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Sammanfattning 

Svårigheter med att förstå och hantera affekter och affektreglering kan uppstå utifrån otrygg 

anknytning och obearbetade livshändelser eller trauman. Självupplevelserna blir därmed inte 

integrerade i personen och kan istället yttra sig som somatoformt syndrom eller långvarig 

smärta. För långvarig smärta erbjuds idag multimodal rehabilitering (MMR) i åtta till tolv 

veckor. Aktuell studie är en utvärdering av ett smärtrehabiliteringsprogram där behandlingen 

sträcker sig över ett år och innehåller integrativa metoder. Deltagarna skattade graden av sina 

symtom inom olika områden. Dessa utvärderades och analyserades utifrån affektivt fokus. 

Skattningarna visade förbättringar efter behandlingen inom områdena ångest, smärta, rörlighet 

och för variabeln `livet i allmänhet´. Deltagarna delgav dock inga tydliga affektiva svårigheter 

eller depressivitet varken före eller efter behandling. Dock noterades en viss förbättring 

efteråt. En tolkning är att denna patientgrupp har svårt att själva identifiera sin affektiva 

förmåga och depressivitet och känslorna tar då vägen via kroppen med smärta. Vi antar att 

MMR med en längre behandlingstid och integrativa metoder ökar möjligheten till läkning av 

den grundläggande otryggheten i relation och att självbild och självkänsla byggs upp inifrån 

med hjälp av gruppens stöd där de smärtsamma känslorna får uttryckas och bekräftas. För att 

tydligare förstå deltagarnas affektiva förmåga tycker vi att intervju- och 

utförande/föreställningsbaserade instrument skulle vara ett bra tillägg till utvärderingen.  

 

Nyckelord: Långvarig smärta; psykosomatik; affektreglering; anknytning; trauma; alexitymi; 

integrativa behandlingsmetoder.
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Inledning  
Den psykiska och fysiska ohälsan är ett allt större problem i vårt samhälle och innebär, 

förutom ett stort lidande för individen, även stora kostnader för samhället. Därför utgör 

rehabilitering av långvarig smärta och stress en stor utmaning för dagens sjukvård 

Traditionellt sett har smärta behandlats inom somatiken och psykisk ohälsa/stress inom 

psykiatrin, men utifrån forskning har man alltmer insett att det finns ett starkt samband mellan 

smärta och stress (Brodda Jansen & Clason, 2016). 

 

Som ett led i att minska sjukskrivningstalen infördes den så kallade rehabiliteringsgarantin 

2008, vilket är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 

Regeringen (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Den vänder sig till kvinnor och män 

mellan 16 - 65 år med psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta. Dessa diagnoser ligger 

bakom drygt 60 procent av alla sjukskrivningar över 14 dagar. För psykisk ohälsa erbjuds 

kognitiv beteendeterapi eller interpersonell terapi och för långvarig smärta erbjuds 

multimodal rehabilitering. Multimodal rehabilitering innebär sammansatta åtgärder 

genomförda av flera professioner under åtta till tolv veckor. Enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer (2011) bör rehabiliteringen ske på olika nivåer, där patienter med 

lindrigare problematik erbjuds rehabilitering inom primärvården (MMR1) och patienter med 

svårare problematik erbjuds rehabilitering inom specialistvården (MMR2). Forskningsresultat 

vad gäller nyttan av MMR visar att det finns måttligt till starkt vetenskapligt stöd för att 

MMR långsiktigt ger bättre helhetseffekter vid långvarig ryggsmärta (nack-, skulder- och 

ländryggssmärta samt ryggsmärta som inte närmare specificerats) jämfört med mindre 

omfattande insatser. Jämfört med inga eller avsevärt mindre intensiva insatser kunde man inte 

se någon skillnad i effekt vad gäller smärtintensitet, andra symtom eller aktivitetsförmåga. 

Däremot finns det måttligt starkt stöd för att MMR minskar sjukskrivningslängd och ökar 

återgång i arbete (Socialstyrelsen, 2011).  

 

I samband med rehabiliteringsgarantins införande sjönk sjukskrivningstalen under några år, 

men nu ökar de kraftigt igen (Försäkringskassan, 2015). Cirka en tredjedel av de patienter 

som söker till primärvården har någon form av smärtproblematik (Bragée, 2009; 

Socialstyrelsen, 2011). Smärtproblematik innebär ofta en mångfald av symtom, förutom 

smärta är det vanligt även med depressions- och ångestproblematik. Forskning har visat att 

många av dessa patienter i grunden har affektiva svårigheter, det vill säga svårigheter att 

identifiera, benämna och hantera sina affekter (Bragée, 2009). Att hantera sina affekter lär 
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man sig i samspelet med sina föräldrar och dessa patienter har ofta erfarenheter av bristande 

känslomässigt stöd i den tidiga anknytningsrelationen. Det kan också handla om yttre 

trauman, tidiga eller senare i livet, eller svåra livshändelser som man inte har fått hjälp att 

hantera och bearbeta. Negativa upplevelser i barndomen, såsom våld i hemmet och sexuella 

övergrepp är en riskfaktor för ett flertal sjukdomar i vuxen ålder (Dube, Anda, Felliti, 

Edwards & Williams, 2002; Gerge, 2010b). Att som barn inte få hjälp att hantera svåra 

känslor gör att erfarenheterna inte integreras i självupplevelsen, utan kan istället yttra sig som 

smärta eller andra symtom. Ofta ligger traumat så långt tillbaka i tiden, att varken 

vårdpersonalen eller patienten själv kopplar ihop symtomen med traumat, vilket medför att 

patienten inte får adekvat hjälp (Bragée, 2009; 2013).  

Psykosomatik och långvarig smärta 

Det finns många namn för den kroppsliga smärta som dagens sjukvård har svårt att hitta 

någon förklaring till eller bot för; långvarig smärta, kronisk smärta, somatoformt 

smärtsyndrom etc. Vi har valt att använda benämningen ’långvarig smärta’, vilket inbegriper 

en möjlighet till läkning i motsats till kronisk. Psykosomatik är läran om sambandet mellan 

kropp och själ. Psyke och soma är grekiskans ord för själ och kropp. Man ansåg tidigare att 

psykosomatik handlar om sjukdomar som orsakas av eller förvärras av psykiska faktorer. 

Nutida forskning gör inte längre samma uppdelning, utan människan ses som en odelbar 

helhet (Osika, 2013). Detta har inneburit att man inom olika områden inom sjukvården börjat 

förstå att kropp och själ kan vara påverkade av varandra (Cameron, 2002) och man förordar 

därför en bio-psyko-social modell (Engel, 2007). Med det perspektivet kan man säga att 

begreppet håller på att få en mycket vidare betydelse än det ursprungligen hade (Osika, 2013). 

Under 1950-talet talade man om relationen mellan psykologisk känsloupplevelse och 

emotionella uttryck när det gäller reaktionen på stress (Alexander, 1950). Under 1970-talet 

visade forskning att personer med psykosomatiska besvär ofta hade svårigheter med att 

uttrycka och beskriva sina känslor och begreppet alexitymi myntades (Nemiha & Sifneos, 

1970).  

 

Smärta kan också uppstå som en följd av psykosociala problem (Dagenais, Caro & Haldeman, 

2008; Gerhardt, et al, 2011). Utifrån etiologi och läran om bakomliggande orsaker antas flera 

faktorer bidra till den somatoforma utvecklingen och då både biologiska och psykosociala 

faktorer (Kellner, 1990). Inom medicinen använder man begreppet somatoformt 

smärtsyndrom. Diagnosen somatoformt smärtsyndrom förutsätter att man kan utesluta en 
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rimlig medicinsk förklaring. Vissa teorier lyfter fram att somatiseringen blir en 

försvarsfunktion för att exempelvis hålla smärtsamma affekter borta. Det handlar då om en 

inre omedveten konflikt (Krystal, 1997). Man har funnit ett samband mellan otrygg 

anknytning och somatoforma tillstånd (Waller, Scheidt & Hartmann, 2004). Detta innebär att 

smärtpatienter istället för att uppleva sina känslor, uttrycker dem via smärtor i kroppen 

(Waller, Scheidt, & Hartmann, 2004; Gerge, 2015). Under uppväxten lär man sig att hantera 

sina känslor tillsammans med sina anknytningspersoner och om dessa är känslomässigt 

otillgängliga av någon anledning (ex depression, missbruk), får man som liten utveckla egna 

strategier för att klara ängslan, oro och ångest. Dessa patienter har lärt sig att deras känslor 

och affekter är oviktiga och har därför skapat en berättelse åt sig själva som går ut på att de 

klarar sig själva. Somatisk dissociation är ett begrepp som innebär att kroppen uttrycker det 

som inte kan verbaliseras (Bragée, 2013). Oönskade emotionella tillstånd hanteras genom att 

medvetande, minne, perception, motorik inte fungerar på det normala integrerade sättet, vilket 

gör att känslorna kan ”implodera” i kroppen (Nemiha & Sifneos, 1970; Bragée, 2009) och 

märkas som oro, ångest, ont i magen, smärta, yrsel, en klump i halsen mm.  

 
Också i traumateori har man kunnat visa att brister i den tidiga anknytningen och obearbetade 

livshändelser senare i livet kan ligga till grund för utvecklandet av psykisk ohälsa, psykiatrisk 

problematik och/eller långvariga smärttillstånd (Gerge, 2010a; 2010b; 2015). Gerge, specialist 

på traumabehandling, anser att starka barndomsupplevelser rent faktiskt kan lämna spår i 

människors kroppar och hälsa. De patienter som Gerge mötte i arbetet på en hälsocentral 

visade sig ofta ha varit utsatta för en eller flera svåra barndomsupplevelser och kunde därför 

sägas vara mer eller mindre traumatiserade, även om de inte uppfyllde kriterierna för PTSD 

(posttraumatiskt stresssyndrom). Liksom Bragée (2013) anser Gerge (2010c) att dagens 

sjukvård ofta förbiser anknytningstrauman och obearbetade livshändelser i anamnesen som 

grund för fortsatt behandling. 

 

När det gäller livskvalitét hos patienter med långvarig smärta, har forskning visat att patienter 

vars smärta har okänd förklaring mår sämre, än patienter vars smärta har en fastlagd orsak. 

Man har också funnit att patienter med långvarig smärta har lägre livskvalitet om de samtidigt 

också har en psykiatrisk diagnos (Andrell, Börjesson, Peilot, Mannerkorpi, Sterner, Elisasson, 

& Mannheimer, 2009). 
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Affekter, känslor och emotioner 

Affekt, emotion och känsla används av många författare som likvärdiga begrepp (Taylor, 

Bagby & Parker, 1997). Med begreppet affekt menar man den biologiska sidan av emotionen 

och den är lika hos alla människor (Nathanson, 1992). Affekterna ”smittar” och de är 

omedelbara, abstrakta och generella. Det är bara några få av våra affekter som leder till en 

emotionell erfarenhet, utifrån att de flesta av affekterna passerar utanför vår uppmärksamhet. 

När våra affekter blir medvetna handlar det om känslor. Först när vi är medvetna om affekten 

har vi möjlighet att utnyttja affektens information (Nathanson, 1992). Begreppet emotion 

handlar om inlärda och mer komplexa känslor som utvecklats senare, och består av en 

personlig kombination av affekter och minnen (Nathanson, 1992; Damasio, Heilig & 

Rundgren, 1999; Havnesköld & Risholm Mothander, 2010). Skillnaden mellan dessa begrepp 

är viktig, men i föreliggande uppsats gör vi inte denna distinktion, utan använder dem som 

likvärdiga av praktiska skäl. 

  

Tomkins är en av förgrundsgestalterna inom affektforskningen. Tomkins menar att 

affektsystemet är ett grundläggande informations- och signalsystem som är helt avgörande för 

att vi biologiskt ska överleva (Tomkins, 1962; 1963). Överlevnad handlar om att förmå läsa 

av och tolka den information som signaleras om tillståndet i organismen (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2010). Affektsystemet ses som ett av flera andra basala subsystem 

(exempelvis drifter, motorik, perceptin och kognition) som samverkar med varandra inom 

organismen och den process som binder samman psyke och soma är affektsystemet (Tomkins, 

1962; 1963; Havnesköld & Risholm Mothander, 2010). Affekterna binder även samman 

medvetet och omedvetet, drift och handling samt tanke och handling. Varje affekt utmärks av 

ett särskilt ansiktsuttryck (Tomkins, 1962; 1963). Tomkins urskiljer åtta medfödda affekter; 

intresse och glädje är positiva affekter, ilska, rädsla, ledsnad, skam och avsky är negativa och 

förvåning är neutral. Enligt Tomkins (1991) har alla affekter en funktion. De positiva 

affekterna vill få oss att fortsätta göra något, de negativa vill få oss att försöka ändra något 

och förvåning signalerar att någonting är nytt. I samspel med våra föräldrar lär vi oss 

medvetet och omedvetet vad som accepteras och hur vi uttrycker och hanterar våra affekter 

(Tomkins, 1991; Nathanson, 1992). Alla affekter har därmed en kommunikativ funktion 

(Rydèn & Wallroth, 2008). Kommunikationen rör sig inåt mot det egna självet genom en 

form av inre respons och även utåt till andra personer (Dorpat, 2001). När barnet 

kommunicerar sina affekter blir det lättare att få sina behov tillgodosedda och det ökar 

möjligheterna till affektreglering av en viktig vuxen. Det gör även att barnet utvecklar en 
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känslomedvetenhet och får lättare att affektreglera sig själv (Rydèn & Wallroth, 2008). Den 

känslomässiga kommunikationen fortsätter även att i vuxen ålder hjälpa personen att förstå 

och hantera olika situationer. 

Anknytning och affektreglering 

Ett tryggt anknytningsmönster utvecklas genom att anknytningspersonen till barnet är 

psykologiskt tillgänglig och empatisk (Winnicott, 1957; Stern, 2000; Wennerberg, 2010). När 

anknytningspersonen speglar barnets växlande inre affekttillstånd och när det sker upprepade 

gånger skapas positivt laddade samspelsepisoder, där det sker ett utforskande mellan barnet 

och den viktiga vuxna personen. Genom detta utforskande med blickar och ansiktsuttryck 

sker en aktivering i det parasympatiska nervsystemet och samspelet skapar då en trygg 

anknytning som i sin tur minskar barnets negativa affekttillstånd och ökar de positiva 

(Wennerberg, 2013). Enligt Schore (2003) sker det en stressreaktion hos barnet när 

anknytningspersonen felintonar eller är känslomässigt frånvarande. Anknytningspersonen kan 

hjälpa barnet att reglera sitt negativa affekttillstånd genom att återintona och reparera 

avbrottet. På detta sätt hjälper anknytningspersonen barnet att utveckla sitt 

stresshanteringssystem och förmågan att reglera affekter (Beebe & Lachman, 1998; Stern, 

2000). Om det blir långvariga negativa affekttillstånd som inte regleras av en viktig vuxen, 

kan de bli till varaktiga drag i barnets växande personlighet (Schore, 2003). Barnet utvecklar 

då en traumatiserad inre arbetsmodell som i sin tur leder till ett kraftigt negativt 

stresshanteringssystem (Noyes, et al, 2001; Schore, 2003). Det generella relationsmönstret vid 

somatoforma tillstånd, förutom bristande affektreglering, överensstämmer med de bristande 

anknytningsstrategier som förknippas med undvikande relationsmönster när det gäller 

affektreglering (Waller, Scheidt, & Hartmann, 2004).  

 

Landerholm (2005) beskriver den nära kopplingen mellan kroppen och affekterna och hur det 

påverkas av samspelet mellan barnet och den vuxne. I samspelet dem emellan skapas 

kopplingar om vilka affekter som är möjligt att förnimma och vad som kan styras och så 

småningom tänkas. Höger hjärnhalva anses vara direkt förbunden med de system som har att 

göra med affekterna, och affekterna och dess utveckling nära förbundna med hur utvecklingen 

av anknytningsfunktionerna varit. Man antar att dessa delar av hjärnan även är 

sammankopplade med förmågan att hantera stress under livet (Beebe & Lachman, 1998; 

Stern, 2000; Landerholm, 2005). 
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Alexitymi och somatisering 

Alexitymibegreppet kommer från grekiskans alpha = nej, lexis = språk, thymos = emotioner, 

vilket skulle kunna översättas till ”inga ord för emotioner” (Sifneos, 1973). Vid kliniska 

observationer av patienter med psykosomatiska sjukdomar upptäcktes att de hade svårigheter 

med att verbalisera sina känslor (Ruesch, 1948; MacLean, 1949). Forskare har sedan dess 

fortsatt att bekräfta att patienter med psykosomatiska sjukdomar och även patienter med 

psykiska svårigheter har en tydlig svårighet att beskriva och uttrycka sina känslor (Nemiha & 

Sifneos, 1970; Taylor, Bagby, & Parker, 1997). Personer med alexitymi kommunicerar sina 

känslor med fokus på detaljer i externa händelser och saknar eller har en brist på fantasi. De 

har ofta brister i det kognitiva processandet av affekter (Taylor, Bagby, & Parker, 1997). 

Dessa personer har svårigheter att beskriva om de till exempel är trötta, hungriga eller ledsna 

och beskriver istället främst somatiska besvär. De har svårt att länka samman känslor med 

minnen, fantasier, utmärkande situationer eller mer komplexa emotioner. Man har även sett 

att dessa personer har brister i affektregleringsförmågan, samt att förstå och/eller märka sina 

egna känslomässiga reaktioner. Detta ger en bristfällig känslomässig verbal kommunikation, 

som i sin tur leder till minskad möjlighet att vända sig till andra för affektiv reglering (Taylor, 

Bagby & Parker, 1997; De Gucht & Heiser, 2003). Alexityma svårigheter kan vara en 

riskfaktor för fysisk sjukdom, enligt Taylor et al. (1997). Den bristande affektregleringen 

orsakar en ökad utsöndring av stresshormoner genom en förhöjd aktivitet i det autonoma 

nervsystemet, vilket påverkar kroppen negativt om det sker över tid. Man har funnit att 

psykiatriska diagnoser som exempelvis panikångest, social fobi, depression och PTSD (post-

traumatic stress disorder) korrelerar med alexititymi (Posse & Backenroth-Ohsako, 2002).   

 

Det vanligaste sättet att mäta alexitymi är med självskattningformulär, varav ett av de mest 

använda är Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) (Taylor, Bagby, & Parker, 1997). Det 

diskuteras dock om självskattningsformulär är det bästa sättet att fånga in en persons 

alexityma svårigheter (Kooiman, 1998). Waller & Scheidt (2006) anser det paradoxalt att en 

person med alexitymi och begränsad affektiv insikt om själv ska kunna ge en rättvis 

bedömning kring sina affektiva svårigheter. Deras forskningsöversikt visar att man bättre 

fångar in alexitymi hos somatiska patienter genom att komplettera självskattningsinstrument 

med intervjubaserade och utförande/föreställningsbaserade intrument  (Waller & Scheidt, 

2006). 
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Ett växande kunskapsområde är affektiv neurovetenskap, som handlar om hur känslor och 

reaktioner lärs in och hur de kan förändras till exempel med hjälp av psykoterapi (Osika, 

2013). Man tänker sig att när känslor som förknippas med ett visst minne aktiveras, sker en ny 

minnesinlagringsprocess under en viss begränsad tid efteråt, då det finns möjlighet till en 

förändring av minnet. Ur denna kunskap har ”affektiv psykoterapi” utvecklats och ett 

forskningsprojekt pågår där man använder sig av upplevelsebaserade terapiformer som konst, 

musik, kropps- och uttryckande/upplevelsebaserade terapier (Högberg, Nardo, Hällström & 

Pagani, 2011). 

Behandling av långvarig smärta 

En hel och integrerad person kännetecknas av en god förmåga att relatera till sina olika delar 

och upplevelser av sig själv och samtidigt kunna förmedla detta till andra människor. För 

patienter som efter svåra livshändelser utvecklat en långvarig smärtproblematik har denna 

förmåga brutit samman. För dem kommer det existentiella lidandet att uttryckas via en mer 

”oartikulerad kroppsröst” (Bullington, 1999). Behandlingen bör därför inte bara riktas mot 

den objektiva kroppen, utan även på att fokusera och lugna den kommunicerande kroppen 

som uttrycker ett lidande utan ord (Gerge, 2010c). Modern neurovetenskap rekommenderar 

att vi arbetar nerifrån och upp, dvs. att det är förnimmelserna under våra tankar och 

framförallt de som har lagrats i vår tysta högra hjärnhalva som behöver nås och förändras. 

Detta kan man göra med uttryckande/upplevelsebaserade terapiformer (Konarski & Theorell, 

1998; Osika, 2013) som t ex bildterapi (Hass-Cohen & Carr, 2008) och kroppsterapi (Bragée, 

2013). Behandlingens mål bör vara att patienten ska integrera höger och vänster hjärnhalvas 

processer (Gerge, 2010b; 2010c). En förutsättning för det är att patienten blir känslomässigt 

mött i en tillräckligt trygg relation, där patienten kan förbättra sin förmåga att relatera och 

känna trygghet i en nära relation. Detta kräver längre behandlingskontakter än vad som ofta är 

möjligt i primärvården (Brodda Jansen & Clason, 2016; Sveriges kommuner och landsting, 

2016). Det är också viktigt att behandlingen innehåller konkret hjälp med att slappna av, då vi 

människor generellt skyddar oss mot smärta genom att spänna oss ännu mera (Gerge, 2010b). 

 

Bragée (2013) föreslår en fas-specifik behandlingsmodell. I den första fasen har patienten ett 

diffust lidande som består av sekundära känslor som ett försvar mot mer grundläggande 

känslor. I den andra fasen fokuseras på patientens kroppsliga tillstånd som är försvarsinriktat 

för att skydda den sårbara individen. Processen med att förena behovet av kärlek från andra 

med känslan av att vara värdelös påbörjas. Patienten får en ökad förståelse för att den dåliga 
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självbilden också kan bero på faktorer i omgivningen, ex vis avsaknad av positiv bekräftelse. 

Därefter kan patienten komma i kontakt med sin vrede, vilket är en mer adaptiv känsla än 

skam. I den tredje fasen handlar det om positiv självvärdering, mer bestämd vrede och 

självtröst. Samtidigt kan patienten känna en sorg och smärta, att man erkänner sina 

känslomässiga sår och sörjer sina förluster. Den sista och fjärde fasen handlar om acceptans 

och agens, mening och självtillit. 

Rehabcentrums smärtrehabiliteringsprogram 

Denna studie är gjord utifrån ett önskemål från en rehabiliteringsklinik att utvärdera ett 

rehabiliteringsprogram som riktar sig till unga vuxna (20-40 år) med långvarig 

smärtproblematik. Rehabiliteringsprogrammet bygger i huvudsak på forskning om 

smärtfysiologi och psykosomatik (Bragée, 2009; Osika, 2013; Linton, 2005). Målet med 

programmet är att deltagarna ska påbörja en förändringsprocess i riktning mot mer 

ändamålsenliga strategier utifrån de egna livsvalen, att ”det är jag som styr mitt liv, inte 

smärtan”. Man arbetar främst kognitivt beteendeinriktat, men eftersom vi (uppsatsens 

författare) läser till psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning, har vi valt att undersöka 

deltagarnas förändringsprocess utifrån psykodynamisk teori, främst affektteori, men även 

trauma- och anknytningsteori (Tomkins, 1962, 1963; Gerge, 2010b; Bowlby, Wiking & 

Risholm Mothander, 1994).  

 

En grundtanke hos gruppledarna och de som varit med och utvecklat programmet, är att 

kroppen blivit bärare av obearbetade trauman och livshändelser, konflikter och icke uttryckta 

känslor, vilket yttrar sig som smärta. Behandlingsprogrammet syftar därför till att hjälpa 

deltagarna att förstå sambandet mellan trauma, stress och smärta, och med hjälp av olika 

metoder bearbeta trauman och livshändelser, lära sig lösa konflikter och att uttrycka sina 

känslor på ett mer konstruktivt sätt. De arbetsmetoder man använder är affektskola, basal 

kroppskännedom, bildskapande samt reflekterande samtal. Programmet är multimodalt och 

gruppledarna har olika yrkeskompetenser; sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut och 

sjuksköterska. En huvudgruppledare har förutom sjukgymnastutbildning också grundläggande 

psykoterapiutbildning och den andra är kurator med lång erfarenhet av samtals- och 

gruppbehandling. Tillsammans får de regelbunden handledning. De två huvudgruppledarna 

håller i de flesta grupptillfällen, förutom tre som hålls av en arbetsterapeut och två som hålls 

av en sjuksköterska. 
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Gruppdeltagarna remitteras till Rehabcentrum av läkare inom olika verksamheter. Remissen 

föregås av olika rehabiliteringsåtgärder och medicinska utredningar på inom primärvården 

dvs. rehabilitering på primärvårdsnivå/MMR1 (Socialstyrelsen, 2011). När remissen har nått 

Rehabcentrum görs en teambedömning inför ställningstagande till vilket av de tre 

smärtrehabiliteringsprogram som är lämpligast. Teamet, som består av sjukgymnast, 

arbetsterapeut, sjuksköterska, kurator och psykolog, försöker ringa in problem och tydliggöra 

förändringsområden. De bedömer motivationsgrad och om patienten klarar gruppbehandling. 

Patienten bedöms utifrån teamets samlade kliniska erfarenhet och några frågeställningar: 

Känner patienten att den fått en diagnos som den har ”landat” i eller finns det fortfarande 

något kvar att utreda? Har patienten en någorlunda stabil livssituation eller befinner sig 

patienten i en pågående krissituation, t ex. separation eller ett nyligen inträffat dödsfall? Vid 

teambedömningen ges även en introduktion i psykoedukation om sambandet mellan kropp, 

själ, sociala faktorer och livshändelser. Rehabiliteringsprogrammet pågår under ett år. De tre 

grupper som vi har undersökt har träffats sammanlagt 33 gånger, 2,5 timme per gång. 

Därutöver har de träffats för utvärdering efter ca ett halvår. Vid sista tillfället har 

gruppledarna även enskilda avslutningssamtal med varje gruppdeltagare, då de får berätta 

med egna ord hur de mår och vad rehabiliteringen har inneburit för dem. Efter sista 

utvärderingstillfället skrivs ett remissvar till inremitterande läkare. Vid behov kan 

gruppledarna delta i rehabiliteringsträffar med inremitterande läkare och/eller 

Försäkringskassan. Dock saknas möjligheter till ett mer regelbundet samarbete med 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa.  

Projektets psykoterapeutiska relevans och kliniska användbarhet 

Patienter med psykisk ohälsa och långvarig smärtproblematik har stora hjälpbehov och kan 

istället för att få hjälp hamna i kläm mellan den psykiatriska vården och den somatiska vården 

(Bragée, 2009). Vi anser att det är av intresse att utvärdera ett multimodalt 

rehabiliteringsprogram som integrativt använder olika metoder och som dessutom tar hänsyn 
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till att problembilden är komplex. Vi hoppas därmed kunna öka kunskapen om vilka 

behandlingsmetoder som har effekt när det gäller behandling av långvarig smärta. 

 

Syftet är att undersöka hur deltagandet i ett multimodalt smärtrehabiliteringsprogram påverkar 

deltagarnas psykiska och fysiska hälsa, samt deras förmåga att hantera affekter. 

De frågor som ska besvaras är:  

- Har deltagarnas förmåga att identifiera, benämna och hantera sina affekter förändrats? 

- Har deltagarnas upplevelse av ångest och depression förändrats? 

- Har deltagarnas upplevelse av den fysiska smärtan och rörligheten förändrats?  

- Har deltagarnas upplevelse av hälsotillstånd och ’livet i allmänhet’ påverkats? 

 

Metod 
Studien har en kvantiativ ansats utifrån de instrument som gruppledarna valt att använda. För 

att utvärdera om programmet påverkat deltagarnas att hantera affekter, psykiska och fysiska 

hälsa, samt deltagarnas upplevelse av hälsotillstånd och ’livet i allmänhet’ har mätning gjorts 

före och efter behandling. 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av 15 deltagare som remitterades till rehabcentrum för 

behandling av långvarig smärta, fördelat på tre grupper (en grupp per år) med fem personer i 

varje grupp. Genomsnittsåldern för hela gruppen var 32 år (grupp 1: 29 år, grupp 2: 26,8 år 

och grupp 3: 34,6 år).  

Bortfall 

Samtliga deltagare fullgjorde behandlingen. I självskattningarna fanns ett mindre bortfall när 

det gällde LiSat-11 och EQ5D vid före- eller eftermätningen p.g.a. att det i några fall inte har 

hunnits med att få in fullständiga svar. Bortfallet är dock mindre än 10 % och bedöms då inte 

påverka resultatet. 

Instrument/Skattningsskalor 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): TAS-20 är ett självskattningsformulär som har visat sig 

vara bland de bästa för att mäta alexitymi (Taylor, Bagby & Parker, 1997) och har bevisad 
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god reliabilitet och validitet (Bagby, Parker & Taylor 1994). Instrumentet värderas utifrån en 

totalpoäng, men även utifrån tre separata faktorer som speglar huvuddragen av det alexityma 

tillståndet: svårigheter att identifiera känslor och att kunna skilja ut dem från fysiska och 

kroppsliga upplevelser, svårigheter att beskriva känslor för andra och ett externt orienterat 

tänkande, dvs. att personen har större fokus på fysiska detaljer än på känslor och fantasier. 

Den tredje faktorn förknippas indirekt även med en begränsning i fantasi och 

föreställningsförmåga (Simonsson-Sarnecki, 2001). Formuläret innehåller 20 olika 

påståenden som skattas på en Likertskala från 1 – 5, där 1 står för att påståendet betraktas som 

helt fel och 5 som helt rätt. Den totala poängen varierar mellan 20 och 100. En person vars 

totala poäng överstiger gränsvärdet 61 uppfyller kriteriet för alexitymi, 52 - 60 tyder på 

sannolik alexitymi, och poäng lika med eller mindre än 51 tyder inte på alexitymi (Taylor, 

Bagby & Parker, 1997).   

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD): HAD är ett självskattningsformulär som ger 

en bild av om patienten lider av ångest och/eller depression. Skalan har visat sig ha en god 

validitet och reliabilitet (Zigmond & Snaith, 1983; Bjelland, Dahl, Tangen Haug, & 

Neckelmann, 2002). HAD består av 14 frågor, sju frågor gällande depression och sju frågor 

gällande ångest (Zigmond & Snaith, 1983). Poängen skattas på en 4-poängs Likertskala från 0 

till 3. Vid 8 poäng eller mer antas personen lida av lätt ångest eller depression, vid 11 till 14 

poäng måttlig depression och mer än 15 poäng svår depression. 

 

Quality of life (EQ-5D): Hälsoenkäten EQ-5D är ett standardiserat och validerat instrument 

som mäter och beskriver hälsoutfall (Euroqol Group, 1990; Burström, 2002). Instrumentet 

mäter livskvalitet med ett specifikt värde baserat på en sammanvägning av svaren på fem 

frågeområden; rörlighet, hygien, vardagliga aktiviteter, smärta samt nedstämdhet.  

Instrumentet kan användas vid en rad olika sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar. EQ-

5D innehåller både ett frågeformulär och en visuell analogskala för hälsotillstånd (EQ VAS). 

Varje delfaktor har, något förenklat tre nivåer från 1 – 3; inga problem, måttliga problem och 

svåra problem. Individens svar på dessa frågor bildar en hälsoprofil som representerar ett 

specifikt hälsotillstånd. Den visuella skalan är konstruerad så att patienten skattar sin hälsa på 

en vertikal skala från 0 - 100 där 0 är sämsta tänkbara hälsa och 100 den bästa tänkbara.  Vi 

har valt att enbart använda variablerna rörlighet och smärta samt den visuella analogskalan för 

hälsotillstånd, eftersom det passar vårt syfte. 
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Life Satisfaction Questionnaire (LiSat -11): Livstillfredsställelse (Li-Sat 11) är ett validerat 

självskattningsformulär som ger ett sammanlagt värde på en persons skattade 

livstillfredställelse, men också inom åtta specifika domäner; yrkes-/sysselsättningssituation, 

ekonomi, fritid, kontakt med vänner och bekanta, sexualliv, förmåga att klarar sig själv 

(ADL), familjeliv, parförhållande, kroppslig och psykisk hälsa (Fugl-Meyer, Brännholm, & 

Fugl-Meyer, 1991). Varje område värderas i sex nivåer från 1 – 6; där 1-3 är olika grader av 

otillfredsställelse och 4-6 är olika grader av tillfredsställelse, vilket innebär att högre värden 

indikerar högre livstillfredsställelse Vi har valt att använda endast variabeln ’livet i allmänhet’ 

eftersom det passar vårt syfte. 

Genomförande/Procedur 

Programmet har utvecklats under flera år, men vi valde att enbart undersöka grupperna från de 

tre sista åren, eftersom programmet då har varit upplagt på liknande sätt. Gruppdeltagarna 

fyllde i självskattningsformulären vid teambedömningen/bedömningssamtalet inför gruppstart 

och sedan vid det sista grupptillfället. Allt material avidentifierades av gruppledarna innan det 

överlämnades till oss.  

Metod för analys 

Dataanalyserna gjordes med hjälp av SPSS (Brace, Kemp, & Snelgar, 2003) och analyserades 

med hjälp av deskriptiv och inferentiell statistik. Eftersom vi har en relativt liten 

undersökningsgrupp (15 personer) var normalfördelningen svår att uttala sig om. Vi tittade på 

normalfördelningen samt spridningen och vi kollade våra värden för eventuella outliers 

(extremvärden) med hjälp av frekvenstabell i SPSS. Inför att vi undersökte eventuella 

signifikanta skillnader mellan före- och eftermätningen av de olika skattningsformulären 

kontrollerades för extremvärden genom att göra lådagram (boxplot) för varje skattningsskala 

och några enskilda variabler; rörlighet, smärta, livet i allmänhet och hälsotillstånd. Värden 

som ligger högre än tre gånger lådans längd från kanten på lådan betraktas som ett 

extremvärde (Pallant, 2001).  

 

Vi jämförde deltagarnas skattningar före och efter behandling med patat t-test för varje enskilt 

skattningsinstrument. Utifrån att undersökningsgruppen är mindre än 30 individer är 

normalfördelningen oklar samt att resultaten bygger på skattningsskalor användes även ett 

icke-parametriskt test, Wilcoxon Matched-pair signed-rank test (p<0,05).  
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Etiska överväganden 

Rehabcentrums verksamhetschef har godkänt genomförandet av studien. Resultaten kommer 

att presenteras på gruppnivå och vara anonyma. Patienternas självskattningsformulär var 

avidentifierade innan de överlämnades till oss.  

 

Resultat 

Resultatet visade signifikanta förbättringar vad gäller deltagarnas skattning av ångest, smärta 

rörlighet och variabeln ’livet i allmänhet’ efter behandlingen. Störst förbättring kunde ses vad 

gäller ångest.  

 

I undersökningsgruppens skattningar saknades svar på föremätningen på skattningsformuläret 

EQ5D vad gäller rörelse, smärta och hälsotillstånd hos tre av individerna i en av de tre 

genomförda grupperna. En uträkning där vi ersatte de uteblivna svaren med gruppens 

medelvärde visade att medelvärdet förblev relativt oförändrat trots de missade värdena, och 

bedömdes därmed inte påverka resultatet. 

Affekter 

Deltagarnas medelvärde för TAS-20 totalpoäng före behandling låg under gränsen för 

alexitymi (>61), d.v.s. de hade inte svårigheter att hantera känslor. Nästan hälften av 

deltagarnas skattningar låg över 51 poäng, vilket antyder sannolik alexitymi. Det hade ändå 

skett en förändring i positiv riktning vid efter-mätningen, dock inte signifikant. Deltagarnas 

medelvärde på TAS/delskala I och II, dvs. ’svårigheter att identifiera känslor’ och ’svårigheter 

att beskriva känslor’ visar även de på en förbättring vid eftermätningen. När det gäller 

deltagarnas medelvärde på TAS/delskala III ’ett externt orienterat tänkande’ har ingen 

förändring skett (tabell 1).  

Tabell 1. Medelvärden, median, standardavvikelse före och efter behandling samt  statistisk signifikans för 

samtliga deltagare. Paried Samples Test (SPSS).  

Skattningsskalor M (SD) före M (SD)efter p-värde  Median före Median efter 

TAS-20 total  49 (12) 43 (14) 0.16 49 42 

TAS-20 I 20 (7) 16 (7) 0.13	   21 16 
TAS-20 II 15 (10) 11 (6) 0.22	   13 10 

TAS-20 III 16 (4) 16 (5) 0.54	   16 16 
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Figur 1 visar att deltagarnas medianvärde före behandling ligger under gränsvärdet (>61) för 

alexitymi. 75 procent av deltagarna skattar under gränsvärdet och 25 procent över gränsvärdet 

före behandling. Efter behandlingen har deltagarnas medianvärde sjunkit ytterligare. 

Spridningen av deltagarnas skattningar är större vid eftermätningen. 

 

 

Figur 1. Deltagarnas sammanlagda värden på TAS – 20, samt gränsvärdet för alexitymi.   

 

 

Figur 2. Spridningsvärden av deltagarnas skattning på delskalorna i TAS – 20, före och efter behandling: I) 

Svårigheter att identifiera känslor, II) Svårigheter att beskriva känslor och III) Externt orienterat tänkande. 
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Depression och ångest 

Deltagarnas skattning för depression visade att medelvärdet före behandling låg under 

gränsvärdet (> 8), d.v.s. ingen av deltagarna uppfyllde kriterierna för lätt, måttlig eller svår 

depression. Efter behandlingen hade medelvärdet sänkts ytterligare, även om skillnaden inte 

var signifikant (tabell 2). Deltagarnas skattning för ångest visade att medelvärdet före 

behandlingen låg över gränsvärdet 8, det vill säga att fler än 50 % av deltagarna uppfyllde 

kriterierna för en lätt, måttlig eller svår ångestdiagnos. Efter behandlingen visade resultatet att 

deltagarna skattade lägre på ångest och resultatet var signifikant.  
 

Tabell 2. Skattning av depression och ångest. Medelvärden, median, standardavvikelse före och efter behandling 
samt statistisk signifikans.  
 

Skattningsskalor M (SD) före M (SD)efter Median före Median efter p-värde 
HAD Depression 4,9 (2,3) 3,6 (2,9) 6 5 0.162	  
HAD Ångest 8,4 (4,2) 7,1 (4,0) 11 9 0.011	  

 

Figur 3 visar att de flesta av deltagarna skattade under gränsvärdet för depression (>8) både 

före och efter behandlingen. Skillnaden var inte signifikant. När det gäller ångest före 

behandling låg medianvärdet över gränsvärdet för måttlig ångest (>11). Det framgick även att 

deltagarnas medianvärde för ångest låg högre än gränsvärdet (måttlig ångest) efter 

behandlingen, dock signifikant lägre efter än före behandlingen (tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Figur 3. Deltagarnas skattningar av ångest och depression, före och efter behandling 
samt gränsvärden för lätt, måttlig och svår depression/ångest. 
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Figur 4. Deltagarnas skattningar                                        Figur 5. Deltagarnas skattningar för ångest 
för depression före och efter behandling.                           före- och efter behandling.    
 

Smärta och rörlighet 

Deltagarnas medelvärde på EQ5D före behandling vad gäller variabeln rörlighet visade på 

måttliga problem (tabell 4). Efter behandling hade medelvärdet sänkts och hamnade inom 

kategorin inga problem, förändringen var signifikant. Medelvärdet på EQ5D smärtvariabel 

före behandling visar på måttliga till svåra smärtproblem, förändringen var signifikant (tabell 

4). Efter behandlingen hade deltagarnas medelvärde sänkts och låg på måttlig nivå.  

 
Tabell 4. Medelvärden, median, standardavvikelse för EQ5D före och efter behandling samt p-värde.  

Skattningsskalor M (SD) före M (SD) efter Median före Median efter p-värde 

EQ5D Rörlighet 1,6 (0,5) 1,0 (0,4) 2 1 0.039	  
EQ5D Smärta 2,5 (0,5) 2,2 (0,4) 2.5 2 0.039	  
EQ5D/Hälsotillstånd 53,9 (19,1) 60,3 (14,4) 52.50 60 0.170	  

              

              

’Livet i allmänhet’ 

Deltagarnas skattade värde för variabeln ’livet i allmänhet’ låg signifikant högre efter 

behandlingen än före (p=0.05). Medelvärde före behandlingen var 2,9 och efter behandlingen 

3,6). Medianen före och efter behandling var 3, respektive 3,5 (figur 6).  Deltagarna skattade 

sitt hälsotillstånd högre efter behandlingen (tabell 4) dock ej signifikant. 
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Figur 6. Deltagarnas skattade värde på variabeln ’livet i allmänhet’ samt gränsvärdet mellan otillfredsställdhet 
och tillfredsställelse.                                                                
 

 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur deltagandet i ett multimodalt 

smärtrehabiliteringsprogram förändrar deltagarnas förmåga att hantera sina affekter. Vi ville 

även ta reda på om det skett någon förändring vad gäller deltagarnas upplevelse av ångest, 

depression, fysiska smärta och rörlighet. Slutligen ville vi undersöka om deltagarnas 

upplevelse av hälsotillstånd och variabeln `livet i allmänhet` har påverkats. Vi diskuterar 

resultaten utifrån aktuell och relevant psykoterapiforskning.  

 

Våra huvudresultat visar att deltagarna efter en multimodal smärtrehabilitering har 

signifikanta förbättringar i skattning av ångest, rörlighet, smärta och för variabeln ’livet i 

allmänhet’.  

Deltagarnas skattning av affektiv förmåga 

Affekterna har länge haft en central plats inom psykoterapiområdet. En viktig uppgift i 

psykoterapi är ofta att hjälpa personen att hitta uttryck som kommunicerar någon mening, som 

talar om vilka affekter som är starka i kroppen. Till en början kan det vara att överhuvudtaget 

börja lägga märke till att affekterna finns. Man säger att affekterna är länken mellan psyke 

och soma och det som förenar det medvetna och omedvetna inom oss. När det gäller personer 

med långvarig smärta och somatiseringssyndrom kan smärtan ses som ett kroppsligt uttryck 

för affekter som aldrig fått möjlighet att komma till ett känslomässigt uttryck. Vår 
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undersökningsgrupp skattar under gränsvärdet för alexitymi både före och efter behandling, 

vilket motsäger forskningen som säger att det finns ett starkt samband mellan långvarig 

smärta och alexitymi. Vi trodde att resultatet skulle visa på tydligare alexityma svårigheter än 

det gjorde. En förklaring skulle kunna vara att deltagarnas affektiva svårigheter ligger utanför 

medvetandet, vilket gör det svårt för dem att objektivt bedöma sina affektiva oförmågor. För 

att bättre förstå och få syn på deltagarnas affektiva svårigheter tror vi att det vore fördelar med 

att komplettera självskattningsformulär med exempelvis intervjubaserad mätning med ACI 

(Affect Consciousness Interview) och utförande/förställningsbaserad mätning med LEAS 

(Levels of Emotional Awareness), i enlighet med Waller & Eduard Scheidt (2006). Att 

gruppledarna djupare undersöker detta tillsammans med deltagarna tror vi kan bli en 

förstärkning av alliansen och tryggheten, vilket i sin tur kan ge ökad chans till självutveckling.   

  

Resultatet av deltagarnas skattning visar att det skett en viss förbättring när det gäller 

förmågan att identifiera samt att beskriva sina känslor efter behandlingen, trots att skillnaden 

inte är signifikant. En faktor som kan ha bidragit till förbättringen tror vi är att deltagarna har 

fått möjlighet att synliggöra och prata om sina känslor och dela dem i gruppen. Dessa 

patienter som under uppväxten troligen upplevt bristande spegling i anknytningsrelationen får 

i gruppen en ny chans att läka dessa smärtsamma känslor, och även bygga upp en ny inre 

trygghet tillsammans med andra. Wennerberg (2013) och Landerholm (2005) tar upp detta i 

termer av att det negativa affekttillståndet då minskas och det positiva ökas. Man kan därför 

tänka att deltagarnas nya erfarenheter av ett tryggt relaterande i gruppen stimulerar det 

parasympatiska nervsystemet, dvs. skapar lugn. För att öka förståelsen hos gruppledarna för 

deltagarnas problematik, föreslår vi att man använder någon form av skattning av 

anknytningsmönster, exempelvis Attachment Scale Questionnarie (ASQ). På så sätt kan man 

få en tydligare bild av gruppdeltagarnas relationsmönster utifrån den forskning som visar ett 

samband mellan somatisering och otryggt undvikande anknytningsmönster (Waller, Scheidt, 

& Hartmann, 2004). 

 

Enligt rehabiliteringsgarantin är den rekommenderade behandlingstiden för långvarig smärta 

åtta - tolv veckor. Vi tror att detta är för kort tid och gör att det finns en risk att problemen 

återkommer efter en tid. Vi som skriver denna uppsats arbetar inom vuxenpsykiatrin och på 

en kvinnofridsmottagning och möter ofta personer som traumatiserats på olika sätt och/eller 

har anknytningsbrister. Här har vi själva sett fördelen med att patienterna har möjlighet till en 

längre behandlingskontakt, de hinner bygga upp en ny trygg relationell erfarenhet, den inre 
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integrationen verkar öka hos personen och förändringen verkar bli mer bestående. Det 

undersökta rehabiliteringsprogrammet har en behandlingstid på över ett år om man inkluderar 

de två uppföljningstillfällena. Detta ökar möjligheten att hinna bygga upp trygga relationer 

med gruppledarna och den övriga gruppen, så att de tryggt kan börja prata om sina känslor 

och obearbetade livshändelser.  

 

Långvarig smärta handlar också om ett dubbelriktat samband. Att ha långvarig smärta kan i 

sig göra att man stänger ute signaler från kroppen, vilket i sin tur minskar medvetenheten om 

känslorna (Bragée, 2009). Utifrån det anser vi att det är viktigt att i ett 

smärtrehabiliteringsprogram för långvarig smärta fokuserar på affekter och hanteringen av 

dessa.  

 

Deltagarnas skattning av ångest och depression 

Jämförelser i skattningar mellan före och efter behandling visar signifikanta förbättringar av 

ångest. Även när det gäller depression har värdet på skattningarna förbättrats, dock ej 

signifikant. Vi tror att en förklaring till förbättringarna är att rehabiliteringsprogrammet 

innebär många olika möjligheter för deltagarna att uttrycka känslor med kroppen, i bild och i 

samtal. Musklerna kan ge ledtrådar till det man känner, och om man hindrar känslornas 

uttryck i kroppen och kroppens muskler kan man drabbas av smärta. Vi tror därför att 

deltagarnas ökade förmåga att identifiera och benämna sina affekter och att acceptera sina 

affekter ger en minskad ångest. Man brukar säga att en känsla som man av någon anledning är 

omedveten om eller upplever som förbjuden kan orsaka ångest. När ångestnivån är för hög 

kan det vara svårt att märka signaler från kroppen. Vi tror, liksom Bragée (2013), att 

deltagarna får god hjälp av kroppskännedomsövningarna att lära sig att ”grunda sig”, slappna 

av och sätta gränser och därigenom får de hjälp att reglera ångesten. Även vid behandling av 

olika former av psykisk traumatisering använder man sig avslappningstekniker för att grunda 

patienten innan man går vidare till att bearbeta svåra upplevelser och känslor Gerge (2010b).   

 

Deltagarnas skattningar av depression låg lågt både och före behandlingen. Vid långvariga 

smärttillstånd är det vanligt att man förutom alexityma svårigheter ofta även har depressiva 

symtom (Posse, Hällström, & Backenroth-Ohsako, 2002). Beck-Friis (2009) skriver att den 

depressiva känslan uppstår ur ett avbrott i ömsesidigheten till anknytningspersonen, vilket 

sedan leder till att personen tar på sig ansvaret för att vara orsaken till att det brustit. Han 
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lyfter fram att depressionens grund ofta handlar om att den viktiga och sunda narcissistiska 

bekräftelsen uteblivit och att det skapas en form av sår i självkänslan som hindrar personen 

att känna naturlig sorg och saknad (Beck- Friis, 2009). En tanke vi får är att deltagarna kanske 

bär på olika former av relationsförluster/avbrott som skapat sår, vilket försvårar förmågan att 

uttrycka dessa känslor. Den positiva förändringen av deltagarnas depressiva symtom, trots att 

den inte är signifikant, tror vi kan bero på att gruppen fungerat som en hjälp i att lyfta upp och 

bekräfta känslor och affektiva uttryck.  

 

Deltagarnas skattning av smärta och rörlighet 

Gruppdeltagarna skattar mindre smärta och bättre rörlighet efter behandlingen. Vi tror dock 

att förbättringen kommer att fortsätta även efter behandlingens slut, eftersom det tar tid för 

kroppens fysiologiska system att återanpassa sig och läka ihop (Osika, 2013). En förklaring 

till den minskade smärtan och förbättrade rörligheten tror vi framförallt har att göra med den 

förbättrade förmågan att hantera affekter, vilket avlastar kroppen och minskar 

somatiseringstendensen. Eftersom det är våra känslor som vägleder oss i livet, så är det 

rimligt att anta att gruppdeltagarna i framtiden kommer att ha lättare att uttrycka sina behov. 

Vi antar att de i gruppen har känt sig trygga nog att bearbeta trauman och livshändelser och 

förstå sambandet mellan det som hänt tidigare och de symtom de har. Smärtan blir därför inte 

lika oförklarlig och skrämmande som tidigare.  

 

Dessutom har gruppdeltagarna även tränat avslappning och basal kroppskännedom, vilket i 

sig borde ha minskat smärtan och förhoppningsvis gett inspiration till att fortsätta på egen 

hand. Vi anser att dessa inslag är viktiga utifrån modern neurovetenskap som rekommenderar 

att vi arbetar ’bottom-up’, dvs. att patienten kommer i kontakt med förnimmelser som har 

lagrats i den tysta högra hjärnhalvan. Det gör de genom att öka uppmärksamheten på hur 

känslorna uttrycker sig i kroppen (Gerge, 2010c). Målet är att integrera höger och vänster 

hjärnhalva (Gerge, 2010c). Andra metoder som visat sig fungera vid smärt och 

traumabehandling och som bland annat skapar balans i nervsystemet är yoga. Exempelvis 

visar studier kring kroniska smärttillstånd såsom ryggsmärta och även fibromyalgi kombinerat 

med yogautövning att den fysiska smärtan förbättras och att även andra bekymmer med 

exempelvis orkeslöshet, depression, ångest eller minnesstörningar förbättras (Carson, et al, 

2010; Wren, Wright, Carson & Keefe, 2011). Även inom traumaforskningen pratar man 

mycket om de goda effekterna av yogautövning (Rhodes, Spinalozza & van der Kolk, 2014). 
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Man har sett att yogans integrativa utövande med fysiska rörelser och positioner, 

andningstekniker och medveten närvaro övningar skapar ökad förmåga att hantera 

dysreglerade fysiologiska och affektiva tillstånd som uppkommit av olika former av trauman. 

 

Vi har inte haft kännedom om gruppdeltagarnas diagnoser, men troligen har de en 

kombination av fysiska diagnoser och somatisering. Vi tror att rehabiliteringsprogrammet har 

hjälpt gruppdeltagarna att, via affekterna, inse sambandet mellan de psykosociala faktorerna 

och de tidigare obearbetade livshändelserna med den fysiska smärtan. Vi tror också, i likhet 

med Krystal (1982), att gruppdeltagarna efter behandlingen i större utsträckning har 

accepterat sina smärtsamma känslor, istället för att försvara sig mot dem med ökad 

kroppsspänning och smärta som följd. Här tänker vi i likhet med Bragée (2009, 2013) att det 

är viktigt att smärtpatienter i behandling får hjälp med att uttrycka sina känslor och att hitta ett 

sätt att agera på dem för att de så småningom ska känna att de är chefer i sitt eget liv, istället 

för att det är smärtan som styr. Detta för att undvika att kroppen är i ständig larmberedskap.  

 

Deltagarnas skattning av hälsotillstånd och variabeln ´livet i allmänhet’ 

Utifrån deltagarnas skattning av hälsotillståndet efter behandling kan man se en viss 

förbättring, även om den inte var signifikant. Det tror vi hör samman med att de har 

förbättrade symtom för övrigt och att de upplever att behandlingen har varit meningsfull. Vi 

vill återigen betona att vi tror att rehabiliteringsprogrammets upplägg med dess multimodala 

och integrativa behandlingsmetoder, men också den långa behandlingstiden är orsaken till de 

förbättringar vi kan se vad gäller hälsotillståndet, men också för variabeln ’livet i allmänhet’. 

Längden på behandlingen ger gruppdeltagarna bättre möjligheter att skapa trygga relationer i 

gruppen och att öva in ett nytt förhållningssätt till sig själv. En längre behandlingstid ger 

också större möjligheter att nya erfarenheter befästs och ökar möjligheterna till bestående 

förändringar.  

 

Inom sjukvården talar man om `sjukdomsvinst´ som begrepp, vilket innebär att man tror att 

patienten upplever fördelar av sitt sjukdomstillstånd. Vi kan tänka oss att sjukdomsvinst 

egentligen handlar om en människa som inte förstår sambandet mellan det trauma/de 

livshändelser hon varit om och de symtom hon lider av och som inte heller får adekvat hjälp, 

liknande det Bragée (2009 och 2013) och Gerge (2015) menar. I så fall behöver man börja 

betrakta sjukdomsvinster som ett rop på hjälp och om patienterna istället får adekvat hjälp så 
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bör sannolikt behovet av sjukdomsvinster minska. Man vet att patienter med medicinskt 

oförklarad smärta har sämre livskvalité än patienter vars smärta har en klarlagd orsak. Därför 

är det glädjande att gruppdeltagarna efter behandlingen skattar signifikant högre på variabeln 

’livet i allmänhet’. Att gruppdeltagarna efter behandlingen upplever förbättrad livskvalitet tror 

vi kan höra samman med att de börjat förstå sambandet mellan smärtan och tidigare 

erfarenheter, men också att de i större utsträckning känner ett eget ansvar för sitt liv.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom vi blev ombedda att göra denna utvärdering har vi inte själva valt instrument, och 

det är möjligt att vi hade valt annorlunda. Om vi hade valt skattningsformulär idag och utifrån 

ett affektivt fokus, skulle vi lägga till intrument. Det hade också varit särskilt intressant att 

intervjua deltagarna om deras upplevelser. Vi valde att inte titta på sjukskrivningsstatistik, då 

vi insåg att det inte skulle rymmas inom ramen för den här uppsatsen. Vi har inte heller 

kunnat ta hänsyn till om deltagarna har deltagit i andra rehabiliteringsåtgärder parallellt, vilket 

kan ge osäkerhet i resultatet. 

 

Deltagarna har inte haft kännedom om vår studie eller dess syfte när de fyllt i 

självskattningsformulären och de har heller inte träffat oss. Detta kan minska risken för bias. 

Vi har också tagit del av materialet efter det att gruppledarna har avidentifierat dem. Utifrån 

forskning om långvarig smärta och somatisering valde vi att fokusera på deltagarnas affektiva 

förmåga och koppla samman det med anknytning utifrån ett traumaperspektiv.  

Slutsatser/Rekommendationer 

Studien visar att deltagande i ett längre multimodalt smärtrehabilitering som integrativt 

använder olika uttryckande och upplevelsebaserade metoder ger signifikanta förbättringar vad 

gäller gruppdeltagarnas ångest, rörlighet, smärta och uppfattning om ’livet i allmänhet’. 

Resultatet visar att det är ångesten som har minskat mest, vilket vi tror beror på en ökad 

relationell trygghet samt att de i behandlingen fått stöd i att hantera och uttrycka sina affekter 

med hjälp av olika uttryckssätt. Vi tror att det är rehabiliteringsprogrammets styrka är att det 

är en lång behandling och att det innehåller flera uttrycksformer; kropp, bild och ord, vilket 

hjälper deltagarna att med olika delar av hjärnan bearbeta de livshändelser som behöver 

bearbetas. Vi hoppas att fler vårdgivare är villiga att lyfta in denna typ av behandlingsform 

och även för uttryckande terapiformer som t.ex. bildterapi.  
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Utifrån ett psykosomatiskt perspektiv tänker vi att när deltagarnas förmåga att få uttrycka och 

kanske t o m acceptera sina affekter ökar, så minskar ångesten, vilket i sin tur sänder signaler 

till det parasympatiska nervsystemet som ger mer lugn och ro i kroppen och därmed mindre 

smärta.  

 

Sett till kostnader för samhället anser vi att det på sikt vore kostnadseffekt att erbjuda ett 

längre behandlingsprogram för att hjälpa dessa patienter med den grundläggande 

problematiken. Om vi tänker oss att smärtan står för jobbiga livshändelser, som t ex. dåliga 

erfanheter i nära relationer, kan en kortare behandlingtid vara kontraindicerat då man riskerar 

att öppna upp utan att få möjlighet att bearbeta det. Man riskerar att patienten blir 

retraumatiserad, dvs. återupplever känslan av övergivenhet. 

 

Ett förslag inför framtiden skulle kunna vara att koncentrera sig på att mäta det som studien 

visar har förändrats mest, dvs. ångest och livskvalité, och med hjälp av långtidsuppföljningar 

se om effekten varar över tid. Andra förslag är att utöka mätinstrumenten vad gäller 

deltagarnas affektiva förmåga och komplettera med intervju- och 

utförande/förställningsbaserad mätning.  

 

Vår åsikt är att detta rehabiliteringsprogram fyller en viktig funktion för denna patientgrupp 

som ofta faller mellan stolarna. Deras problematik är i varierande grad komplex, vilket kräver 

ett vidare fokus i behandlingen. Vi anser att detta behandlingskoncept bör vara ett självklart 

alternativ i vården av patienter med långvarig smärta.   
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