tre 
kategorier: låg, medel samt hög risk efter 
en screening så man kunde anpassa 
interventionerna efter behov. Försöken 
har upprepats i USA men resultaten var 
nedslående då screeningen inte utfördes 
och effekten av behandlingen var nästan 
obefintlig. För högriskpatienterna så 
erbjöds psykologiskt informerad 
fysioterapi, utan att leda till förbättrade 
resultat. Diskussion kring bristerna 
landade i att screeningen med gula 
flaggor var otillräckliga då endast runt 
40% fick screening. Resultatet har sedan 
inte haft någon effekt på valet av 
behandling i nästa skede. Endast 20% i 
lågriskgruppen och 10% i högriskgruppen 
fick anpassad behandling.

Forskning har fokuserats på hur 
fysioterapeuter tar till sig psykologiska 
interventioner och de kom fram till att 
det kan ta väldigt lång tid för vårdgivarna 
att kunna tillämpa dem och förändra hur   
de behandlar och bemöter patienterna. 
Detta kan förbättras genom ett tydligt 
protokoll med tillräckliga resurser och 
aktivt stöd.

Långvariga ryggbesvär är en stor 
utmaning för hälso- och sjukvården. 
Effektstorlek för de behandlingar som 
finns är förhållandevis små, men

variationen mellan studier kan vara stor. 
Vissa studier visar på stor effekt och nu 
har de tittat på vad som kännetecknar de 
studier med god effekt. Ofta var studierna 
inriktade mot patientfokuserade och 
biopsykosociala interventioner, de 
jobbade mot patientens förväntningar 
samt att möta deras psykiska mående. De 
hade ett protokoll för att säkerställa att 
programmet följdes.

Därefter försökte man se skillnader 
genom att fokusera på de tio sämsta och 
tio bästa studierna utifrån resultaten. De 
fann då att beteendeträning, 
patientfokusering och exponering 
tillsammans med kognitiva effekter gav 
bäst effekt för att reducera det 
emotionella lidandet.

Då kan man även fundera på fokus på 
våra interventioner, kan vi flytta fokus 
från individen till att inkludera 
arbetsplatserna? Några studier visar att 
denna kombination ger en god effekt. Att 
få stöd från cheferna, att få med en 
koordinator för att säkerställa att 
interventioner och behandlingen kan 
följas. Det skulle kunna leda till att vi får 
kunskapen och stödet att genomsyra alla 
nivåer i samhället, från politikerna, till 
arbetsgivarna och det sociala stödet från 
familjen. Det skulle vara kraftfullt som 
intervention att kombinera att exponera 
patienter för deras upplevelser, att arbeta 
med psykologiska interventioner för att 
komma över hinder och fokusera på mål 
samt säkerställa ett socialt stöd i 
kommun och familj. Då kanske vi har en 
bra riktning att gå för att skapa 
förändring.
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Emmanuel öppnade sitt föredrag med att 
berätta att det nya klassifikations-
systemet ICD-11 är på gång i Sverige. 
Han gav sedan 3 anledningar till att 
vi ska bry oss: Pragmatiska, princi- 
piella och etiska, samt framtidsskäl.

De pragmatiska skälen bottnar i att det 
nuvarande systemet ICD-10 är 
reduktionistiskt, det saknas många 
smärtdiagnoser och det saknas en god 
systematik. Emmanuel exemplifierade 
genom att visa att det i ICD-10 finns 
smärtdiagnoser under R.52:

återfinns under andra avsnitt och utan 
systematik. Emmanuel frågar sedan 
retoriskt vart cancerrelaterad smärta 
finns? ”Syns inte, finns inte” som det 
sägs ibland passar in i sammanhanget 
menar Emmanuel. Det ICD-11 gör är att 
den synliggör smärtan.

Nästa skäl som Emmanuel redogjorde 
för är de principiella och etiska skälen: 
Cirka 20% av befolkningen har ont men 
detta kommer inte till sin rätt i ICD-10. 
Diagnoserna är utspridda och bristfälliga 
och dessutom spelar diagnos stor roll i 
vår kultur. Det är därför principiellt 
viktigt att smärtan synliggörs och att 
patienternas lidande får legitimitet.

Framtidsskäl utgör det sista goda skälet 
till att vi ska bry oss om att ICD-11 är på 
intåg. Vi människor sätter namn på saker 
och ting - nomenklatur är all vetenskaps 
början argumenterade Emmanuel. 
Förfinade diagnoser är en del av 
medicinsk utveckling över tid. 

Emmanuel berättade att den engelska 
varianten av ICD-11 finns att läsa för den 
intresserade på en hemsida under 

världshälsoorganisationen: www.icd.who.int 

En svensk översättning   är påbörjad 
men är klar som tidigast 2023.

ICD-11 innehåller en ny sektion om 
smärta där MG30 långvarig smärta har sju 
underrubriker:

Emmanuel redogjorde sedan kort för 
ICD:s historia. Han berättade att den 
successivt växte fram under 1900-talet, 
att den ursprungligen handlade om 
dödsorsaker och att den inte är en 
diagnoshandbok eller lärobok utan ett 
hjälpmedel för statistisk klassifikation. 
ICD-11 skiljer sig dock något mot tidigare 
versioner i att den vuxit fram i samarbete 
med världshälsoorganisationen och 
International Association for the Study of 
Pain, IASP. Detta är anmärkningsvärt då 
det därför finns en vetenskaplighet i 
ICD:s smärtsektion som inte funnits 
tidigare!

Emmanuel beskrev avslutningsvis att 
bättre diagnoser innebär bättre data i det 
nationella registret för 
smärtrehabilitering, NRS. Det finns en 
vision om en biobank kopplat till NRS 
vilket tillsammans med tillförlitliga 
diagnoser skulle öppna upp för 
möjligheter att bedriva studier om olika 
smärttillstånds biologi - spännande!

%FO�OZB�WFSTJPOFO�BW�*OUFSOBUJPOBM�$MBTTJGJDBUJPO�PG�
%JTFBTFT��%FU�GJOOT�HPEB�TLÊM�BUU�CSZ�TJH�
&NNBOVFM�#ÊDLSZE�%PDFOU�ÚWFSMÊLBSF�4NÊSU��PDI�3FIBCJMJUFSJOHTDFOUSVN�-JOLÚQJOH

t�3�����"LVU�TNÊSUB
t�3�����4NÊSUB�FMMFS�WÊSL�PTQFDJGJDFSBE
t�3�����,SPOJTL�CFIBOEMJOHTSFTJTUFOU�TNÊSUB
t�3�����"OOBO�LSPOJTL�TNÊSUB�FMMFS�WÊSL
t�3����"�-ÌOHWBSJH�TNÊSUB�OPDJDFQUJW�
t�3����#�-ÌOHWBSJH�TNÊSUB�OFVSPQBUJTL�
t�3����$�-ÌOHWBSJH�TNÊSUB�VUBO�LÊOE�PSTBL

Emmanuel påpekade att arbetet med 
smärta nog är lite mer komplext än så. 
Han går vidare med att påpeka att det 
finns andra smärtdiagnoser i ICD-10 
såsom M54.5 Lumbago och G53.0 
Neuralgi efter zoster-infektion men dessa

- Kronisk primär smärta
 (Exempelvis Fibromyalgi, kronisk primär
   ländryggssmärta och kronisk primär
   nacksmärta)
- Kronisk cancerrelaterad smärta
 (Exempelvis Kronisk cancersmärta och
  Kronisk post-cancerbehandlingssmärta)
- Kronisk Post-kirurgisk och post-
  traumatisk smärta
- Kronisk  neuropatisk  smärta
- Kronisk  huvudvärk och orofaciell smärta
- Kronisk  visceral  smärta
- Kronisk  muskuloskeleta smärta

"/50/�#3//-6/%
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skrivning av opioder, överdoser och ökat 
bruk av heroin och därefter även ett ökat 
bruk av andra syntetiska opioider i 
samhället. Idag är användandet av 
opioider ett utbrett samhällsproblem i 
USA. Denna negativa utveckling som 
William Shaw benämner som 
opioidkrisen, har legat till grund för 
utformandet av bland annat nationella 
riktlinjer för behandling av att akut och 
subakut ryggsmärta samt även långvarig 
ländryggssmärta i USA; där rekom- 
mendationen nu är att i första hand 
behandla icke-farmakologiskt. 
”Opiodkrisen har öppnat upp andra 
alternativ, ett biopsykosocialt för- 
hållningssätt och att arbeta med smärt- 
hanteringsstrategier”. William Shaw 
menar vidare att saker som hänt i USA 
senaste åren är grunden till hur vi i dag 
pratar om och behandlar smärta.

Smärta är den andra vanligaste orsaken 
till sjukfrånvaro från arbete samt den 
andra vanligaste orsaken till permanent 
funktionsnedsättning. Smärta får även 
påverkan på delaktighet; både avseende 
familjeliv, socialt liv och arbete. Att vara 
på jobbet kan hjälpa till att återhämta sig 
från smärttillståndet och ökar väl-
mående, enligt studier.

William Shaw är delaktig i den 
internationella forskargruppen som 
vetenskapligt undersöker huruvida 
sjukvården och arbetsplatser kan 
samverka för att nå bättre resultat, han 
benämner det ”Work Disability 
Prevention” paradigm. Deras tankar 
grundar sig i antaganden om att; om 
man kan vara på sin arbetsplats gör det 
att man återhämtar sig fortare från sin 
smärtproblematik och man mår bättre. 
Vidare menar man att om man kan 
förebygga eller reducera onödiga 
arbetsrelaterade utmaningar för 
individen, så minskar det risken för 
permanenta hinder som kan leda till att 
individen inte klarar att arbeta på sikt.

William Shaw lyfter fram en vetenskaplig 
artikel, en metaanalys (Lee, Hûbscher, 
Moseley et al. PAIN 2015) där man tittat 
på samband mellan smärta och 
funktionsnedsättning. I denna studie 
fann man framför allt tre faktorer som 
hade betydelse för sambandet mellan 
smärta och funktionsnedsättning. Dessa 
faktorer var Self-efficacy, psykologisk 
stress och smärtrelaterad hälsa. Detta 
resultat menar William Shaw pekar 
tydligt på det viktiga sambandet med 
psykosociala faktorer och smärt-

8JMMJBN�4IBX�1I�%��"TTPDJBUF�1SPGFTTPS�PG�
.FEJDJOF� 5IF� 6OJWFSTJUZ� PG� $POOFDUJDVU�
)FBMUI�$FOUFS�64"

I detta avsnitt berättar professor William 
Shaw om smärtans utveckling i det 
amerikanska samhället och hur tidiga, 
samordnade interventioner kan vara 
gynnsamma för individer med smärta. 
Han inleder med att berätta hur 
sjukvårdssystemet ser ut i USA idag, där 
största delen av sjukvårdssystemet är 
privatiserat. Det medför att det är stora 
skillnader i vilken typ av sjukvård som är 
tillgänglig för varje individ och man ser 
stora sociala skillnader. I USA står 
arbetsplatser för sjukvårdsförmåner och 
sociala skyddsnät, vilket gör det extra 
viktigt att ha ett arbete. William Shaw 
pratar om att man ser utmaningar i det 
amerikanska samhället idag, där andelen 
personer med långvarig smärta ökar 
stadigt.

Professor Shaw fortsätter berätta om tre 
vågor av ökat opioidanvändande och ökad 
dödlighet relaterat till osunt opioidbruk 
som drabbat USA sedan 1999, då 
opiodförskrivningarna inom sjukvården 
ökade markant. I den andra opioidvågen 
såg man ett samband mellan ökad för-

Early interventions to prevent 
chronic pain in routine care: 
the American story.
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hantering i behandling av smärta. Ett 
sätt att fånga upp individer som 
riskerar att utveckla en långvarig smärta 
är att använda screening instrument som 
fångar upp psykosociala faktorer såsom 
Örebro muskuloskeletal pain screening 
questionnaire (ÖMPSQ), menar han.

Det finns även evidens för att 
interventioner för att återgå i arbete är 
effektiva vid långvariga smärttillstånd. 
Detta innebär att, i den kliniska 
behandlingen lägga till ett fokus på 
arbetsplatsen, t.ex genom anpassning av 
aktivitet och att finna alternativa sätt att 
hantera och utföra arbetsuppgifter på.

Med bakgrund av detta startades en 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) 
som han ledde med namnet Pain 
management at work: The ”Manage at 
Work” Study. Syftet med projektet var att 
undersöka om ett program byggt på 
gruppinterventioner (kring self-manage- 
ment) på arbetsplatsen kunde hjälpa 
de anställda med långvarig smärta att 
bättre hantera fysiska och organisatoriska
utmaningar  på  arbetsplatsen.  Sjukfrån-
varo kostar mycket för arbetsgivaren i 
USA så det finns ett starkt ekonomiskt 
incitament incitament till att skapa ett 
fungerande samarbete mellan sjukvård 
och arbetsgivare. Gruppinterventionerna 
varade i 2 h vid 5 tillfällen med målet att 
öka de anställdas self-efficacy på jobbet 
trots smärta. Teamen som man arbetade 
med var: pacing, modifiera arbets- 
momenten, problemlösning, självmed- 
vetenhet, mindfulness, kommunikation, 
realistiska mål med mera. Det var 119 
studiepersoner som kom från 5 olika 
arbetsgivare (från sjukvårdssektorn samt 
tillverkningsbranchen).
Dessa  fördelades  på  två  olika  grupper; 
interventionsgrupp och kontrollgrupp. 
82 procent av deltagarna var kvinnor, 
median för ålder var 49 år. De flesta som 
var med i studien hade långvarig smärta 
från flera lokalisationer i kroppen men 
det som flest rapporterade var smärta 
från rygg och nacke följt av arm och 
hand. Resultatet från studien visade på 
att patienterna i interventionsgruppen 
var kvar på arbetsplatsen i högre 

utsträckning, fick bättre hanterings- 
strategier samt lägre sjukfrånvaro 
jämfört med kontrollgruppen, men de 
förbättrades inte i att begrönsa sitt 
arbteteoch inte heller avseende self-
efficacy relaterat till arbetet. Slutsatsen 
från studien var att man kunde minska 
antalet sjukdagar och förbättra 
patienter- nas hanteringsstrategier, men 
att  man  också  behöver  en  anpassning/
förändring av arbetsplatsen om man 
skall nå hela vägen.

I en annan studie som William Shaw 
deltog i ”Target Interventions to prevent 
chronic low back pain in high risk 
patients”, ville man undersöka huruvida 
man kunde minska utvecklingen från 
akut till långvarig smärta och öka fysisk 
funktion hos högrisk-patienter med 
ryggsmärta. Studiedeltagarna (ca 6000) 
delades upp i två grupper där den ena 
fick behandling enligt sedvanlig rutin 
och den andra gruppen fick samma fast 
ett tillägg med psychologically informed 
physiotherapy (PIPT). Resultatet av 
studien visade inga skillnader mellan 
grupperna vid 6 och 12 månaders 
uppföljning. Forskarna hänvisar till att 
det fanns svårigheter i att få 
allmänläkarna att följa studieprotokollet, 

till exempel fick endast 40 procent av 
högriskpatienterna ta del av PIPT. Man 
såg också svårigheter i imple-
menteringen av PIPT som arbetsmetod. 

William Shaw avslutar med en 
summering av sin föreläsning där han 
lyfter fyra områden. 

1) Smärta är en allt växande orsak till att 
människor får en nedsatt arbetsförmåga 
och ökad stress
2) Screening av psykosociala faktorer och 
tidigt insatta interventioner kan vara 
hjälpsamt för individer med smärta
3) Organisatoriska faktorer och bristande 
samarbete mellan  olika samhällsin- 
stanser/aktörer kan göra att interven-
tioner inte blir effektiva för individen.
4) Det finns ett växande behov av att 
vetenskapligt undersöka på vilket sätt 
olika samhällsaktörer påverkar en 
individs rehabilitering.
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Michael inledde sin föreläsning med 
att berätta en kort historia:
En full man befinner sig på alla fyra 
på marken under en gatulykta. 
En polis går fram till honom och 
frågar vad han gör. Mannen svarar: 
Jag letar efter mina nycklar som jag 
tappat. Polisen frågar: Var det här du 
tappade dem? Mannen svarar: Nej, 
det var där borta i mörkret, men 
där kan jag inte se, så jag letar här.

Har vi något att lära av den här 
historien? Vad ser vi hos de personer 
vi möter som är skadade? Letar vi på 
den mörkaste platsen där inget går 
att se eller lyfter vi blicken och letar 
längre fram, frågade Michael reto- 
riskt. Han drog sedan en paralell till 
röntgenunder- sökningar; vi gör de 
nog ofta för att vi kan, inte för att det 
alltid ger oss så mycket information 
om patien- tens tillstånd.
En annan anekdot lyfter hur prob- 
lemet i att kunskap finns men den 
implementeras inte i vården. Forsk- 
ning visar att ju längre en arbetare är 
borta från jobbet på grund av skada, 
desto högre är risken att de inte kom-
mer återvända.

Trots att vi vet genom forskning och 
beprövad erfarenhet så verkar det 
ändåsom att mycket lite har för- 
ändrats. Ett franskt talesätt lyder:  
“the more things change, the more 
they stay the same”.

Michael nämnde forskning som 
utförts av bland annat Main et al om 
röda, gula blå och svarta “flaggor”  
hos personer med smärta. Gula och 
blå flaggor är modifierbara, medan 
de svarta är svåra att förändra. Röda
flaggor går också att förändra.

Fokus kan läggas på de psyko- 
sociala faktorerna (gula flaggor) 
som Michael själv forskat en hel 
del på och han hänvisar även till 
Steven Lintons forskning i ämnet.

Forskning har visat att om psyko- 
sociala riskfaktorer är låga räcker 
oftast den vanliga vården till för att 
personen ska komma tillbaka till ar- 
betet. Men om de psykosociala fakto- 
erna är höga är det viktigt att kart- 
lägga dem och sätta in rätt åtgärd för 
att nå arbetsåtergång. Därför togs ett 
screeningverktyg fram för att identi- 
fiera högriskpatienterna; ÖMPSQ-SF 
(Örebro Musculoskeletal Pain Scree-
ning Questionnaire - shortform). 

Detta hade visat sig fungera väl i 
Sverige och Michael fann att det 
även fungerade bra för att identifiera 
högriskpatienter i Australien. Där- 
efter identifierade man vilka vårdsätt 
som användes och fann tre: stepped 
care (smärttrappan), stratified care 
och matched care.
- Smärttrappan  utgår  från  att  om 
tidigare behandling misslyckats tas 
behandlingen vidare till nästa steg i 
trappan. Begränsningarna av denna 
typ av vård är att den ignorerar kom- 
plexiteten och riskfaktorer som kan 
föreligga och den kanske inte an-
vänder sig av de rekommenderade be- 
handlingsriktlinjerna. Den kan även 
riskera att försena effekten av behand-
ling för personer med hög risk för 
psykosociala faktorer.

- Stratified  care  letar  efter  gula 
flaggor och kategoriserar dem i tre 
risknivåer. Behandlingen matchas 
sedan mot den risknivå som man 
finner. Dock är den här vården inte 

baserad på individen utan den 
lägger patienten i en kategori som 
den sedan behandlas utifrån. 
Forskning av denna vård har 
påvisat blandade resultat, vissa 
studier pekar på att det fungerar 
och andra på att det inte fungerar, 
Michael ger exempel på båda 
fallen.
- Matched care identifierar viktiga 
riskfaktorer och gör dem väg- 
ledande för behandlingen, dvs be- 
handlingen matchar problemet och 
på så sätt indvidualiseras behand-
lingen. Detta engagerar patienten 
och passar inom personcentrerad 
vård. 
Michael gick igenom nuvarande 
forskning på området och lyfter 
fram en del artiklar som bifogats 
nedan. Summeringen är att för att 
skapa en bestående förändring, så 
räcker det inte enbart med 
kunskap. Från det att en skada 
uppstått så har psykosociala och 
sociala faktorer en inverkan på 
utgången för patienten. Ännu är 
inte alla dessa faktorer identi- 
fierade i det tidga skadeförloppet.

Evidens finns inom området som 
talar för att tidiga interventioner 
av psykosociala faktorer ger 
bättre utfall än vanlig vård. 
Stepped care är inte att föredra 
då det snarare kan försena ett till- 
frisknande, Stratified care är bättr 
men mindre flexibelt än matched  
care. Alla som är involverade i 
vårdkedjan bör ha kontakt med 
varandra och samverka.

Preventing pain-related work disability: Keys for success
Michael Nicholas, Professor, Pain Management Research Institute, University of Sydney, Australia
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Genom multiprofessionell riskbedöm-
ning och preoperativa insatser under-
lättas kirurgens identifiering av lämpliga 
patienter för kirurgi, patienter som 
minskat riskfaktorerna ökar sina chanser 
för ett positivt utfall av kirurgin.

Lena Fagerud (överläkare) och Johanna 
Berg (psykolog) som jobbar på 
Stockholm Spine Center inledde med att 
berätta om deras verksamhet och vilka 
patienter de träffar. Deras team består av 
läkare, fysioterapeut, psykolog och 
sjuksköterska. De jobbar med patienter 
både pre- och postoperativt. De 
förklarade att majoriteten av patienterna 
som kommer till dem har haft ont under 
lång tid och att majoriteten av 
operationerna som genomförs är för 
degenerativa tillstånd (med undantag för 
akuta diskbråck). Tillstånd som de 
opererar spinal stenos, diskbråck, 
kotglidning och segmentell rörelsesmärta 
i ländrygg och nacke.

Enligt en rapport från svenska 
ryggregistret Swespine med data från 
åren 2007–2016 visade det sig att en del 
patienter (17-38 procent, beroende på 
vilket tillstånd/diagnos som opererades) 
inte förbättrades efter operationen vid 
ettårsuppföljning. Jämfört med det 
nationella snittet låg Stockholm Spine 
Center något över gällande antal som 
förbättrats av kirurgin. Kanske har det 
att göra med deras metoder att fånga upp 
och behandla riskfaktorer hos patienter 
preoperativt?

Forskning har visat att det finns flertalet 
olika faktorer som påverkar utfallet av 
ortopedisk kirurgi varav de kan delas in i 
traditionella och samverkande faktorer.

 Traditionella faktorer:
- Diagnostik
- Kirurgisk metod
- Komplikationer
- BMI
- Rökning

Samverkande faktorer:
- Preoperativ smärta
- Sociala faktorer
- Psykologiska faktorer
- Sömn
- Opioidanvändning
- Förväntningar på kirurgi

De berättade att patienter med 
depression och ångest har högre risk för 
behov av reoperation, återinläggningar 
samt att de konsumerar mer vård 
postoperativt. Om en patient presenterar 
hög smärtskattning och samtidigt låg 
variabilitet gällande smärtintensiteten 
ses detta som en faktor som kan 
försämra utfallet av kirurgi. De belyser 
vikten av att fråga om, och bemöta 
patienternas uppfattningar om smärtan 
och förväntningar om kirurgin. Det är 
viktigt att fånga upp patientens farhågor 
och kunna bemöta dessa.

Deras inklusionskriterier för att bedöma 
och behandla en patient preoperativt (en 
eller flera av nedanstående punkter):

det flera viktiga områden de tar med i 
bedömningen: 
- Smärtklassificering
- Smärthistorik
- Fysisk undersökning
- Fysisk funktionsförmåga
- Mediciner
- Sociala faktorer
- Psykologiska faktorer
- Sömn
- Förväntningar på kirurgi

De påtalade att samtliga i teamet ställer 
frågor och samtalar med patienten om 
de psykosociala faktorerna, inte bara 
psykologen. Utvärderingsinstrument och 
frågeformulär de använder är Visual 
Analogue Scale (VAS), EQ-5D, Tampa 
Scale of Kinesiophobia (TSK), Pain 
Catastrophizing Scale (PCS) och Hosptial 
Anxiety and Depression Scale (HAD).

Utifrån ett farmakologiskt perspektiv 
tänker läkaren på att:
- Optimera läkemedel (att de ska ha så
   bra effekt som möjligt)
- Minska opioider så mycket som möjligt
   preoperativt (patienter med långvarigt
   preoperativt opioidanvändande kan få  
   sämre utfall postoperativt)
- Behandla smärtan efter klassificering
   (nociceptiv, neuropatisk, nociplastisk) 
- Behandla depression och ångest
- Behandla sömnstörning

Behandling av patienter pre- och 
postoperativt sker i multiprofessionell och 
multimodal regi där de jobbar med 
exempelvis medicinjustering, träning, 
gradvis aktivitetsökning, KBT (kognitiv 
beteendeterapi), viktnedgång, 
psykoedukation om smärtmekanismer och 
förväntningar på kirurgi.

Sammanfattningsvis så underlättar en 
preoperativ riskbedömning kirurgens 
bedömning att identifiera patienter som är 
lämpliga för kirurgi. Patienterna som 
genomgått preoperativ behandling och 
som går vidare till kirurgi har då minskat 
sina riskfaktorer och ökar sina chanser till 
ett gott resultat. Detta är en 
multiprofessionell, tidseffektiv och 
fokuserad insats. Patienten kan känna sig 
trygg och motiverad till 
beteendeförändring. Som vid all 
multimodal behandling är det svårt att 
peka ut enskilda faktorer som står för 
förbättringen. Mer forskning behövs för att 
se effekten av ingående komponenter och 
teamarbetet i sig som en faktor.

- Unga under 25 år (förutom diskbråcks-
   kirurgi)
- Misstanke om psykisk ohälsa
- Beroendeproblematik/läkemedels-
   omställning/>40 mg Oxycontin
   (= 80 mg morfin)
- HAD-D eller HAD-Å >10
- EQ-5D <0,3
- Utbredd smärta på smärtteckning som
   inte stämmer överens med MRT 
   (magnetresonanstomografi) för
   kirurgisk indikation
- Mycket hög smärtskattning med

låg variabilitet
- Att det finns indikation för kirurgi 
   men kirurgen ”känner att något inte
   stämmer”

Inklusionskriterier för att behandla 
patienter postoperativt är att de är svåra 
att smärtlindra, vid behov av uttrappning 
av opioider eller har svårt att återuppta  
funktioner (på grund av till exempel 
smärta, rörelserädsla eller depression). 
När de träffar patienter preoperativt finns
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Katja Boersma är psykolog och 
arbetar på CHAMP med 
behandlingsutveckling för patienter 
med långvarig smärta. Hon beskrev 
i sin föreläsning resan de senaste 
20 åren, som alltmer kommit att 
fokusera på emotionsreglering. I sin 
forskning på CHAMP och i 
samarbete med andra smärtenheter 
nationellt har de påvisat att det 
finns en stor samsjuklighet mellan 
långvarig smärta och emotionell 
ohälsa och att det är svårt att 
behandla dessa tillstånd effektivt 
samtidigt. Vidare visar forskningen 
på att det överlag verkar vara så 
att psykologiska smärtbehandlingar 

KBT och/eller som innefattar 
exponeringsbehandling är mindre 
effektiva för de patienter med 
långvarig smärta som samtidigt lider 
av en hög grad av emotionell 
ohälsa. I syfte att förbättra den 
psykologiska behandlingen för 
patienter med långvarig smärta och 
emotionell ohälsa har de jobbat 
vidare med att utveckla ett 
behandlingskoncept där de vävt in 
emotionsreglering.

Katja berättar om bakgrunden till 
att de började tänka i dessa banor. 
Hon berättar om en studie, som 
hon själv varit involverad i, där de 
delade upp patienter med långvarig 
smärta som skulle genomgå KBT-
behandling i olika profiler utifrån 
hur de skattade på depressiva 
symtom och smärtkatastrofiering. 
Resultatet vid uppföljningen efter sex 
mån visade att gruppen som hade 
förhöjda värden på depressiva 
symtom och katastrofierande före 
start av behandling hade 4–5 gånger 
större risk att vara kvar i den 
gruppen även efter avslutad 
behandling.

En annan studie som Katja deltagit i var 
en multicenterstudie där man undersökt 
patienter som gick i MMR-utredning 
och en del som gick i MMR-behandling. I 
likhet med den föregående studien 
försökte man även här dela upp 
patienterna i olika profiler utifrån 
skattningar på emotionell ohälsa och 
rörelserädsla mätt med TAMPA-
skalan. Den grupp patienter som 
skattade förhöjda värden på 
emotionell ohälsa och rörelserädsla 
(relativt till resten av studiepopulationen) 
stod för ungefär 20 procent av de som 
deltog i MMR-utredning/
behandling. Denna grupp visade sig till 
större del vara män, i något större 
del med invandrarbakgrund, hade en 
dysfunktionell coping, lägre acceptans 
av smärta, mer undvikande och 
de sökte vård i mycket större 
utsträckning jämfört med övriga 
studiedeltagare. Vid uppföljning 
efter avslutad behandling och 
vid senare uppföljning var denna 
grupp visserligen bättre, de hade en lika 
stor förbättring som de övriga 
grupperna, men eftersom de har så stora 
svårigheter från början fanns mycket 
svårigheter kvar även efter genomgången 
behandling. En slutsats som drogs av 
denna studie var att behandlingen inte 
räcker till för att nå önskad effekt i 
denna grupp.

En tredje studie som Katja lyfter fram 
är en metaanalys som fokuserade 
på vilka prognostiska faktorer, som finns 
innan behandling, som kan vara relaterade 
till funktion 6 månader efter genomförd 
behandling, som kan vara relaterade till 
funktion 6 månader efter genomförd be- 
handling. Faktorer som de tittade på var 
smärtintensitet, kronicitet, funktionsnivå 
och psykologiska faktorer. Resultatet visade 
att smärtfaktorerna inte hade något 
samband med funktion vid uppföljningen.

Funktionsnivån däremot, hade ett 
samband med funktion efter 
behandling. Emotionell hälsa och 
kognitiva riskfaktorer visade sig ha ett 
starkt samband med sämre funktion vid 
uppföljning. Resultatet av metaanalysen 
tyder   på   att  smärtbehandlingarna  idag 
inte är effektiva, speciellt inte för de 
patienter med smärta som även har 
en hög psykisk ohälsa. Vi behöver 
således utveckla behandlingarna men 
även vår förståelse. Varför är det så 
här?

Exponeringsbehandling, som bygger på 
rädsla-undvikande modellen, är en 
behandling som fokuserar på att jobba 
med undvikande och närmande; ett 
systematiskt sätt att hjälpa individer som 
undviker att närma sig saker som är 
viktiga i livet. Exponering är enkel i 
teorin men är svårare att använda 
kliniskt, då det kräver förberedelser och 
ett resonemang med patienten för att 
skapa motivation till behandling, menar 
Katja Boersma. Detta, eftersom patienter 
som söker för sin smärta beskriver sitt 
problem just utifrån en hög grad av 
smärta och funktionsnedsättning, som 
medför att de ”måste” skydda sig, 
kontrollera och undvika vissa aktiviteter. 
Patienter med smärta beskriver oftast 
INTE ett undvikande av aktiviteter på 
grund av rädsla och katastroftankar 
kring sin smärta. Här blir det viktigt att 
omformulera problemet tillsammans 
med patienten så att steg att närma sig 
sådant man undviker blir logiskt och 
viktigt för patienten. Hur gör man då 
detta? Genom att testa rörelser och 
aktiviteter på ett sådant sätt så att ens 
farhågor inte uppfylls utan att patienten 
istället kan känna en tilltro till sin 
förmåga. Man ser att man kan hantera 
saker på ett bättre sätt än man trodde, 
det blir ett nytt lärande. Det viktiga i 
arbetet är att identifiera saker som 
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människor förlorat under processen, som 
man önskar komma tillbaka till; viktiva 
intressen, meningsfulla saker. 

Katja Boersma berättar att den 
systematiska exponeringsmodellen har 
fått ganska mycket stöd under de 20 
senaste åren, då den testats i forskning 
på olika patientgrupper t.ex. whiplash, 
fibromyalgi och ryggsmärta. Hur man 
gör själva exponeringen har ändrats 
genom åren, men utmaningen är hur 
man lyckas få med sig patienten i 
förklaringsmodellen för att skapa 
motivation till behandlingen. Dock ser 
man att patienter med psykisk 
samsjuklighet behöver något mer, den 
emotionella ohälsan står i vägen för 
behandling.

Katja berättar vidare om en studie man 
gjort på patienter med långvarig 
smärta som var i arbete men hade 
risk att hamna i långvarig sjuk- 
skrivning. De delades upp i två grupper 
där en grupp fick exponeringsbehandling 
och den andra gruppen stod på vänte- 
listan och blev kontrollgrupp.
De som hade fått exponerings-  
behandling hade bättre resultat efter av-

slutat behandling jämfört med 
kontrollgruppen. Resultaten varierade 
dock ganska mycket. 

Detta ledde till att man ville undersöka 
vad variationen berodde på. Det man 
kom fram till var att de personer som 
skattade lägre på katastrofiering hade 
god effekt av exponeringsbehandlingen 
men de personer som skattade högt på 
katastrofiering hade ingen effekt av 
behandlingen. Varför når vi då inte fram 
till patienter med hög grad av 
katastrofiering? 

En teori är att deras emotionella ohälsa 
står i vägen för att skapa en bra allians 
och ett bra metodgenomförande. Vi 
behöver lägga mer fokus på 
emotionsregleringsproblematiken innan 
behandling med exponering börjar.

I och med denna kunskap har Katja 
Boersma varit med och utvecklat 
en hybrid-exponeringsbehandling för 
för  långvarig smärta,  där  man  försöker 
överbrygga alla begrepp som används 
såsom undvikande och katastofiering till 
något som patienter kan uppleva och 
känna igen genom validering. Detta för 

att komma ifrån låsningar som att det inte 
går, till att våga prova och skapa en 
flexibilitet. Hybridbehandlingen ger även 
mer verktyg för att hantera ångest och 
depressiva symtom samt 
färdighetsträning i hur man hanterar och 
reglerar känslor. Det är viktigt att det 
utgår ifrån patientens behov och känns 
meningsfullt för patienten. Med dessa 
tillägg skapar det förutsättningar för en 
lyckad exponeringsbehandling som är 
bredare än att enbart fokusera på 
aktiviteter och undvikande, menar Katja 
Boersma.

Hybridbehandlingen har testats i ett 
forskningsprojekt där man valt ut de 
patienter som har en långvarig smärta 
och höga nivåer av ångest och depression. 
Resultatet visade att denna behandling 
var acceptabel och effektiv för att 
förbättra funktionsnivå, minska ångest 
och depression samt kunde påverka 
katastrofierande i jämförelse med 
sedvanlig KBT. Just nu testar man hur 
detta kan fungera i kliniken, så 
fortsättning följer.
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Vulvasmärta 

– När sex gör ont
Anna Bjarnegård Sellius, Fysioterapeut, specialist i smärta och 
smärtrehabilitering, Sexualmedicinsk Centrum, Göteborg & Hanna Rydberg, 
Specialistläkare i gynekologi och obstretik, Sexualmedicinskt centrum och 
Kungälvs gynmottagning samt Ida Flink, Docent, psykolog, Center for Health 
and Medical Psychology (CHAMP), Örebro Universitet 

Föredraget belyste smärttillståndet 
provocerad lokaliserad vulvodyni ur 
ett biopsykosocialt perspektiv med 
utgångspunkt i respektive föreläsares 
yrkeskategori.

Ida öppnade med att berätta att 
vulvodyni är så pass vanligt att 
det drabbar ungefär en på tio 
kvinnor, men att diagnosen är mycket 
eftersatt i forskningen. Hon redogjorde för 
skillnaden mellan lokaliserad och generell 
smärta samt mellan provocerad och 
spontan smärta. Föreläsningen fokuserar 
på den vanligasete typen, provocerad 
lokaliserad vulvodyni (PVD), vilket tidigare 
kallades vestubulit. 

Tillståndet karakteriseras av lokaliserad 
smärta runt slidöppningen som provoceras 
av samlag eller beröring där de med 
mycket besvär även har besvär med att 
använda trånga byxor eller till och med att 
sitta ned. Det är en uteslutningsdiagnos 
som ställs utifrån anamnes och 
gynekologisk under- sökning. 
Socialstyrelsen noterade 2018 att vård 
och behandling av PVD behöver 
förbättras varpå SBU utvärderade det veten- 
skapliga stödet för diagnostik och 
behandling. Deras rapport släpptes juni 
2021 men forskningsläget är mycket 
skralt, det fanns inga diagnostiska studier 
och mycket få kontrollerade behandlidlings- 
studier. Den enda behandlingen som med låg 
tillförlitlighet bedömdes som effektiv var 
kombinerade fysioterapeutiska åtgärder, 
resterande behandlingars effektivitet bedöm- 
des ha mycket låg tillförlitlighet. Socialstyrel- 
sen kommer ut med ett kunskapsstöd som 
grundar sig i denna rapport nästa år.

ångest vilket ger inadekvat sexuell 
respons som leder till spända muskler 
som sedan ökar den ytliga samlags- 
smärtan. 

Anna fortsatte presentationen och 
berättade om fysioterapeutiska 
erfarenheter.
De patienter hon träffar kliniskt är 
mellan 23–35 år gamla men har 
haft besvär i många år. Patienterna 
beskriver att besvären har 
utvecklats och förvärrats över tid, att 
lusten försvunnit och för en del så 
räcker det med en blick från deras 
partner eller en tanke på sex för att de 
ska få ont.

Anna berättar att det vid sex krävs 
balans mellan aktivitet i det 
parasympatiska och det sympatiska 

Hanna tog därefter vid och berättade om 
gynekologens roll vid PVD. Hon 
betonade vikten av tidig gynekologisk 
kontakt för diagnostik. Det finns många 
differentialdiagnoser att ta hänsyn till 
och därför krävs en grundlig 
gynekologisk undersökning samt en 
noggrann anamnes. Denna bör innehålla 
frågor om smärtan, om andra 
sjukdomstillstånd, gynekologiska frågor, 
psykisk screening samt en specifik 
sexualanamnes. I den sistnämnda bör 
frågor kring övergrepp ingå och Hanna 
belyser att många uteslutande tänker på 
våldtäkter och inte på andra 
gränsöverskridande handlingar såsom 
exempelvis tjatsex.

Hanna beskrev sedan att utvecklingen av 
PVD kan börja med ytlig samlagssmärta 
som genom rädslomekanismer leder till

Provocerad lokaliserad vulvodyni (PVD)

  Symptom

     Behandlingsförslag

Svidande, brännande smärta 
lokaliserad till slemhinnan runt 
slidöppningen

Smärta som provoceras av 
beröring eller samlag

Multimodalt omhändertagande Information om tillståndet
Hållningsanalys följt av träning och stabilitet  Avrådan från smärtsamt sex
Avslappningsträning för bäckenbottenmusklerna Läkemedelsbehandling övervägs
Ångest eller depression - behandling för detta  vid oprovocerad smärta
Botulinumtoxin eller operation i undantagsfall Eventuellt lokala bedövning

maae
Cross-Out
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nervsystemet vilket är en utmaning. 
Patienterna har ofta en överspänd bäcken-
bottenmuskulatur.

Anna berättade att våra muskler har 
flera funktioner: att ge rörelse och skapa 
kraft, att hålla oss upprätta och ge stabilitet 
men också att skydda oss och hjälpa oss 
kontrollera affekter. Hon gav som exempel 
den lilla axelhöjningen  som ofta kommer 
tillsammans med en plötslig inandning när vi 
blir rädda.

Den fysioterapeutiska behandlingen tar fasta 
vid kroppsliga grundfunktioner där 
kroppsmedvetande utgör en grund för att 
kunna arbeta aktivt med de andra två 
viktigaste aspekterna: hållning och andning.

Behandlingsmål innefattar ökad kroppslig 
medvetenhet, ökad tolerans för kroppsliga 
reaktioner, ökad känsla av kontroll relaterat 
till känslor och upplevelser samt att bättre 
sätta gränser och respektera dessa. För de 
som varit med om övergrepp är det viktigt att

lära sig skilja på nutid och dåtid. 
Anna avslutade sin del i presentationen 
med att belysa att kroppen ofta är 
avstängd och att det måste finnas en 
respekt för att det finns en orsak till detta, 
ett successivt närmande är viktigt.

Ida avslutade presentationen med att 
beskriva psykologens perspektiv. Hon 
berättade att psykologiska faktorer av 
relevans liknar de för annan typ av långvarig 
smärta såsom ångest, hypervigilans, katast- 
rofiering och rädsla-undvikande. En tydlig 
skillnad är den interpersonella 
komponenten de gånger sex sker i samspel 
med en partner.

Ida presenterade en vidareutveckling av 
smärta-undvikandemodellen specifik för 
samlagssmärta där partnerns respons är 
med. Undvikande och uthärdande beteende 
beskrivs i detalj där en teori är att om rela- 
tionella konsekvenser ingår i den katastrof-

ierande oron kan detta leda till ett 
uthärdande beteende. Forskning har visat 
att hög generell smärtkatastrofiering ökar 
risken för vulvovaginal smärtutveckling med 
2,5 gånger jämfört med de med låg smärt- 
katastrofiering. Forskning på undvikande 
och uthärdande visar att undvikande- 
beteende bäst förklarar smärtutveckling över 
tid, men att kvinnor med både undvikande 
och uthärdandebeteende har sämst utfall 
över tid.

Ida avslutade presentationen med att berätta 
om spännande pågående forskning där hon 
är inblandad och som utförs tillsammans  
med en forskningsgrupp i Nederländerna. 
Det är en randomiserad kontrollerad studie 
av KBT där partnern ingår i behandlingen.
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Åsa Ringqvist tog med oss på en 
spännande resa hon gjort under de 
senaste åren, där hon varit projektledare 
för uppbyggandet av ett regionalt 
vårdprogram och ett multidisciplinärt 
endometriosteam i Skåne. Förutom 
fördjupad kunskap om endometrios gavs 
också en inblick i arbetsprocessen kring 
vårdprogrammet. En krock beskrevs, då 
gynekologer från en resultatorienterad 
kirurgisk disciplin mötte ett 
multidisciplinärt smärtteam och en 
gemensam väg för att möta dessa 
endometriospatienter ur ett 
biopsykosocialt perspektiv tog form.

Som en bakgrund fick vi en introduktion 
till endometrios, en sjukdom som 
innebär att vävnad som liknar 
livmoderslemhinnan växer utanför 
livmodern. Ungefär var tionde kvinna 
som har mens drabbas och ett vanligt 
symtom är att ha mycket ont just i 
samband med menstruationer. Detta 
tillstånd kan vara mycket smärtsamt hos 
vissa kvinnor, medan andra inte alls är 
lika påverkade.

Vi fick ta del av ett fiktivt patientfall för 
att få en bild av en patient som kan 
behöva hjälp av ett endometriosteam. En 
22-årig kvinna med en del svårigheter
under uppväxten som haft kontakt med
BUP för ångest och självskadehandlingar
har smärtsamma menstruationer sedan
tonåren. Får konstaterad endometrios i
20-årsåldern och sedvanlig 
hormonbehandling genomförs. Detta får 
negativa konsekvenser på humöret och 
har ingen tydlig effekt på smärtan. 
Smärtan övergår från att vara 
intermittent till att bli kontinuerlig, men 
med upplevelser av skov.  Slutligen blir 
hon insatt på opioider, som hon tar 
dagligen. Har svåra smärtor och söker 
frekvent på akuten. Upplever själv att 
hon inte blir tagen på allvar.

I en nyligen publicerad registerstudie har 
man undersökt samtliga kvinnor i Sverige 
födda mellan -73 och -90 från 14 års ålder 
och fram till år 2016. Här sågs att 
patienter med endometrios hade en hög 
grad av komorbiditet med psykiatriska 
tillstånd. Kvinnor med endometrios 
visade sig ha en tydligt ökad risk att 
senare få en psykiatrisk diagnos inklusive 
ADHD, men även ett omvänt samband 
visade sig. Det vill säga att kvinnor med 
psykiatriska diagnoser hade en tydligt 
ökad risk att få diagnosen endometrios. 
Detta talar för behovet av ett 
multidisciplinärt omhändertagande av 
dessa patienter. Vidare har man i en 
studie av kvinnor som kom till ett 
endometriosteam sett att de som skattade 
mindre/mildare katastroftankar hade 
lägre smärtintensitet efter ett år i 
jämförelse med de som hade 
katastroftankar i högre utsträckning.    

Många unga patienter med endometrios 
har en handikappande smärta som 
förhindrar att de kommer ut i arbete och 
lever ett aktivt liv. För många 
gynekologer skapar denna patientgrupp 
en stor frustration av att inte kunna 
hjälpa patienterna vidare. För en del 
patienter är inte hormonbehandling och 
analgetika tillräckligt som behandling och 
en stor diskrepans mellan patientens 
förväntningar och gynekologens/vårdens 
möjligheter blir tydlig.

Åsa beskrev hur det 2015 tillsattes pengar 
för ett samarbete mellan kvinnokliniken 
och smärtrehab i Lund i syfte att 
förbättra endometriosvården. Vi fick ta 
del av svårigheterna och kulturkrockarna 
i mötet mellan olika delar av vården; den 
mer akuta vården där snabba 
resultatorienterade insatser präglar 
arbetet kontra arbetet med rehabilitering 
och beteendeförändringar. Åsa beskrev 
att det var egentligen inte någon som 
tvivlade på det biopsykosociala synsättet, 
men samtidigt uppstod svårigheter i att 
mötas, gå utanför det sätt man är van att 
arbeta med, för att ta sig an en svår 
patientgrupp på nytt och på ett annat 
sätt.

Endometrios kan klassificeras för att ge 
ett mått på sjukdomens svårighetsgrad 
men det räcker inte för att förutsäga 
smärtans intensitet. Central sensitisering 
ses därför som en viktig bidragande 
faktor och underliggande  mekanism vid 
endometrios. Åsa ställde sig frågan om vi 
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behöver lämna traditionella metoder när 
det gäller att klassificera endometrios 
baserade på sjukdomen, durationen 
och anatomin och istället vidga fokus 
till att inkludera en smärtanalys. 
Såsom vid andra långvariga 
smärttillstånd behöver flera faktorer 
analyseras såsom exempelvis: 

nociceptiva, - Smärtgeneratorer:
nociplasitska, neuropatiska
- Beteenden: exempelvis undvikande
- Inre upplevelser: trötthet, kognitiv
påverkan, ångest, nedstämdhet med
mera
- Yttre faktorer: arbetsplats, närstående,
ekonomi med mera
- Samsjuklighet: psykiatrisk, somatisk

Därefter behöver opioider trappas ut och 
patienterna behandlas multidisciplinärt 
utifrån det individuella behovet. 
Vidare lyfte Åsa en 
patientcentrerad trestegsmodell som 
förslag då vi måste börja med att 
förstå vad patienterna förstår innan 
vi kan möta en patient: 

Vad har patienten för slutsatser om sin 
smärta, vilka tankar, vilka önskningar 
och vilken eventuell oro kommer 
patienterna in till behandlingsrummet 
med?

Därefter fick vi en beskrivning av de steg 
som togs för att bygga teamet och för att 
öka förståelsen i teamet för hur man 
kunde ta hand om dessa patienter ur ett 
vidare perspektiv. Föreläsningen 
avslutades med en diskussion kring 
resan att bygga upp ett samarbete 
mellan olika discipliner och Åsa 
argumenterade för att det kanske inte 
går att undvika svårigheter när vi går in i 
ett samarbete från helt olika bakgrunder. 

Vad kan vi lära oss av detta? Att vi har 
olika perspektiv beroende på vilken 
bakgrund vi kommer ifrån och att mötet 
mellan den mer akuta sjukvården och 
den sjukvård som fokuserar på 
rehabilitering av långvariga tillstånd 
ibland kan krocka. En viktig nyckel som 
tas upp är att förklara vad man kan göra 

för varandra när man initierar ett 
samarbete. Att alla i teamet ser nyttan 
med varandra och förstår att man 
tillsammans kan hjälpa varandra att bära 
svåra patienter. Åsa avslutar med att det 
kanske är oundvikligt att det blir konflikt 
när olika världar inom 
sjukvården möts, men att samarbeten på 
sikt kan leda till ett stort mervärde 
för patienten.

�&O�PTZOMJH
EJBHOPT�
BW�$BSM�
'FSOIPMN
Denna bok vill lyfta upp ögats 
funktion och förklara konsekvenser 
och symptom som kan uppkomma 
om koordinationen mellan ögonen 
inte fungerar. Boken lyfter upp 
samsynsproblematik i ljuset och 
förklara hur det kan hänga ihop 
med andra symptom och besvär 
som människor ofta söker vård för 
och där patienter ofta hamnar hos 
andra specialiteter än ögonläkare/
ortoptisker/optiker. 
Samsynsproblem innebär att 
ögonen har svårt att samarbeta och 
vi kan då få svårt att tex fixera 
blicken, fokusera blicken samt kan 
få problem med ögonmotoriken.

I boken beskrivs och förklaras hur 
ögonmuskulaturen arbetar och vad som 
kan hända om koordinationen inte 
fungerar och hur det kan leda till dold 
skelning. I boken lyfts både om hur vi kan 
kompensera för brister i koordination 
men också vad som händer om vi inte 
klarar att kompensera. Boken lyfter 
specifika exempel författarens egna 
upplevelser samt forskning, fakta och 
statistik.

När vi möter patienter som beskriver 
problem med spänningshuvudvärk och 
migrän kan denna bok vara bra att ha i 
bakfickan och bakhuvudet och fråga 
kring andra symptom kopplat till synen, 
kanske kan patienten gynnas av en 
bedömning av ögonen/ögonrörlighet och 
utesluter eller bekräftar dold skelning.

Kort beskrivet så kan dold skelning leda 
till att ögonens koordination störs och 
muskelaktivering blir ansträngd. Det i sin 
tur leder till kompensationsmekanismer 
som kan ge symtom som nackspänning/-
smärta, smärtupplevelser i och runt 
ögonen, trötthet, dubbelseende och yrsel.

 Patienten kan vara helt omedveten om 
anspänningen i ögonen och endast 
medveten om övriga symptom som 
uppkommer. 

Vanligtvis undersöker ögonläkare och 
optiker inte rutinmässig samsyn eller 
skelning. Patienten kan behöva träffa en 
ortoptist som just är specialiserad på 
skelning och avvikelser i samsyn som kan 
ge de beskrivna symtomen.
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Fysioterapeuten Elisabeth Bondesson 
har arbetat med utredningar och 
rehabilitering av patienter med långvarig 
smärta i många år både inom 
primärvård och specialistvård. Hon 
har sin anställning på enheten 
för Smärtrehabilitering, 
Skånes universitetssjukhus i Lund 
där hon arbetar 50% som nationell 
koordinator för NRS sedan 2016 
och 50% med forskning. I år 
disputerade Elisabeth med sin 
avhandling ”Register studies on pain 
throughout the course of life - its 
occurrence and relation to mental 
illness” och delar idag med sig av sina 
resultat och kunskaper.

Smärta och psykisk ohälsa får betraktas 
som folksjukdomar i Sverige. Nästan alla 
av oss kommer drabbas av smärta, vi kan 
alla relatera till det. Smärta kan drabba 
oss när som helst i livet, från barndomen 
till i livets slutskede, men hur vanligt det 
är med smärta i olika åldrar är inte helt 
klarlagt. Det är också vanligt med 
samsjuklighet mellan smärta och psykisk 
ohälsa men när det gäller hur smärtan 
relaterar till psykisk ohälsa mer i detalj 
finns kunskapsluckor.

I Sverige har vi en unik forskningskälla i 
ett stort antal nationella och regionala 
register. Genom att länka data från olika 
register med varandra kunde jag 
använda registerdata för att exempelvis 
definiera studiegrupper, kontrollera för 
”confounding” och använda registerdata 
som utfallsmått.
Det övergripande syftet med 
avhandlingen var att få ökad kunskap 
om smärta i olika faser av livet samt om 
smärtans relation till psykisk ohälsa i 
den allmänna befolkningen.

I delarbete ett studerades bördan av 
smärta i den unga befolkningen, genom 
att belysa olika aspekter av vårdsökande 
under 1 år. Under ett år sökte så mycket 

 som 16% av de unga, mellan 1-24 år, 
vård på grund av smärta. Flickor sökte 
mer vård än pojkar generellt sett, 
framför allt gäller detta huvudvärk och 
buksmärta medan skillnaden var mindre 
för smärta från rygg, leder och muskler. 
Det visade sig också att barn och unga 
med smärta hade 1,5-2 gånger 
så mycket vårdkontakter jämfört 
med jämnåriga utan smärta. I de 
flesta fallen var vårdkontakterna för 
något annat än smärta. Det talar 
för att unga med smärta är en sårbar 
grupp som behöver prioriteras i 
forskning och planering av framtida 
vård. 

Det fanns dock två undantag; antal 
öppenvårdsbesök för smärta var mindre 
och andelen patienter som använde 
sömnmedel var mindre i båda 
interventionsarmarna jämfört med gruppen 
som fick sedvanlig behandling. Både fysisk 
träning och internetbaserad som 68% av 
denna grupp rapporterade måttlig till svår 
smärta. Deltagarna följdes i tre år och 
generellt sett fanns ingen skillnad 
mellan de tre grupperna. Det fanns 
dock två undantag; antal 
öppenvårdsbesök för smärta var mindre 
och andelen patienter som använde 

mindresömnmedel var  i båda 
interventionsarmarna jämfört med 
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I delarbete två undersöktes risken 
för psykisk ohälsa efter smärta 
samt det omvända, risken för smärta 
efter psykisk ohälsa (jämfört med om 
man inte hade psykisk ohälsa 
respektive smärta). Det visade sig att 

(ångest/risken för psykisk ohälsa 
depression) efter smärta (rygg/
buksmärta) var fördubblad jämfört 
med om man inte haft smärta. Men 
risken för smärta efter psykisk ohälsa 
var också fördubblad jämfört med om 
man inte haft psykisk ohälsa. Studien 
visar alltså att smärta och ångest/
depression utgör riskfaktorer för 
varandra. Det är viktigt att identifiera 
patienter med denna 
samsjuklighet tidigt för att erbjuda 
optimal behandling som matchar 
individens problem.

Delarbete tre var en långtidsuppföljning 
av en randomiserad kontrollerad 
studie (REGASSA), där effekten av 
två olika interventioner (fysisk 
träning och internetbaserad KBT) 
för patienter med mild till måttlig 
depression jämfördes med sedvanlig 
vård. Intressant var att så mycket som 
68% av denna grupp rapporterade 
måttlig till svår smärta. Deltagarna 
följdes i tre år och generellt sett fanns 
ingen skillnad mellan de tre grupperna. 

gruppen som fick sedvanlig behandling. 
Både fysisk träning och internetbaserad 
KBT kan anses vara effektiva 
behandlingstillägg till sedvanlig behandling.

I delarbete 4 användes Svenska 
Palliativregistret och Socialstyrelsens 
dödsorsaksregister för att undersöka 
förekomst av smärta samt riskfaktorer 
för att ha olindrad smärta i livets 
slutskede. Smärta rapporterades för 68% 
av individerna och för 25% av dem 
förblev smärtan bara delvis lindrad trots 
att 97% hade vid behov förskrivning av 
opioider. Den största riskfaktorn var att 
avlida på sjukhus vilket var förväntat 
men som ändå tyder på att den palliativa 
vården på sjukhus behöver stärkas. Att 
ha haft ett brytpunktssamtal hade 
däremot en skyddande effekt.
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Terje presenterade sitt kliniska arbete 
med invasiv nervstimulering mot 
långvarig smärta. Han arbetar i ett team 
på neuromodulationsmottagningen på 
smärtcentrum i Uppsala bestående av 
läkare, sjuksköterska och fysioterapeut. 
Patienterna som är aktuella för denna typ 
av behandling är dem med svårbehandlad 
neuropatisk smärta och behandlingen har 
en beteendemedicinsk grund med målet 
att höja patientens autonomi. Det 
primära målet med behandlingen är inte 
att minska smärtan, även om det är 
förekommande för vissa individer. 
Invasiv nervstimulering betyder att man 
ger en förändring av nervaktiviteten 
skapat genom en riktad stimulering mot 
specifika neurologiska strukturer. Det 
sträcker sig även utanför smärtområdet 
och några exempel på det är inom 
kardiologi (pacemaker och ICD:er), 
urologi (sakral nervstimulering mot 
inkontinens) och psykiatri (repetitiv 
transkraniell hjärtstimulering mot 
depression).

Terje ger en översikt av perkutan invasiv 
nervstimulering som kan ges på två sätt – 
via det centrala nervsystemet eller via det 
perifera nervsystemet. Via centrala 

antingen en 
(spinal cord 

nervsystemet görs 
ryggmärgsstimulering 
stimulation) eller en 
dorsalrotsgangliestimulering i en 
sensorisk nervrot. Stimulering via 
ryggmärgen är det vanligaste förfarandet 
inom detta arbetsområde. Via det perifera 
nervsystemet kan man göra en perifer 
nervstimulering riktat mot en större 

eller perifer perifer nerv 
nervfältsstimulering. Det senare 
förklarades som en inplanterad TENS 
som stimulerar rakt ned i huden på ett 
ospecificerat innervationsområde i 
huden. Dessa stimuleringar via perifera

nervsystemet finns det mindre forskning 
på och det används i mindre utsträckning 
jämfört med dem som stimulerar centrala 
nervsystemet.

Ryggmärgsstimulering är det som 
förekommer främst och kallas för primär 
ryggmärgsstimulering, benämningar som 
också förekommer är SCS (spinal cord 
stimulation) och DCS (dorsal column 
stimulation). Här ingår tre komponenter: 
multipolärelektrod i epiduralrummet, 
ankare under huden och en pulsgenerator 
som är uppladdningsbar eller icke 
uppladdningsbar. Elektroderna finns i två 
olika typer där kabelelektroden är 
vanligast att använda. Själva 
stimuleringen fungerar så att en elektrod 
belägen i epiduralrummet utövar ett 
cirkulärelektriskt fält som ger en 
stimulering av baksträngarna. Elektroden 
behöver ligga centralt i epidualrummet för 
att rätt effekt ska uppnås. Ligger 
elektroden för lateralt kommer man i 
stället stimulera nervrötter vilket blir 
smärtsamt för patienten.

Från början fanns det endast en form av 
stimulering: traditionell tonisk 
stimulering. Den kännetecknas av att den 
ger parestesier som ett pirr och 
kombinerad masserande känsla. Den 
liknar TENS i sitt utförande och är 
lågfrekevent. För ca tio år sedan 
utvecklades metoden mycket och då 
upptäcktes två till behandlingsmetoder: 
Burst-stimulering och High Frequency-
stimulering. Dessa två kräver mer energi 
och därmed ett uppladdningsbart system. 
Burst-stimulering är parestesifri, är inte 
förnimbar för patienten och den är 
högfrekvent. Patienten kan alltså inte 
avgöra om behandlingen är aktiverad eller 
inte. High Frequency-stimulering ger inte 
heller parestesier. Utvecklingen fortsätter

och fler typer av stimuleringsmönster 
utvecklas. Antingen är det lågfrekvent och 
toniskt så patienten inte känner 
stimuleringen eller så är det högfrekvent 
och där finns många olika varianter. 

Vanligaste indikationerna för patienter 
som behandlas i Uppsala är kvarstående 
rygg- och bensmärta (persistent spinal 
pain syndrome) och genomgången 
ryggkirurgi i anamnesen. Man har sett en 
snabb utveckling av kunskapsläget inom 
området då man idag kan göra fler RCT-
studier. Dock kvarstår en del olösta 
problem, många kunskapsluckor och det är 
en evidensbrist inom området. Ett känt 
problem är varierande 
stimuleringsintensitet som påverkas av 
elektrodens position då amplituden 
påverkas av tex hjärtslag och andning/
nysning/hostning. Behandlingen ligger då 
inte i det terapeutiska fönstret och leder till 
att patienten ofta reglerar ned amplituden 

attvilket leder till  de blir 
understimulerade. Reoperation av 
patienterna sker främst om det uppstår ett 
elektrodbrott eller för att byta batterier.

Sammanfattningsvis så är tekniken ett 
alternativ för patienter med svårbehandlad 
långvarig neuropatisk smärta. Fältet 
präglas av en snabb utveckling men 
komplikationer och behov av reoperationer 
är vanliga. Det finns ett stort behov av 
högkvalitativa studier och kontinuerlig 
bevakning av behandlingsresultat i klinisk 
praxis. 
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Hanni öppnade med att belysa att kultur 
ibland beskrivs eller uppfattas som något 
statiskt men kultur är i ständig 
förändring. Han visar exempel på 
”kulturkartor” gjorda på basis av data 
från World Values Survey där länder 
placeras utifrån traditionella eller 
sekulär-rationella värderingar samt 
utifrån överlevnads- eller 
självuttryckande värderingar. Kartorna 
har förändrats markant sedan 
undersökningarna påbörjades 1981 
eftersom kultur är i ständig förändring.

Hanni gick vidare med att beskriva att 
smärta är ett biopsykosocialt och 
kulturellt betingat fenomen. Smärta 
påverkas av tankar, känslor, reaktioner, 
förväntningar, religion eller annan 
trosuppfattning samt egna eller 
kollektiva erfarenheter. Smärta kan i 
vissa kulturer uppfattas som en given del 
av livet, i andra som ett hot, ett straff 
eller en prövning.

I Sverige anses det finnas en utpräglad 
jag-kultur men i exempelvis 
mellanöstern råder en vi-kultur där 
kollektivet i högre utsträckning påverkar 
hur en individ förväntas bete sig vid 
smärta, menar Hanni.

En grov indelning i kulturell respons på 
ohälsa och smärta är stoisk och 
emotionell respons. Individer med stoisk 
respons är behärskade, mindre 
expressiva om ohälsa, lider i tysthet och 
ställer låga krav på sjukvården. Det 
förekommer exempelvis att personer från 
sydostasien som behandlas på sjukhus 
inte får vid behovsmedicinering efter 
operation av den anledningen att de då 
blir underbehandlade i sin smärta och 
lider i tysthet. Individer med emotionell 
respons är öppet verbala, föredrar att ha 
folk runt sig, förväntar sig att 
omgivningen reagerar och bekräftar ens 
lidande. Exempel på detta är vissa 
personer från mellanöstern som lever i 
en vi-kultur. Om inte individen tydligt 
uttrycker att den har besvär så riskerar 
den att bli nedprioriterad av gruppen. 

Kultur och smärta
)BOJ�)BUUBS�½WFSMÊLBSF�TQFDJBMJTU�J�NFEJDJOTL�SFIBCJMJUFSJOH�TNÊSUMJOESJOH�PDI�HFSJBUSJL�7ÊTUFSWJLT�TKVLIVT

Innan Hanni gick in på aspekter som 
vårdgivare behöver vara uppmärksamma 
på så underströk han att vi aldrig kommer 
kunna veta exakt hur vi ska bete oss 
avseende kultur och smärta, det beror 
alltid på situationen och personen framför 
oss. Vårdgivare måste vara medvetna om 
de kulturella normer som finns i relation 
till smärta. Det finns en tendens att anta 
att de egna normerna är korrekta och om 
en patient då uttrycker sig på ett oväntat

Källa: https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG

sätt mot för vad vårdgivaren är van vid så 
kan det uppstå missförstånd, 
felbedömningar och fördomar. Ett oväntat 
smärtbeteende kan tolkas som inadekvat 
eller överdrivet. Hanni berättade om när 
han jobbade i Jordanien där den kulturella 
normen är att vara emotionell. När då en 
sydkoreansk arbetare som fallit kom in och 
betedde sig stoiskt så tänkte personalen att 
det var inte var så akut då han inte uttryckte 
sig väldigt verbalt men det visade sig att han 
hade flera frakturer och inre blödningar.

kan vara av största vikt är vid 
förekomsten av HLA-B*1502, vilket 
uppskattas till 2–12% av hankinesiska 
populationer och 8% i thailändska 
populationer. Detta ökar risken för en 
allvarlig allergisk reaktion vid 
behandling med karbamazepin mot 
exempelvis trigeminusneuralgi. Hanni 
berättade att området är komplext men 
att hopp om skräddarsydda behandlingar 
finns i framtiden.

Han beskrev sedan att biologiska skillnader 
finns mellan olika människor med olika 
etniska grupper med exemplet ultrasnabba 
metaboliserare av opioider. Förekomsten 
av ultrasnabba metaboliserare, där effekten 
av opioider går ur kroppen mycket fort är 
bland afrikaner/etiopier 29% och bland 
nordeuropéer 1–2%. Farmakogenomik är 
ett område som tittar på de unika genetiska 
förutsättningar en individ har som är av 
vikt för behandling. Exempel på när detta 
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Hanni gick vidare med att beskriva att 
människor med olika kulturer ofta har olika 
förklaringsmodeller på ohälsa. Exempelvis 
obalans med naturen, fatalism och andliga 
orsaker såsom ’onda ögat’. Han 
exemplifierade hur detta kan ta sig uttryck 
med att i Jordanien så är det sed att offra 
inför husbyggen. Sedan gjordes en 
jämförelse mellan västerländsk och 
österländsk medicin. I väst får kroppsliga 
men även psykiska orsaker plats i 
förklaringarna till ohälsa medan andliga 
orsaker inte finns med. Det finns ett stort 
fokus på kroppen och evidens. I österländsk 
medicin är ofta det första man tänker på 
andlighet, sedan kroppsliga orsaker medan 
psykiska orsaker i regel inte finns med.

Hanni gick vidare med att beskriva 
behandling av smärta ur ett kulturellt 
perspektiv. Akut smärta relaterat till skada, 
våld eller infektion kan ofta uthärdas eller 
behandlas medicinskt och traditionellt. Ett 
exempel på uthärdande är i papa nya Guinea 
där det är sedvana att som ett mandomsprov 
köra ner pinnar i halsen så man blöder – då det 
finns en mening bakom smärtan så 
upplevs det som hanterbart.

Långvarig smärta kan i många kulturella 
kontexter relateras till supernaturliga 
krafter, onda andar, prövningar eller bero på 
ödet. Smärtan behandlas då ofta genom en 
kombination av traditionell medicin, 
ritualer, böner och magi. Kanske är det så att 
patienter från dessa kulturer förväntar sig 
att vi inom sjukvården ska prata i andliga 
termer med dem frågar sig Hanni retoriskt.

Ohälsa kan ses ur olika kulturella perspektiv:

Den biomedicinska modellen – ”västerländsk medicin”
Den naturalistiska modellen  – ”österländsk medicin”
Den personalistiska modellen – innehåller folkmedicin, 

    magi och religiösa inslag
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Inom ”Vi-kulturer” så kan biomedicin 
användas men gruppen kan vilja lägga sig i 
behandlingen då gruppen är viktigare än 
individen. Detta kan manifestera sig i att den 
biomedicinska behandlingen får fortgå men 
samtidigt tillämpas traditionell medicin.

Hanni argumenterade för att vi som 
vårdgivare behöver ha god kännedom om 
alternativa behandlingsmetoder då en del är 
helt ofarliga men andra kan ha allvarliga 
biverkningar som vi bör känna till och därför 
avråda ifrån. Ett exempel på detta är 
smärtbehandling med Kaij som tillämpas i 
delar av mellanöstern där metallföremål 
värms upp och läggs på den smärtande 
kroppsdelen. Detta ges exempelvis mot 
kärlkramp, ischias och diabetesfot och 
resulterar i hudskador.

Hanni uppmanade oss alla att fråga våra 
patienter om de gör något annat än det vi 
rekommenderar de i behandlingsväg och 

uppmuntrar oss att vara nyfikna. Om vi ska 
kunna guida mot en bättre vård måste vi som 
alltid bygga en relation och förtroende. Han 
gick vidare med att beskriva ett gott exempel 
genom integrativ medicin (kallas också 
transkulturell medicin) där de positiva 
aspekterna av österländsk medicin 
kombineras med den västerländska. 
Exempelvis sångterapi eller musik som tillägg 
till medicinsk behandling. Detta ingår i 
läkarutbildningen i vissa delar av USA.

Som avslutning på föreläsningen beskrev 
Hanni hur vi kan skapa kulturkompetens. Det 
börjar med en vilja att lära om andra 
kulturer, följt av kulturell uppmärksamhet, 
följt av kunskap och kulturell skicklighet. 
Därtill krävs goda möten med många olika 
människor. När ovan nämnda delar finns på 
plats så skapar vi en tolerans som gynnar oss 
alla.
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