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Introduktion: Fysioterapeutiska interventioner har effekt för att minska smärtintensitet och bidra 
till förbättrad kroppsmedvetenhet hos patienter med långvarig smärta. Ingen fysioterapeutisk 
intervention har visat sig vara mer effektiv än någon annan för att minska smärtintensitet. 
Inkludering av behandlingsmål och fokus på livskvalitet kan bidra till förbättrade 
behandlingsresultat. 
Syfte: Syftet med studien var att utvärdera om det finns skillnader i hur patienter med långvarig 
smärta självskattar måluppfyllelse, upplevd smärta och livskvalitet efter olika fysioterapeutiska 
interventioner. 
Metod: En tvärsnittsstudie med enkät som datainsamlingsmetod. Primärt utfallsmått var 
måluppfyllelse (GAS), sekundära utfallsmått var smärta (NRS) och livskvalitet (SF-36). 
Interventionsgrupperna delades in i; Basal kroppskännedom (BK), Joanne Elphinstone Movement 
Systems (JEMS), gymträning, stabilitetsträning och annat. 
Resultat: Fyrtiosex deltagare (78% kvinnor) rekryterades konsekutivt via 
distriktsrehabiliteringsenheterna alternativt via brev. Medelålder 53 år (SD ±16). En 
smärtduration på 1-5 år var vanligast förekommande i hela studiepopulationen. Ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan interventionsgrupperna påvisades vid analys med Kruskal-Wallis H-
test. Skattningarna visade på högst skattad måluppfyllelse hos interventionsgruppen BK. Högst 
skattat medianvärde av allmänna hälsouppfattningar hos interventionsgruppen gymträning. 
Högst skattat medianvärde av genomsnittlig smärta hos interventionsgruppen JEMS.  
Slutsats: Studien påvisade inga statistiska skillnader mellan interventionsgrupperna men en viss 
variation i utfallen. Framtida större studier vore önskvärt för att verifiera resultaten i denna 
studie. 
 
 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

Master’s Programme in Physiotherapy 120 credits 
Title: Goal fulfillment, pain and quality of life after physiotherapeutic 
interventions in patients with long-term pain. 

Year: 2019 

Author:  Nathalie Gashi. 
nathaliegashi@outlook.com 
 

Tutor: Anncristine Fjellman-Wiklund, associate 
professor, RPT, Department of Community 
medicine and rehabilitation, Physiotherapy, 
Umeå University. Anncristine.fjellman-
wiklund@umu.se.  
Jonas Sandlund, PhD, senior lecturer, RPT, 
Department of Community medicine and 
rehabilitation, Physiotherapy, Umeå 
Uniuversity. Jonas.sandlund@umu.se. 

Keywords: Goal pursuit, pain experience, general health, Joanne Elphinstone Movement 
Systems, physiotherapy. 
 

Introduction: Physiotherapeutic interventions have an effect on pain relief and contribute to 
improved body awareness in patients with long-term pain. No physioterapeutic intervention has 
proven to be more effective than others in reducing the intensity of pain. Inclusion of goal pursuit 
and focus on quality of life can contribute to improved treatment results. 
Aims: The aim of this study was to evaluate whether there are differences in how patients with 
long-term pain self-assess goal fulfillment, perceived pain and quality of life after various 
physiotherapeutic interventions.  
Methods: Cross-sectional study with questionnaire as data collection method. The primary 
outcome measure was goal fulfillment (GAS), secondary outcome measures were pain (NRS) and 
quality of life (SF-36). The intervention groups were; Basic body awareness therapy (BK), Joanne 
Elphinstone Movement Systems (JEMS), gym training, stability training and other. 
Results: Forty-six participants (78% women) were recruited consecutively via primary care units 
or by letter. Average age 53 years (SD ± 16). A pain duration of 1-5 years was the most common 
in the study population. No statistically significant difference between the intervention groups 
was demonstrated during analysis with the Kruskal-Wallis H test. The highest self-assessed goal 
flulfillment was found in the group BK. Highest estimated median of general health in the group 
gym training. Highest estimated median of average pain in the group JEMS.  
Conclusion: The study showed no statistical differences between the intervention groups but a 
certain variation in the outcomes. Further studies would be desirable to verify the results of this 
study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Introduktion 

Långvarig smärta är en komplex och subjektiv företeelse med bred variation (1). För att 

smärta ska betecknas som långvarig ska den ha viss varaktighet, vanligen anges 3-6 

månader. Den skiljer sig från akut smärta, som fungerar som en varningssignal och är 

nödvändig för vår överlevnad (2-4). Långvarig smärta innebär ofta ökad förekomst av 

andra symptom, till exempel depression och andra somatiska symptom (2,5). Utifrån 

behandlingssynpunkt kan det vara av betydelse att försöka kategorisera den långvariga 

smärtan som nociceptiv, neuropatisk, somatoform eller smärta av okänd orsak (5). Dock 

kan behandlingen ske på ̊ likartat sätt oavsett ursprungsdiagnos (5). 

Fysioterapeutiska interventioner 

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att multimodal rehabilitering kan ge bättre 

resultat vid långvarig smärta än mindre omfattande insatser (1,2). Aktiv och 

individanpassad träning ger bättre smärtlindrande effekt vid la ̊ngvariga smärttillsta ̊nd än 

behandling där patienten inte aktiveras fysiskt (5). Forskning har dock visat på att 

beteendepåverkande åtgärder kompletterat med specifik träning kan ge bättre effekt i 

form av minskad smärtintensitet och ökad livskvalitet än enbart träning (2,6,7,8). Utifrån 

dagens forskningsläge är det inte möjligt att avgöra vilken fysioterapeutisk metod som är 

mest effektiv för att hindra akut smärta i nacke eller ländrygg från att utvecklas till 

långvarig smärta (9). I en översiktsartikel av Geneen et al. (10) visade 18 av studierna på 

positiva resultat hos patienter med långvarig smärta efter interventioner med fysisk 

träning. Tre studier påvisade ingen signifikant förändring av utfallet smärta (10).  

I två studier uppvisades en förbättring efter fysioterapeutisk behandling hos patienter med 

icke-specifik långvarig lumbal smärta, oavsett intervention (11,12). Interventionerna som 

jämfördes var stabiliseringsträning mot passivbehandling, träning enligt konceptet 

McKenzie eller Movement System Impairment-baserad träning (11, 12). Kumar et al. (13) 

studie påvisade en förbättring hos patienter med långvarig ryggsmärta efter dynamisk 

muskelstabiliseringsteknik (DMST), förbättringen var inte statistiskt signifikant (13). Inga 

större studier har utförts med konceptet Joanne Elphinstone Movement Systems (JEMS)  

på patienter med långvarig smärta (14). JEMS-konceptet omfattar rörelseanalys, 

behandling samt träning och utgår från ett helhetssynsätt på individen (14). Inom Region 

Kalmar län används bland annat JEMS som behandlingskoncept för patienter med 

långvarig smärta. 

Patienter med långvarig smärta uppger att de har en bristande tillit till sin kropp (15,16). 

Kroppsmedvetandeträning kan bidra till förbättrad medvetenhet och ökad tilltro till sin 



 

 
 

kropp för patienter med långvarig smärta (15-17). Basal Kroppskännedom (BK) är en 

fysioterapeutisk intervention (18) som används alltmer för behandling av långvarig 

muskuloskeletal smärta (19-22) och påvisar förbättring av fysiska funktioner (19). 

Behandling med kroppsmedvetenhet kan bidra till att patienter med långvarig smärta 

känner stolthet och frihet vid upplevelse av att det går att leva livet trots smärtan (17). 

Långvarig rehabilitering med Norwegian psychomotor physiotherapy (NPMP) kombinerat 

med multimodalt kognitivt beteendeprogram kan främja återgång till arbete och lindra 

symtom (23,24). Det finns dock indikationer på att ökad kroppsmedvetenhet bidrar till 

ökad ångest och smärta (25). Fysioterapeutiska interventioner är effektiva vid långvarig 

smärta, men ingen specifik aktivitet eller intervention kan i dagsläget sägas vara bättre än 

någon annan (26, 27). 

Utvärderingsmått för måluppfyllelse 

Patienter som har högre nivåer av smärta eller ångest kan vara benägna att undvika 

situationer som innebär smärta (28-30). Det kan vara viktigt att föra en dialog om 

smärthantering, inkludera behandlingsmål och fokusera på livskvalitet i behandling (31). 

Mål-skattning enligt Goal Attainment Scaling (GAS) är en individualiserad utfallsåtgärd 

som involverar mål och målskattning i tre steg (32). En viktig faktor för motivation hos 

personer med långvarig smärta är formulering av mål (33) och ökad motivation kan bidra 

till förbättrat välbefinnande (34-36). Att involvera patienter och fysioterapeuter i 

utveckling av metoder för målsättning ökar sannolikheten för förbättrad förmåga att 

formulera mål i praktiken (37-39). Genom att patienter tillåts identifiera och betygsätta 

sina egna problem kan det ge stöd i målformuleringen och sedan leda till en 

patientspecifik måluppfyllelse (40). Genom integreringen av utvärdering av målsättning i 

fysioterapiprocessen ges möjlighet att fokusera mer på patientens mål (39).  

Litteraturen visar att fysioterapeutiska interventioner har effekt, men att ingen 

intervention är bättre än den andra när det kommer till minskad smärta hos patienter 

med långvarig smärta (7,8,11,12,13). Fokus på måluppfyllelse och livskvalitet i behandling 

av patienter med långvarig smärta kan bidra till förbättrade behandlingsresultat (31). Det 

vore därför vara av intresse at undersöka om det finns några skillnader i självskattad 

måluppfyllelse efter olika fysioterapeutiska interventioner. I litteraturen presenteras 

ingen, för författaren känd, studie som har undersökt skillnader mellan självskattad 

måluppfyllelse, upplevd smärta och livskvalitet hos patienter med långvarig smärta efter 

olika fysioterapeutiska interventioner.  



 

 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera hur patienter med långvarig smärta självskattar 

måluppfyllelse, upplevd smärta och livskvalitet efter olika fysioterapeutiska interventioner 

inom primärvård. 

Frågeställningar 

 Finns det någon skillnad i skattad måluppfyllelse hos patienter med långvarig 

smärta som genomgått olika fysioterapeutiska interventioner? 

 Finns det någon skillnad i hur patienter med långvarig smärta skattar upplevd 

smärta efter att de genomgått olika fysioterapeutiska interventioner? 

 Finns det någon skillnad i självskattad livskvalitet mellan patienter med långvarig 

smärta som genomgått olika fysioterapeutiska interventioner? 

Metod 

Design 

Studien var en tvärsnittsstudie med enkät som datainsamlingsmetod. Fysioterapeutiska 

interventioner delades in i kategorierna; Basal kroppskännedom (BK), Joanne 

Elphinstone Movement Systems (JEMS), gymträning, stabilitetsträning och annat. 

Interventionen gymträning speglar träning i enheternas gymlokaler, alternativt på ett 

lokalt gym i deltagarens hemort. Kategorin annat speglar övriga behandlingar som 

exempelvis akupunktur eller träning i enheternas varmvattenbassäng. 

Genomförande 

Rekrytering av deltagare skedde inom primärvården på distriktsrehabiliteringsenheterna 

inom Region Kalmar län. Rekryteringen skedde konsekutivt mellan 2018-10-01 och 2019-

03-31. Distriktsrehabiliteringarna består av elva enheter med totalt 86 anställda 

fysioterapeuter som erbjöds att rekrytera patienter till studien. Initialt skedde rekrytering i 

samband med avslutad behandlingsperiod. Deltagare som stämde överens med 

inklusionskriterierna och inte uppfyllde exklusionskriterierna tillfrågades om deltagande 

av ansvarig fysioterapeut. Till de patienter som tackade ja till deltagande delades skriftlig 

information kring studien (bilaga 1), samtyckesblankett och enkät (bilaga 2) ut av 

närvarande fysioterapeut. Enkäten berörde frågor kring vilken typ av intervention 

deltagarna genomgått, måluppfyllelse, upplevd smärtintensitet och skattad livskvalitet 

(bilaga 2). Samtliga deltagare som rekryterades direkt av sin fysioterapeut fyllde i enkäten 

och lämnade in den genom att försegla den i ett neutralt svarskuvert. 



 

 
 

För att öka antalet deltagare i studien användes landstingets register över diagnoskoder 

för rekrytering via brev. Personer som sökte vård via en distriktsrehabilitering från 2018-

10-01 till 2019-02-31, som stämde in på inklusionskriterierna, inte uppfyllde 

exklusionskriterierna och hade avslutat sin kontakt med fysioterapeut tillfrågades om 

deltagande via brev. Personerna fick hem samma information som deltagarna som blev 

rekryterade på plats samt information varför de blivit kontaktade. Utskick av brev för 

rekrytering skedde till patienter som avslutades senast 2019-02-31, detta för att enkäterna 

skulle hinna skickas tillbaka innan 2019-03-31. Deltagarna som rekryterades via brev 

mottog ett adresserat svarskuvert med betalt porto. Inga personuppgifter insamlades i 

enkäten. Tilldelning av intervention skedde enligt den kliniska vardagen, deltagarna 

uppmanades att fylla i den intervention som behandlingen främst riktat in sig på samt att 

de endast fick fylla i en intervention (bilaga 2). 

Deltagare 

Inklusionskriterier för att delta i studien var: långvarig icke-malign muskuloskeletal 

smärta >6 månader, oavsett smärttyp, smärtan skulle inte kunna härledas till trauma eller 

skada inom >6 månader, ålder >18 år, tal- och skrivkunnig i svenska, bosatt i Kalmar Län. 

Exklusionskriterier: Psykossjukdom, kognitiv nedsättning, akut trauma, cancerrelaterad 

smärta, artrosproblematik, reumatisk sjukdom. 

Trettiotre deltagare rekryterades konsekutivt via distriktsrehabiliteringsenheterna och 13 

via brev inom Kalmar län. Främst anledning till att deltagare exkluderades berodde på 

exklusionskriterierna, vanligast exkludering var kognitiv nedsättning (figur 1). 

Figur 1. Flödesschema över rekryteringsprocess 

 



 

 
 

Mätmetod och utfallsvariabler 

En strukturerad enkät delades ut till de personer som inkluderades i studien. Enkäten 

berörde frågor kring vilken typ av intervention deltagarna genomgått, självskattad 

måluppfyllelse, upplevd smärta och livskvalitet. Primärt utfallsmått var måluppfyllelse 

som skattades med Goal Attainment Scale (GAS),  som är ett generiskt mätinstrument 

med god reliabilitet och moderat validitet (41-43). Då studien var en tvärsnittsstudie 

användes endast delen av GAS som rör måluppfyllelse (bilaga 2). Numerisk skala (NRS) 

användes för att mäta kompletterande frågor kring målsättning. NRS är ett mätinstrument 

med god validitet och reliabilitet (44-47). För att utvärdera skillnad i skattad 

måluppfyllelse hos patienter med långvarig smärta som genomgått olika fysioterapeutiska 

interventioner användes endast GAS i analysen. Sekundära utfallsmått var smärta och 

livskvalitet. Smärtintensitet mättes med numerisk skala (NRS) (43-45), och livskvalitet 

med hjälp av hälsoenkäten Short Form Health Survey (SF-36) (48, 49). SF-36 är ett 

standardiserat frågeformulär och innehåller skalor med 2-10 delfrågor, med 2-6 

svarsalternativ. Skalorna poängsätts så att ett högre poäng indikerar bättre hälsostatus, 0 

representerar sämsta möjliga livskvalitet och 100 representerar bästa möjliga livskvalitet 

(50, 51). SF-36 används för att bedöma patientens hälsa över åtta dimensioner. 

Dimensionerna är: fysisk funktion, kroppslig smärta, rollbegränsningar på grund av 

fysiska hälsoproblem, rollbegränsningar på grund av personliga eller känslomässiga 

problem, känslomässigt välbefinnande, social funktion, energi/trötthet och allmänna 

hälsouppfattningar (50). SF-36 har både god validitet och reliabilitet (52, 53). För att 

utvärdera hur livskvalitet skilde sig åt mellan de olika interventionsgrupperna användes 

dimensionen allmänna hälsouppfattningar i analysen.  

Enkäten avslutades med två frågor av kvalitativ karaktär som berörde försämring/ 

förbättring och skillnader ifrån eventuellt tidigare behandlingar. 

Etik 

Att fylla i en enkät som berör avslutad behandling, svara på frågor som berör 

måluppfyllelse, smärta och livskvalitet kan för en del personer upplevas som obehagligt. 

Utvärdering av behandling kan dock förväntas ske när patienten sökt vård och fått 

behandling av fysioterapeut för långvarig smärta. För att minimera eventuella obehag för 

patienten närvarade fysioterapeuten endast som stöd under fråga tre; vilken typ av 

behandling som patienten hade genomgått. Övriga frågor besvarades av deltagaren 

enskilt, för att minimera en beroendeställning. Deltagarna mottog muntlig och/eller 

skriftlig information (bilaga 1) om att deltagandet i projektet är helt frivilligt. Deltagaren 

hade rätt till att dra tillbaka sitt deltagande ur studien innan inlämning av enkäten, utan 



 

 
 

att delge någon anledning. För att skydda integriteten hos de deltagare som inkluderats 

via brev så baserades inkludering endast på diagnoskod. Rekrytering via diagnoskoder 

godkändes av verksamhetscheferna inom distriktsrehabiliteringsenheterna inom Region 

Kalmar län. En konsultation med etiknämnden samt datainspektionen gjordes innan 

rekrytering via brev. 

Enkäten är anonym för de direkt involverade i projektet, vilket innebär att det inte går att 

spåra enkäten till deltagaren. Data förvaras under två år och är oåtkomligt för obehöriga, 

endast de som är direkt involverade i projektet kommer ha tillgång till materialet. 

Statistisk analys 

De statistiska analyserna genomfördes med hjälp av Statistical Package for Social Sciences 

version 24 (SPSS, IBM Corp, Armonk, NY, USA). Utfallsvariabler var av ordinalnivå. För 

att studera om måluppfyllelse, livskvalitet och smärta skilde sig åt mellan de olika 

interventionsgrupperna användes Kruskal-Wallis H-test. Kruskal-Wallis H-test valdes 

som analys baserat på utfallvariablernas data nivå. Vid signifikant skillnad genomförs 

post-hoc analys mellan de enskilda behandlingarna. Ett P-värde < 0,05 tolkades som 

statistiskt signifikant.  

Resultat 

Deskriptiva data 

Totalt inkluderades 46 deltagare i studien, 72% i samband med avslutad behandling och 

28% via brev. Trettiosex (78%) av deltagarna var kvinnor medan 10 (22%) var män. 

Medelåldern för hela studiepopulationen var 53 år (SD ±16).  En smärtduration på 1-5 år 

var vanligast förekommande (52%) i hela studiepopulationen. Mer än hälften av 

deltagarna var yrkesverksamma (57%) och merparten hade genomgått 

gymnasieutbildning eller högre (83%) (tabell 1). Interventionsgruppernas storlek 

varierade mellan 6-13 deltagare. Det var större andel kvinnor som angav interventionen 

BK eller JEMS, endast en man angav interventionen BK.  

Jämförande analys 

Analys av 46 besvarade enkäter påvisade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupperna när det kommer till måluppfyllelse (p=0,681) , smärta (p=0,427) 

eller livskvalitet (p=0,676). Ingen signifikant skillnad upptäcktes men skattningarna 

visade på högstskattad måluppfyllelse hos deltagarna som angav interventionen BK. Högst 

skattat värde av genomsnittlig smärta och lägst allmänna hälsouppfattningar hos 

deltagarna som angav interventionen JEMS. Högst skattat medianvärde av allmänna 



 

 
 

hälsouppfattningar hos deltagarna som angav interventionen gymträning, följt av 

deltagarna som angav interventionen BK. Deltagarna som angav interventionen BK hade 

en spridning med högre skattade allmänna hälsouppfattningar (range, 45-90) jämfört 

med övriga interventionsgrupper. Högre poäng av allmänna hälsouppfattningar indikerar 

bättre livskvalitet. Störst spridning inom samtliga utfallsvariabler påträffades hos 

deltagarna som angav interventionen stabilitetsträning (tabell 2).     

 

 

 

 

 

Tabell 1. Fördelning inom interventionsgrupperna och hela studiepopulationen av 

patienter med långvarig smärta (N=46). 



 

 
 

 

Diskussion 

Resultatet visade inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika 

interventionsgrupperna när det kommer till måluppfyllelse. Då studien var en 

tvärsnittsstudie och svarsfrekvens var låg på frågan av kvalitativ karaktär som berörde 

försämring/ förbättring går det inte att svara på om någon förändring har skett under 

interventionsperioden i den aktuella studien. Det är viktigt att vara medveten om det 

faktum att förändring inte har mätts vid tolkning av resultaten och vidare i diskussionen. 

Det går inte heller att svara på vad som föranlett deltagarnas skattning av måluppfyllelse.  

Formulering av mål är en viktig faktor för att motivera personer med långvarig smärta 

(33) och strategier för ökad motivation kan bidra till förbättrat välbefinnande (34-36). 

Som tidigare nämnts är målformuleringen en viktig del för att sedan uppnå patientspecifik 

måluppfyllelse(40). Formulering av mål inför en eventuell behandling och utvärdering av 

måluppfyllelse rekommenderas för fysioterapeuter i Region Kalmar län. Dock finns det en 

variation mellan de olika enheterna i Region Kalmar i hur formuleringen av mål sker, i 

vilken grad patienten är delaktig och val av instrument för att mäta måluppfyllelse. 

Variationen i Region Kalmar kan tänkas bero på att det saknas riktlinjer för hur 

målformulering och utvärdering av måluppfyllelse ska genomföras. Fisher et. al (54) 

använde sig av multidisciplinärt utbildningsprogram för patienter med långvarig 

ryggsmärta. Studiens primära utfallsmått var GAS och deltagarna behövde identifiera sina 

huvudproblemområden och tillsammans med sin terapeut hitta lämpligt mål inom 

problemområdet. Studiens resultat visade på signifikanta förbättringar av utfallsmåttet 

Tabell 2. Måluppfyllelse (GAS), dimension allmänna hälsouppfattningar (SF-36) och 

upplevd smärta (NRS) efter avslutad behandling av patienter med långvarig smärta 

som genomgått olika interventioner (N=46). 



 

 
 

och studiens slutsats var att deras program bidrog till att deltagarna kunde uppnå 

uppsatta mål under en sexmånadersperiod (54). Christiansen et. al (55) undersökte i sin 

studie en interventionsperiod på tre veckor med fokus på måluppfyllelse och anpassad 

träning bland patienter med långvarig ryggsmärta (55). Studiens resultat visade på 

förbättrad fysisk kapacitet samt ökad måluppfyllelse vid uppföljning efter tre månader hos 

deltagarna som deltagit i interventionsperioden, jämfört med en kontrollgrupp som 

endast fick anpassad träning (55). En möjlig förklaring till en högre skattad måluppfyllelse 

i den aktuella studien skulle kunna vara att deltagare som upplevt att de haft en god 

kontakt och relation till sin fysioterapeut också hade en bättre upplevelse av 

interventionen. En bättre upplevelse av interventionen skulle kunna leda till en högre 

skattad måluppfyllelse. Wilson et. al (56) belyser i sin studie hur patienter med långvarig 

smärta rapporterade olika erfarenheter av fysioterapeutiska interventioner och skillnader i 

den terapeutiska alliansen. Deltagarna ansåg att en terapeutisk allians behövde 

egenskaper som bland annat empati men även inkludering av måluppfyllelse i 

behandlingsprocessen (56). Eventuellt skulle samband likt de som presenteras i studierna 

ovan (55,56) kunna vara en möjlig förklaring till högre skatttad måluppfyllelse i den 

aktuella studien. Det går dock inte att dra några vidare slutsatser kring påverkan av 

terapeutisk allians i den aktuella studien då detta inte har undersökts närmre. 

Deltagarna i den akutella studien som angav i interventionen basal kroppskännedom (BK) 

skattade högre måluppfyllelse (”bättre än förväntat” (GAS)) i genomsnitt jämfört med de 

övriga deltagarna. En möjlig förklaring till att deltagarna som angav BK skattade högst 

måluppfyllelse skulle kunna vara en förbättrad medvetenhet och ökad tilltro till sin kropp 

efter behandling. Det kan även förklara att gruppen skattade ett högt medianvärde på 

allmänna hälsouppfattningar, näst högst efter deltagarna som angav interventionen 

gymträning. Att en ökad tilltro till kroppen och en förbättrad attityd gentemot den 

upplevda smärtan bidrar till ökad livskvalitet påvisades nyligen i en avhandling av Biguet 

(17), vilket speglar resultaten i den aktuella studien.  

Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika interventionsgrupperna påvisades 

när det kommer till livskvalitet. Deltagarna som angav interventionen gymträning 

påvisade högst skattning av allmänna hälsouppfattningar. En möjlig förklaring till det 

höga medianvärdet av allmänna hälsouppfattningar skulle kunna bero på en högre fysisk 

funktion i denna grupp, något som kan antas då merparten av deltagarna även var 

yrkesverksamma. Grönblad et al. (57) fann ett samband mellan nedsatt funktion, smärta 

och nedsatt arbetsförmåga hos patienter med långvarig ryggsmärta. Individer som 

arbetade regelbundet hade större sannolikhet att minska genomsnittlig smärta och öka 

funktionsnivå (57). Vid intervjuer av Karlsson et al. uttrycktes det att fysisk aktivitet trots 



 

 
 

smärta var en förutsättning för att kunna genomföra andra aktiviteter, som i sin tur ledde 

till en bättre livskvalitet (58). Eventuellt skulle samband lika de som presenteras i 

studierna ovan (57,58) kunna förklara en möjlig högre funktionsnivå hos deltagarna i den 

aktuella studien. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat deltagarna i interventionen 

gymträning är durationen av smärta. Hälften av deltagarna som angav interventionen 

gymträning skattade att de besvärats av smärta mer än 10 år. Dock har studier presenterat 

att smärtintensiteten samt funktionsnivån inte påverkas av smärtduration, utan att 

nedsatt funktion förklaras av ett samband med ett försämrat mående och depression (59, 

60). Ferreira-Valente et. al (61) påvisade att psykosociala faktorer är associerade med 

smärtintensitet, fysisk och psykologisk funktion (61), vilket skulle kunna vara ytterligare 

en faktor som påverkat deltagarnas skattning i den aktuella studien. Det går dock inte att 

dra några vidare slutsatser av psykosociala faktorers påverkan i den aktuella studien då 

detta inte har undersökts närmre. 

Deltagarna som angav i interventionen JEMS skattade lägst på allmänna 

hälsouppfattningar. Region Kalmar län använder JEMS som behandlingskoncept för 

patienter med långvarig smärta och för patienter med Ehlers-Danlos syndrom (EDS). EDS 

kan ge symtom som överrörliga eller instabila leder och långvarig smärta (62). Bulbena et. 

al studie påvisade att patienter med EDS har flera somatiska tillstånd som kan bidra till 

fysiska besvär och psykisk ohälsa (63). Smärtintensitet, funktionshinder och andra 

faktorer påverkar hur patienter med långvarig smärta uppfattar sitt tillstånd (64). Ökat 

antal av somatiska tillstånd skulle kunna påverkat deltagarnas smärtupplevelse och 

generera lägre skattad allmänna hälsouppfattningar. Det skulle även kunna förklara det 

höga medianvärdet i skattad smärta hos deltagarna som angav interventionen JEMS i den 

aktuella studien. 

Stabilitetsträning var den intervention som flest deltagare hade angivit. Deltagarna som 

angav stabilitetsträning skattade smärta lika lågt som deltagarna som angav BK, men 

påvisade en större spridning inom gruppen. Studier har påvisat signifikant minskad 

smärta hos deltagare med långvarig ryggsmärta som genomgått bålstabilitetsträning, 

jämfört med kontrollgrupp när det kommer till minskad smärta (65-68). Dock finns det 

ytterligare studier som visar på minskad smärtintensitet hos deltagarna oavsett 

intervention (11,12). En möjlig förklaring till att så många angivit stabilitetsträning kan 

vara att fysioterapeuterna var medvetna om att interventionen hade en effekt och därför 

valde det som första behandling till patienter med långvarig smärta. 

Stabilitetsträning var även den vanligast förekommande interventionen hos båda könen i 

den aktuella studien, 22% av kvinnorna och 40% männen angav interventionen. Ingen 



 

 
 

analys genomfördes för att jämföra skillnader mellan könen, eftersom syftet med studien 

var att utvärdera skillnader mellan interventionerna. Fördelningen mellan könen som 

inkluderades är dock anmärkningsvärd, då endast 10 av de 46 rekryterade var män. 

Stålnacke et. al (69) presenterar i sin studie att specialisthälsovård kan diskriminera 

kvinnor med långvarig smärta när fysioterapi rekommenderas. Män hade en signifikant 

högre sannolikhet än kvinnor att rekommenderas fysioterapi, något som författarna ansåg 

som förvånande (69). Utifrån Stålnacke et. als (69) resultat skulle man förvänta sig att fler 

män inkluderats i den aktuella studien. Dock har befolkningsstudier påvisat signifikant 

högre prevalens av långvarig smärta hos kvinnor än män (70-72). Studier har även visat på 

högre nivåer av smärtintensitet hos kvinnor (73) och att fysiska aktivitetsinterventioner är 

effektiva för patienter med utbredd smärta (74, 75). Detta kan stärka indikationen för 

fysioterapibehandling hos kvinnor med långvarig smärta och skulle kunna vara en 

förklaring till det höga antalet kvinnor i den aktuella studien.  

Metoddiskussion 

Studien är den enda i sitt slag, för författaren känd. Inga tidigare studier har undersökt 

skillnader i skattad måluppfyllelse, skattad upplevd smärta och självskattad livskvalitet 

hos patienter med långvarig smärta som genomgått olika fysioterapeutiska interventioner. 

Den aktuella studien har förutsättningar att vägleda ytterligare studier på området genom 

att ge en överblick över måluppfyllelse, livskvalitet och smärta efter några av de vanligaste 

interventionerna för den här patientgruppen.  

Deltagarna som rekryterats kom från hela Region Kalmar, vilket gav förutsättningar för ett 

brett urval bland deltagarna. Som tidigare lyfts i introduktionen så finns det en betydelse 

att anpassa behandlingen utifrån smärttyp samt utifrån individen, även om behandlingen 

ske på̊ likartat sätt oavsett ursprungsdiagnos. I den aktuella studien inkluderades 

patienter oavsett smärttyp vilket bidrar till att det är svårt att dra större slutsatser kring 

interventionernas påverkan vid skilda smärttyper och påverkar resultatets 

generaliserabarhet. Resultatet talar inte emot att någon intervention kan vara överlägsen 

vid en särskild typ av smärta. Patienter med långvarig smärta är en grupp med stor 

variation och varierad symptombild, något som kan påverkat resultatet när det kommer 

till förändring över tid. Utifrån studiens design finns det ingen data över om det skett 

någon förbättring/försämring under interventionernas gång vilket är en svaghet. Det 

skulle kunna vara så att det fanns en stor variation i hur deltagarna rehabiliteringsprocess 

såg ut och att resultatet i den aktuella studien ger en felaktigbild. Sedan påverkar det låga 

antalet deltagare för varje interventionsgrupp tillförlitligheten i studien. Det går inte att 

dra några större slutsatser om huruvida resultatet beror på att det inte finns någon 



 

 
 

skillnad mellan interventionsgrupperna eller om det är för lågt deltagande. En trolig 

förklaring till att ingen statistiskt signifikant skillnad upptäcktes i analysen är att det var 

för låg power. Att fördjupa sig i en studie samt dela ut enkäter kan upplevts som 

tidskrävande för fysioterapeuter, vilket kan ha varit en bidragande till låg rekrytering och 

låg power. 

Tilldelning av intervention skedde i den kliniska vardagen vilket bidrar till selektionsbias. 

I den kliniska vardagen kan en intervention vara mer förekommande hos en fysioterapeut 

jämfört med någon annan fysioterapeut. Det är även vanligt att interventioner byts ut 

under behandlingens gång, detta på grund av att interventionen saknar effekt alternativt 

att tillägg av ytterligare intervention är nödvändig i vissa faser av behandlingen. 

Deltagarna i den aktuella studien uppmanades att fylla i den intervention som 

behandlingen främst riktat in sig på samt att de endast fick fylla i en intervention, det går 

därför inte att svara på om deltagarna haft flera interventioner under samma 

behandlingsperiod. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid tolkning av resultaten i den 

aktuella studien, då detta troligen kan ha påverkat fördelningen av interventioner mellan 

deltagarna samt resultatet.  

Att endast använda dimension allmänna hälsouppfattningar i analysen för att utvärdera 

skillnader mellan interventionsgrupperna kan ha påverkat resultatet då SF-36 består av 

åtta dimensioner som tillsammans speglar alla aspekter av livskvalitet. Valet av att 

använda endast dimension allmänna hälsouppfattningar i analysen grundas i att 

författaren tolkat det som den mest generella dimensionen för att spegla livskvalitet. 

Eventuellt skulle det kunna finnas skillnader mellan interventionsgrupperna inom de 

andra 7 dimensionerna, något som inte undersöktes då det skulle blivit för omfattande för 

den aktuella studien. 

På grund av låg svarsfrekvens på de två frågorna av kvalitativ karaktär som berörde 

försämring/ förbättring och skillnader ifrån eventuella tidigare behandlingar genomfördes 

ingen analys på de svaren. 

Implikationer 

Förekomsten av långvarig smärta hos befolkningen i Sverige är utbredd och tillståndet leder till 

stort lidande för de drabbade (76, 77). Vård av långvarig smärta har även påtagliga samhälleliga 

kostnader och konsekvenser (76). Ytterligare studier kring området med större deltagande kan bidra 

till ett mer tillförlitligt resultat och resultera i förbättrad fysioterapeutisk behandling av patienter 

med långvarig smärta. Det är viktigt att vara medveten om komplexiteten i problematiken vid 

rehabilitering av patienter med långvarig smärta. Vid vidare studier vore det av värde att deltagarna 



 

 
 

som inkluderas har en liknande smärtproblematik och behandlingen anpassas utifrån 

problematiken. Det är svårt att jämföra interventionernas effekt mellan individer med varierade 

problematik och sedan bör behandling i klinik bör vara individanpassad, något som stärks i tidigare 

litteraturöversikter (5). 

 

Konklusion 

Studien kunde inte påvisa några statistiskt signifikanta skillnader i skattad måluppfyllelse, 

skattad upplevd smärta och självskattad livskvalitet mellan patienter med långvarig 

smärta som genomgått olika fysioterapeutiska interventioner. På grund av låg power bör 

resultatet tolkas med försiktighet. 

Framtida större studier vore önskvärt för att verifiera resultaten i denna studie och för att 

utvärdera huruvida det föreligger skillnader i skattad måluppfyllelse, upplevd smärta och 

självskattad livskvalitet mellan patienter med långvarig smärta som genomgått olika 

fysioterapeutiska interventioner. Studier med ökat antal deltagare där interventionerna 

kunde genomföras i mer kontrollerade miljöer skulle bidra till ett mer tillförlitligt resultat.  
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Måluppfyllelse, smärta och livskvalité efter fysioterapeutiska interventioner hos patienter 
med långvarig smärta 

 
Vi skulle vilja fråga dig om du vill delta i en studie som bedrivs via Umeå universitet. Denna 

information beskriver varför studien genomförs och tänkbara obehag som studien kan 

medföra. Du får även information om hur data samlas in och hur personuppgifter kommer 

behandlas. Ta god tid på dig att läsa informationen och ställ gärna frågor om det är något som 

du upplever oklart.  

 

Hur går studien till? 
Du kommer bli tilldelad en enkät med ett antal frågor, du svarar på dessa frågor endast vid ett 

tillfälle och sedan är deltagandet avslutat. Om du väljer att delta i forskningsprojekten 

kommer du få fylla i en enkät, enkäten lägger du i ett neutralt kuvert som du förseglar så att 

ingen obehörig ska se dina svar.  

 

Syftet 
Syftet med denna studie är att utvärdera hur patienter med långvarig smärta självskattar 

måluppfyllelse, upplevd smärta och livskvalité efter olika fysioterapeutiska interventioner. 

Syftet är sedan att använda resultatet som en del i att utveckla behandlingen för patienter med 

långvarig smärta i Kalmar Län.  

 

Hantering av personuppgifter (GDPR, The General Data Protection Regulation 2018) 
I studien kommer det att samlas in uppgifter om dig via denna enkät som du snart ska få ta del 

av. Deltagandet är anonymt gentemot de direkt involverade i projektet. För att skilja enkäterna 

ifrån varandra kommer varje enkät att tilldelas ett nummer och detta nummer kommer inte att 

gå att spåra till dig. Ditt namn och personnummer kommer inte att finnas med på några 

studiedokument eller i elektroniska databaser. Dina svar kommer tillsammans med andra 

deltagares svar samlas in för att sedan se om det finns likheter eller skillnader mellan era svar, 

allt är fortsatt anonymt. All insamlad data kommer att förvaras i två år och kan endast 

identifieras med ett nummer, numret går inte att spåra till personuppgifter. Endast de som är 

direkt involverade i projektet kommer ha tillgång till materialet. Dina svar och resultat 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

 

Frivillighet 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Beslutar du dig för att delta kommer du att få skriva 

under ett samtyckesformulär. Du kommer dessutom att få en kopia av detta formulär. Du kan 
under i fyllnaden av enkäten, utan särskild förklaring, avbryta deltagandet Väljer du att 

avbryta studien kommer detta inte att påverka ditt framtida omhändertagande 

 
Kontaktinformation 
Om du har några frågor om studien är du välkommen att kontakta: 

Nathalie Gashi Leg. Fysioterapeut 

Distriktsrehab Mörbylånga 

Nathalie.gashi@ltkalmar.se 0485-491 40 

 

Anncristine Fjellman-Wiklund, docent, leg. sjukgymnast  

Inst för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi  

Umeå universitet  

Anncristine.fjellman-wiklund@umu.se 090-786 97 56 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Information  



 

 
 

Bilaga 2. Enkät 
 
Nedanstående frågor berör information om Dig och Din kontakt med Fysioterapeut/Sjukgymnast. 
Informationen skall hjälpa till att få en bild av Dina besvär och hur kontakten varit för Dig. Besvara 
frågorna genom att sätta ett kryss i den ruta Du tycker stämmer bäst in på̊ Dig. Om Du är osäker, 
kryssa ändå i den ruta som känns riktigast. Du får endast fylla i en ruta per fråga. 
 
 
Ålder_____________ år. 
 
 
Kön: 
 
 
 
 
Behandling Du fått vid denna behandlingsperiod (fråga fysioterapeut/sjukgymnast vid osäkerhet)? 
 

□ □ □ □ □ 
 

Basal 
kroppskännedom 

JEMS Gymträning Stabilitetsträning Annat  

 
 
Hur lång tid har Du haft kontakt med fysioterapeuten under denna behandlingsperiod? 
 
_____________ månader. 
 
 
 
Vilken är Din högst genomförda utbildning? 
 

□ □ □ 

Grundskola Gymnasieutbildning Universitet eller 
högskoleutbildning 

   

 
Vad är Din huvudsakliga sysselsättning? 
 

□ □ □ □ □ 

Studerande Yrkesarbetande Pensionär Arbetslös Annat 
     

 
 
 
 

□ □ □ 

Man Kvinna Annat 



 

 
 

 
Hur länge har Du besvärats av din smärta? 
 

□ □ □ □ 

6-11 månader 1-5 år 5-10 år >10 år 

 
 
Har Du behandlats hos en fysioterapeut innan denna behandlingsperiod? 
 

Ja □     Nej □ 

 
  

Om Ja, hur många gånger har Du haft kontakt med fysioterapeut innan denna behandlingsperiod? 
 
_____________ gånger 
 
 
 
Det har funnits ett mål med den behandling Du har fått 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Stämmer 
inte 

         Stämmer 
helt 

 
Du har varit aktiv i att formulera fram ett mål i Din behandling 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Stämmer 
inte 

         Stämmer 
helt 

           
           
Din målsättning med rehabiliteringsperioden har uppfyllts 
 

□ □ □ □ □ 

- 2 -1 0 +1 2 
Sämre än 
förväntat 

Som utgångsläget  
 

Som förväntat Bättre än 
förväntat 

Mycket bättre 
än förväntat 

 
 
 
 
 



 

 
 

Lyfta eller bära matkassar 

    Ja, 

 mycket  

begränsad 

    Ja,  

    lite 

begränsad 

    Nej,  

  inte alls 

begränsad 

□ □   □ 

 

□ □   □ 

 

 
Hur ont har Du haft i snitt den senaste veckan? 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingen 
smärta 
 

         Värsta 
tänkbara 
smärta 

 
 
 
Nedanstående frågor berör om hur Du ser på̊ Din hälsa. Informationen skall hjälpa till att följa hur 
Du mår och fungerar i Ditt dagliga liv. Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i den ruta Du 
tycker stämmer bäst in på̊ Dig. Om Du är osäker, kryssa ändå i den ruta som känns riktigast. 
 

I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är: 

□ □ □ □ □ 
 

Utmärkt Mycket 
god 

God Någorlunda Dålig  

      

Jämfört med för ett år sedan, hur skulle Du vilja bedöma Ditt allmänna hälsotillstånd nu? 

□ □ □ □ □ 
 

Mycket bättre 
nu än för ett år 
sedan 

Något 
bättre nu 
än för ett 
år sedan 

Ungefär 
detsamma 

Något 
sämre nu 
än för ett 
år sedan 

Mycket 
sämre nu än 
för ett år 
sedan 

 

      

 

De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig dag. Är Du på̊ 

grund av Ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är fallet, hur mycket? 

 

 

Ansträngande aktiviteter, som att springa, lyfta          

tunga saker, delta i ansträngande sporter 



 

 
 

□ □   □ 

 □ □   □ 

 

□ □   □ 

 □ □   □ 

 

□ □   □ 

 

□ □ 

 

□ □ 

 
□ □ 

 

□ □ 

 

□ □ 

 
□ □ 

 
□ □ 

 

□ □   □ 

 

□ □   □ 

 

□ □   □ 

 

Måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett        

ord, dammsuga, skogspromenader eller trädgårdsarbete 

Gå uppför flera trappor 

Gå uppför en trappa 

Böja Dig eller gå̊ ned på̊ knä̈ 

Gå mer än två̊ kilometer 

Gå några hundra meter 

Gå hundra meter 

Bada eller klä̈ på̊ Dig 

 

Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i ditt arbete eller med andra 

regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av Ditt kroppsliga 

hälsotillstånd? 

 

Skurit ned den tid Du normalt ägnat åt arbete eller andra aktiviteter 

 

Uträttat mindre än Du skulle önskat 

 

Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter  

     

Haft svårigheter att utföra Ditt arbete eller andra aktiviteter 

(t ex genom att det krävde extra ansträngning) 
 

Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i ditt arbete eller med andra 

regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av känslomässiga 

problem     

(som t ex nedstämdhet eller ängslan)? 

 

Skurit ned den tid Du normalt ägnat åt arbete eller andra aktiviteter 

 

Uträttat mindre än Du skulle önskat 

 

Inte utfört arbete eller andra aktiviteter så noggrant som vanlig 

   Ja                 Nej 

   Ja                 Nej 



 

 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

Under de senaste fyra veckorna, i vilken utsträckning har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina 

känslomässiga problem stört Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra? 

□ □ □ □ □ 

Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt 
mycket 

Hur mycket värk eller smärta har Du haft under de senaste fyra veckorna? 

□ □ □ □ □ □ 

Ingen Mycket 
lätt 

Lätt Måttlig Svår Mycket 
svår 

 

Under de senaste fyra veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt normala arbete 

(innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? 

□ □ □ □ □ 

Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt 
mycket 

 
 

    

Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra veckorna. 

Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig 

 

Hur stor del av tiden under de senaste fyra 

veckorna... 

...har Du känt Dig riktigt pigg och stark? 

...har Du känt Dig mycket nervös?  

      

...har Du känt Dig så nedstämd att  

ingenting kunnat muntra upp Dig?    

       

...har Du känt Dig lugn och harmonisk?  

...har Du varit full av energi?  

...har Du känt Dig dyster och ledsen? 

 Hela                                
tiden 

Största  
delen 
 av  
tiden 

En hel  
del 
 av  
tiden 

En del 
 av 
 tiden 

Lite 
 av 
 tiden 

Inget 
 av 
 tiden 

 



 

 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ 
 

 

□ □ □ □ □ 
 

 

□ □ □ □ □ 
 

 

□ □ □ □ □ 
 

 

...har Du känt Dig utsliten? 

...har Du känt Dig glad och lycklig?  

  

...har Du känt Dig trött? 

 

Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina 

känslomässiga problem stört dina möjligheter att umgås (t ex hälsa på̊ släkt, vänner etc.)? 

□ □ □ □ □ 

Hela tiden Största 
delen av 
tiden 

En del av 
tiden 

Liten del 
av tiden 

Inget av 
tiden 

 

Välj det svarsalternativ som bäst beskriver hur mycket var och ett av följande påståenden 

STÄMMER eller INTE STÄMMER in på̊ Dig. 

 

 

Jag verkar ha lite lättare att bli sjuk än 

andra människor  

 

Jag är lika frisk som vem som helst av dem 

jag känner 

Jag tror min hälsa kommer att bli sämre 

 

 

 

Som slutliga frågor undrar vi? 

Finns det något som har bidragit till försämring/ förbättring? 

 

 

 

 

Om du har varit med om tidigare behandling hos fysioterapeut, är det någon skillnad denna gång 

jämfört med då? 

 

 

Stämmer                                    
precis 

Stämmer 
ganska bra 

Osäker 

Stämmer inte 
särskilt 
 bra 

Stämmer 
inte alls 

Min hälsa är utmärkt  

 



 

 
 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

Litteraturöversikt  

Introduktion  

Smärta kan definieras på många olika sätt och kan vara en tidig varning för att skydda 

kroppen från vävnadsskada. Akuta smärtan är en viktig varningssignal som är nödvändig 

för vår överlevnad (1-3). Det är viktigt att skilja på den akuta smärtan från den långvariga 

smärta (1). Långvarig icke-malign smärta, som vidare i texten presenteras som långvarig 

smärta, är en komplex och subjektiv företeelse med bred variation. Intensitet, kvalitet, 

tidsförlopp och personliga erfarenheter har betydelse för den individuella och unika 

upplevelsen hos individen (4). Smärta är en upplevelse som är förenad med emotionella 

och psykologiska reaktioner, och som inte kan mätas objektivt (1). För att smärta ska 

betecknas som långvarig ska den ha viss varaktighet, vanligen anges 3-6 månader (1). 

Smärta som pågått så länge innebär ofta ökad förekomst av andra symtom, liksom 

inskränkningar och problem i det vardagliga livet (1, 5). Smärtan influeras av en rad olika 

faktorer som livshistoria, nuvarande hälsotillstånd och psykologiskt tillstånd samt det 

sociala, emotionella och fysiska sammanhanget (4). Vid långvarig smärta finns det ofta 

tecken till en störd central smärtmodulering och ett ändrat beteende, exempelvis vid 

långvarig utbredd smärta (6). 

Långvarig smärta betraktas som ett speciellt tillstånd där den ursprungliga orsaken spelar 

mindre roll, och kan ofta behandlas på likartat sätt oavsett ursprunglig diagnos. Från såväl 

diagnostisks synpunkt som behandlings synpunkt kan det ändå ibland vara av betydelse 

att försöka kategorisera den långvariga smärtan. Kategorisering som nociceptiv, 

neuropatisk, somatoform eller smärta av okänd orsak (5). 

Utifrån dagens forskningsläge det inte möjligt att avgöra vilken av de fysioterapeutiska 

metoder som är bäst för att hindra akut smärta till att bli långvarig smärta (7). 

Fysioterapeutiska interventioner är effektiva som behandling av patienter med kronisk 

lumbal smärta, men ingen enskild behandlingsmodell har visat sig var bättre än någon 

annan. Utmaningen för terapeuten blir att bedöma varje individs behov och tillhandahålla 

lämplig och effektiv behandling för att förbättra långsiktiga resultat (8). Forskning har 

visat på att specifik träning kompletterad med beteendepåverkande åtgärder ger bättre 

effekt i form av minskad smärtintensitet och ökad livskvalitet än enbart träning (1,9,10,11). 

Regelbunden fysisk aktivitet har en positiv effekt på patienter med långvarig smärta och 

hur de upplever smärtintensiteten. Evidens är låg för att någon specifik aktivitet eller 

intervention skulle vara bättre än någon annan (12). Detta tydliggörs i en översiktsartikel 



 

 
 

av Geneen et al. (13) samt en randomiserad kontrollerad studie av Mayhar et al. (14).  I en 

översiktsartikel av Green et al. (13) påvisades att långvarig smärta är väldigt lik, oavsett 

vilken typ av smärta patienten lider av. Flertalet studier som inkluderades visade på 

positiva resultat av träning, och endast tre studier påvisade ingen signifikant förändring av 

utfallet smärta. Översikten visade på att fysisk aktivitet inte påverkade smärtan negativt 

eller bidrog till försämring i smärtan (13). 

Mayhar et al. (14) undersökte interventioner med stabiliserande övningar för patienter 

med icke-specifik långvarig lumbal smärta. Patienterna delades in två grupper, en 

kontrollgrupp som fick intervention bestående av 12 sessioner av fysioterapi, 

ultraljudsbehandling, stretch samt passiv flexion alternativt extension. Resterande 

patienter fick aktiv stabiliserande träning (SE) där interventionen bestod av 12 sessioner 

fysioterapi tillsammans med en intensiv period med stabilitetsövningar. Studien visade 

inte på någon statistisk signifikant skillnad i smärtintensitet mellan grupperna. 

Patienterna uppvisade en förbättring av funktionella kapaciteter, minskad smärtintensitet 

och ökat stabilitetsindex oavsett vilken intervention som genomfördes (14). 

Interventioner med stabiliserande övningar och behandling som utgår från konceptet 

Movement System Impairment (MSI) delar det gemensamma målet att förbättra 

bålkontroll och förmågan att stabilisera ryggraden under vardagens aktiviteter, under 

såväl isolerade som kombinerade rörelser. MSI är en metod som används för att bedöma, 

undersöka och behandla på ett strukturerat sätt. Henry et al. (15) delade in patienter med 

icke-specifik långvarig låglumbal smärta i grupper utifrån klassificering av patientens 

besvär enligt MSI och behandlingsbaserad klassificering. Utifrån klassificering matchas 

interventioner utifrån MSI. Kontrollgruppen bestod av patienter som genomgick generell 

intervention som bestod av stabiliserande övningar. Studien påvisade ingen signifikant 

skillnad mellan patientgrupperna oavsett intervention (15). 

Kumar et al. (16) visade i sin studie att patienter med långvarig ryggsmärta som 

genomgått träning med dynamisk muskel stabiliserings teknik (DMST) fick positiva 

resultat och en förbättring, oavsett varaktigheten av deras smärta. Det fanns inget tydligt 

mönster som förklarade förbättringen och det presenteras ingen statistik signifikant 

skillnad av utfallsmåtten i studien (16). 

Stabiliserande övningar har effekt och leder till minskad smärta i smärtrelaterade 

aktiviteter, sömnstörningar och psykologisk status hos patienter med icke-specifik 

lågcervikal smärta. Enligt Akodu et al. (17) skulle denna förbättring bero på återställandet 

av den normala kontrollen av de lokala musklerna i ländryggen, vilket reducerade 

aktiviteten hos mer ytliga muskler. När de rekryteras stabiliseras ryggraden vilket ökad 



 

 
 

aktiviteten i ländryggsmuskulaturen. Studie visade på ett statistiskt signifikant samband 

mellan smärtrelaterad funktionsnedsättning, depression och ångestnivå under 

interventionen. Men det visade inte på någon statistisk signifikant mellan smärta, 

funktionsnedsättning och sömnstörningar efter avslutad intervention. Studien innehöll ett 

litet antal försökspersoner där 35 deltagare rekryterades, men endast 26 deltagare 

slutförde studien (17). 

Konceptet Joanne Elphinstone Movement Systems (JEMS) syftar till att utveckla 

funktionellt rörelsemönster genom att samordna stabilitet med hållning, balans, rörlighet 

och neuromuskulär kontroll. Konceptet JEMS visar på likheter mellan stabilitetsträning 

och andra interventioner som går att finna inom fysioterapin, tyvärr har inga större 

studier utförts med detta koncept på smärtpatienter. (18). Inom Kalmar Läns landstinget 

används bland annat JEMS som behandlingskoncept för patienter med långvarig smärta.   

Motståndsträning i kombination med multimodalrehabilitering hos patienter med 

långvarig icke-specifik cervikal smärta visade inte på någon ökad effekt jämfört med 

allmän träning (19). Iversen et al. (19) rekommenderar att utgå ifrån patientens förmåga 

och motivation i val av intervention (19). Ribiero et al. (20) rapporterar liknande resultat i 

sin studie där patienter med fibromyalgi genomgick motståndsträning. Likt Iversen et al. 

rekommenderar Ribiero et al. anpassning av intervention och intensitet till varje enskild 

patient. Rekommendationen att patienter med fibromyalgi ska träna på en viss intensitet 

för att undvika förvärrad smärta, som förefaller vara giltig för aerob träning, gäller inte vid 

motståndsträning. Motståndsträning ledde inte till minskad smärta hos patienter med 

fibromyalgi (20). 

Patienter med långvarig smärta uppger att de har en bristande tillit till sin kropp, genom 

fysioterapeutisk behandling kan patienter utveckla en ökad tilltro och positiv syn på sin 

kropp (21). Fysioterapeuten använder kroppsmedveten träning för att förbättra patientens 

medvetenhet och kontroll av hållning (22). Kroppsmedvetandeträning har föreslagits som 

en metod att behandla patienter med långvarig smärta och psykosomatiska besvär (21). 

Basal Kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutisk intervention som utvecklades som en 

behandlingsform inom psykiatrin. Syftet med BK är att utveckla förmågan att vara, i 

rörelse och vila, ensam och i relation till andra (22). Metoden har används alltmer för 

behandling av långvarig muskuloskeletal smärta (23-26). 

Patienter med muskuloskeletal smärta som genomgick en träningsperiod med 

kroppsmedveten träning hade en förbättring av fysiska funktioner jämfört med de 

patienter som genomgick en träningsperiod med muskelstärkande träning under samma 



 

 
 

period. Patienterna i gruppen som genomför kroppsmedveten träning upplevde mindre 

kroppslig smärta och ökad social funktion efter perioden. (23) 

Patienter som genomgått rehabilitering med Norwegian psychomotor physiotherapy 

(NPMP) medförde upplevd ökad förmåga att hantera smärtan (27). Långvarig NPMP 

kombinerat med multimodalt kognitivt beteendeprogram kunde främja återgång till 

arbete och lindra symtom (28). Det finns även indikationer på att ökad 

kroppsmedvetenhet bidrar till ökad ångest och smärta (29). Bättre förståelse av 

kroppssignaler antas öka individens förtroende för sin kropp och sig själv. Behandling 

som fokuserar på att exponera patienter för rörelse vid rörelserädsla har visat på positiva 

resultat på flera smärtrelaterade utfall hos patienter med långvarig ryggsmärta (30). 

När smärta uppstår kan vissa mål bli ouppnåeliga. Att uppleva smärta under en längre 

tidsperiod kan leda till frustration, oavsett målets vikt. Patienter som har högre nivåer av 

smärta eller ångest kan vara benägna att undvika situationer som innebär smärta, även 

om målet med situationen är viktigt för dem (31-33). Det är viktigt att föra en dialog med 

patienter med långvarig smärta om metoder för smärthantering och vikten av att 

inkludera livskvalitet och övergripande funktion som behandlingsmål, vilket kan vara lika 

viktigt som att lindra smärtan (34). En stor utmaning vid utvärderingen av 

behandlingsresultat är identifiering av metoder som på ett tillfredsställande sätt mäter en 

interventions framgång (35). 

De flesta individer, patienter och kliniker har mål med behandling, och dessa mål kan 

förändras under behandlingens gång. Mål-skattning enligt Goal Attainment Scaling (GAS) 

är ett individuellt hälsoutfall som är lämpligt för hälsoproblem som motiverar ett 

mångsidigt och individualiserat förhållningssätt till behandlingsplanering och mätning av 

resultat. Även om GAS är ett mycket flexibelt instrument, ställer det också krav på 

systematisk noggrannhet vid bedömning och vårdplanering och tvingar patienter att vara 

tydliga med sina förväntningar (36). 

Hälso- och sjukvårdspraxis kräver att fysioterapeuter inkluderar patienter i 

målsättningen. Problem kan uppstå när terapeuten förväntar sig att patienten redan har 

ett mål och har tillräcklig förståelse för "fysioterapeutiska relevanta" mål. Det är därför 

viktigt att identifiera hur fysioterapeuter frågar om mål och hur patienter svarar på dessa 

förfrågningar.  När antaganden mellan fysioterapeuter och patienter överensstämmer, kan 

kommunikationen anses vara smidig och patienter kan enklare formulera ett mål (37). 

Instrument för patientspecifik målsättning (PSC), kan stödja målformulering eftersom 

patienter tillåts identifiera och betygsätta sina egna problem. Patienterna är inte alltid fullt 



 

 
 

delaktiga och informerade om målsättning, och fysioterapeuter integrerar inte alltid PSC i 

hela sin diagnostiska och terapeutiska process (38). Att involvera patienter och 

fysioterapeuter i utveckling och testning av metoder för målsättning ökar sannolikheten 

för förbättrad förmåga att formulera mål i praktiken (39,40). En vidareutveckling av PCS, 

av samma författare som ligger bakom den ursprungliga versionen, har lett till verktyget 

fysioterapeutisk målsättning (PSG) (38-40). PSG ska vara ett stöd för fysioterapeuten och 

bidra till att patienten aktivt blir involverad i identifieringen av den viktigaste aktiviteten 

som kan påverkas av eventuell skada eller sjukdom. Fysioterapeuter som använt sig av 

PSG i klinik upplevde en positiv erfarenhet och ansåg att den var ett användbart 

instrument för att stimulera ett aktivt deltagande. Patienterna som fick använda sig av 

PSG kände sig involverade, det vill säga att de var medvetna om sin behandlingsplan och 

behandlingsmål (39). Integreringen av en målsättningsmetod i fysioterapiprocessen ger 

möjlighet att fokusera mer på patientens mål. Med PSG kan patienterna aktivt engagera 

sig i att identifiera, prioritera och betygsätta de viktigaste aktiviteterna som de har 

problem med på grund av sin sjukdom (40). 

Litteraturen visar att fysioterapeutiska interventioner har positiv effekt, men som tidigare 

nämnts så finns det ingen specifik intervention som är bättre än den andra när det 

kommer till minskad smärta hos patienter med långvarig smärta av olika karaktär (8,12) 

Studier pekar på att kombinerad intervention med fysisk aktivitet med kompletterad 

beteendepåverkande åtgärder ger minskad smärtintensitet (1,9,10,11). Ovan lyfts även 

vikten av att föra en dialog och vikten av att inkludera behandlingsmål (34). I litteraturen 

presenteras ingen, för författaren känd, studie som har undersökt kombinationen av 

självskattad måluppfyllelse, upplevd smärta och livskvalité efter olika fysioterapeutiska 

interventioner. Syftet med denna studie är att fylla kunskapsluckan i litteraturen och 

använda resultatet som en del i att utveckla behandlingen för patienter med långvarig 

smärta i Kalmar Län. 
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