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Sammanfattning: 

Syftet med denna studie va a aktiviteter, oro och 

nedstämdhet för patie ter genomgången 

rehabilitering. Ett ytterligare syfte med studien var att studera om det fanns några samband 

 dagliga aktiviteter och graden av oro och nedstämdhet både före och 

na återgå i arbete efter rehabiliteringen. Av dessa var 90 

 veckor 

att 

iteter och 

lor av oro tycks minska efter rehabilitering och att det 

r igatt jämföra upplevd begränsning i dagl

nter med långvarig smärta (>3 månader), före och ef

mellan begränsningar i

efter genomgången rehabilitering. 

För mätningarna användes instrumenten Disability Rating Index (DRI) som mäter 

funktionsbegränsningar i vardagliga aktiviteter och Hospital Anxeity and Depression Scale 

(HADS) som mäter oro och nedstämdhet. I studien ingick 50 patienter med kronisk smärta 

och som hade målsättningen att kun

% kvinnor. Mätningarna genomfördes vid tre olika tillfällen; före rehabilitering, sju

efter avslutad rehabilitering samt ett år efter rehabiliteringen.  

Huvudresultatet visade att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader i förmågan 

utföra dagliga aktiviteter eller graden av nedstämdhet efter rehabilitering. Den enda 

signifikanta skillnaden som framkom var en minskning i oro 7 veckor efter avslutad 

rehabilitering jämfört med före.   

Det fanns signifikanta samband mellan förmågan att utföra dagliga aktiviteter och upplevd 

oro och nedstämdhet före rehabilitering samt mellan förmåga att utföra dagliga aktiv

nedstämdhet efter rehabilitering.  

Slutsatser som kan dras är att käns

verkar finnas samband mellan fysiska begränsningar och nedstämdhet både före och efter 

rehabilitering.  

 

Nyckelord: Kronisk smärta, Funktionsbegränsning, Nedstämdhet, Oro 
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Abstract 

The aim of this study was to compare perceived disability in daily activities, anxiety and 

depression for patients with chronic pain (>3 month), before and after rehabilitation. Another 

aim was to examine if there were any correlations between disability in daily activities and the 

extent of anxiety and depression before and after rehabilitation.  

For the measurements, Disability Rating Index (DRI) that measures disability in daily 

activities, and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ) which measures the extent of 

anxiety and depression were used. The study was carried out with 50 patients who had 

suffered from chronic pain and with the objective to return to work after rehabilitation. Of 

these, 90 % were female. The measurements were carried out at three measure points; before 

rehabilitation, seven weeks after rehabilitation and one year after rehabilitation.  

The main result did not show any statistically significant improvement in ability to perform 

daily activities. 

The only significant difference that emerged was an improvement in anxiety seven weeks 

after rehabilitation compared with before. There were significant correlations between the 

ability to perform daily activities and anxiety and depression before rehabilitation. There was 

also a significant correlation between the ability to perform daily activities and depression 

after rehabilitation.  

Conclusions drawn from this paper are that there seems to be a decrease in feelings of anxiety 

after rehabilitation and also that there appears to exist a correlation between disability and 

depression. 

 

Key words: Chronic pain, Disability, Depression, Anxiety 
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1 Introduktion 

Enligt en studie (Statens folkhälsoinstitut, 2004) utförd i Sverige har 22 procent av alla 

kvinnor och 14 procent av alla män i åldrarna 18-84 år svåra besvär av smärta i bland annat 

nacke, axlar, rygg, och knän. För många av dessa är smärtan långvarig och ett ständigt inslag i 

det dagliga livet. Begränsningar att utföra vardagliga aktiviteter till följd av denna smärta 

påverkar det psykiska välbefinnandet och det har visat sig att många av dessa patienter 

upplever oro och nedstämdhet i varierande grad som en följd av det (Badcock, Lewis, Hay, 

McCarney & Croft, 2002). En del av rehabiliteringen av denna patientgrupp går ut på att 

behandla oro och nedstämdhet och för den fortsatta utvecklingen av effektiva 

rehabiliteringsmetoder är det viktigt att studera vilken inverkan fysiska och psykiska 

begränsningar har på varandra.  

1.1 Långvarig smärta  

Smärta är ett komplicerat fenomen och kan beskrivas som ett svar på mekanisk, kemisk eller 

termal stimulering. Den är subjektiv och uppträder som ett resultat av individens reaktion på 

abnorm stimulering (Brattberg, 1995). Med långvarig smärta avses generellt ett tillstånd av 

smärta som varat i minst tre månader och denna typ av smärta medför ofta permanenta 

förändringar, både i nervbanor som förmedlar smärta och i andra vävnader (SBU, 2006). 

Ursprungsdiagnosen är oftast av underordnad betydelse då smärtan behandlas på ett likartat 

sätt. Något som kan vara av betydelse är om smärtan skulle beskrivas som nociceptiv 

(vävnadsskada), neuropatisk (nervsmärta), somatoform (psykologiska faktorer bedöms spela 

en stor roll) eller smärta av okänd orsak. För att kunna få en god diagnostik hos patienter med 

långvarig smärta är det viktigt med en noggrann och systematiskt genomförd anamnes och 

fysikalisk undersökning. Smärta förekommer ofta utan någon påvisbar sjukdom och under 

senare hälften av 1900-talet har smärta kommit att betraktas som en interaktion mellan fysiska 

och psykiska orsaker (Brattberg, 1995). Det finns ett antal psykologiska mekanismer som kan 

sägas ligga till grund för utvecklingen av långvarig smärta. Det kan till exempel vara stress 

som ökar muskelspänningen i kroppen och som i sin tur förvärrar eller orsakar muskelsmärta. 

Smärtan ökar stressen och sätter igång en ond cirkel. En annan mekanism är den verkan som 

smärta har på vårt beteende. Smärta kan få oss att göra många små förändringar i vår livsstil 

som över tid utgör en försämring av livskvaliteten och en sänkning av sinnesstämningen. En 

sänkning av sinnesstämningen kan i sin tur leda till att smärtan upplevs som mer intensiv.  
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En tredje mekanism är rädsla - undvikande- beteende. Liksom en fobi gör att man undviker 

det som framkallar känslor av obehag eller rädsla, till exempel en orm, gör smärta för vissa 

individer att de undviker rörelser och aktiviteter som de förknippar med smärta. Hos dessa 

individer väcker smärta katastroftankar inför något som egentligen bara är lite negativt, till 

exempel ”nu har jag en allvarlig skada”. Detta ökar rädslan och gör att individen letar efter 

signaler i kroppen som kan bekräfta dessa misstankar och ge en möjlighet att undvika skadan 

(Hertting & Samuelsson, 2000). 

1.2 Att leva med långvarig smärta 

Att leva med långvarig smärta innebär för många att förlora förmågan att utföra aktiviteter 

som tidigare varit en självklar och stor del av patientens liv och det drabbar förutom patienten 

även dennes familj (SBU, 2006). Detta kan framkalla olika känslor, allt från ilska och 

irritation till hjälplöshet och nedstämdhet (Thomas & Johnson, 2000). Den som lider av 

långvarig smärta är konstant medveten om sin kropp och de hinder som kroppen utgör när det 

gäller att kunna utföra vardagliga aktiviteter. Hur man klarar av det faktum att smärtan inte 

kommer att gå över inom en snar framtid varierar från individ till individ. Smärtpatienter 

återfinns inom ett spektrum från dem som accepterar den värkande kroppen som en del av 

livet till de som ser den värkande kroppen som en fiende (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007).   

Patienter som i hög utsträckning klarar att leva sitt liv som de skulle vilja trots sin smärta är 

inte i så hög grad utsatta för psykiska och psykosociala handikapp som de som upplever att de 

begränsas av sin smärta. Bland dessa ses även en lägre frekvens av depressioner (McCracken 

& Yang, 2006). Trots de många begränsningar som det innebär att leva med långvarig smärta 

kan denna patientgrupp ändå uppleva välbefinnande (Raak & Wahren, 2006). 

1.3 Fysiska begränsningar och psykisk ohälsa hos patienter med långvarig smärta 

Att psykisk ohälsa påverkar upplevelsen av smärta är ingen ny kunskap, men under senare år 

har forskningen även hittat starka samband mellan psykisk ohälsa och graden av handikapp 

relaterat till långvarig smärta (Palomino, Nicassio, Greenberg & Medina, 2006; Woby, 

Watson, Roach & Urmston, 2003; Boersma & Linton, 2005). En av de psykologiska faktorer 

som har ägnats stor uppmärksamhet är det tidigare beskrivna rädsla – undvikande- beteendet. 

Lethem (1983) utformade en teoretisk modell för att försöka förklara en av de psykologiska 

processer som ligger bakom utvecklingen av långvarig smärta. Den gick ut på att rädsla för att 

fysisk aktivitet kommer att förvärra smärtan eller de skador som orsakar smärtan leder till att 
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patienten utvecklar ett förhållningssätt som innebär att till stor del undvika fysisk aktivitet. 

Studier (Woby m.fl., 2003; Vowles & Gross, 2002) visar att behandling som reducerar dessa 

kognitiva faktorer också reducerar patientens fysiska begränsningar.  

Hur denna rädsla för och därmed också undvikande av att utföra smärtsamma aktiviteter 

påverkar den psykiska hälsan har studerats med lite olika infallsvinklar. Ett starkt samband 

mellan smärtans inkräktande på viktiga områden i livet och nedstämdhet återfanns i en studie 

av Canella, Lobel, Glass, Lokshina & Graham (2007). De fann också att smärtpatienter med 

höga inre resurser (optimism och självkänsla) inte i lika hög grad upplevde att smärtan 

inkräktade på dagliga aktiviteter och att de inte var nedstämda i samma utsträckning som de 

med sämre inre resurser.  Palomino m fl (2006) undersökte också vilken inverkan känslor av 

förlust (smärtans inkräktande på olika områden i livet) och hjälplöshet (att inte ha kontroll 

över smärtan) hade på förekomsten av nedstämdhet hos patienter med fibromyalgi. De kom 

fram till att hjälplöshet utgjorde ett starkt samband mellan smärta och nedstämdhet. Känslan 

av att inte kunna delta som tidigare i aktiviteter som involverade familj, arbete och sociala 

relationer bidrog också till nedstämdhet. Förlust av den faktiska förmågan att utföra 

vardagliga aktiviteter hade inte lika stor inverkan. 

Det samband som har detekterats mellan fysiska begränsningar och depression samt oro visar 

att förlust av förmåga att utföra aktiviteter som är av värde för patienten i hög grad påverkar 

den psykiska hälsan (Badcock m.fl 2002; Palomino m.fl., 2006). Att inte kunna leva upp till 

de förväntningar patienter har på sig själva i viktiga områden, till exempel familjelivet, ökar 

förekomsten av fysiska, psykosociala och andra begränsningar (McCracken & Yang, 2006).  

Andra studier (Pincus, Burton, Vogel & Field, 2002; Boersma & Linton, 2005; Hansenbring, 

Hellner & Klasen, 2001) ger preliminära belägg för att olika psykiska faktorer, bl a. rädsla, 

oro och depression, även har betydelse för utveckling från akut till långvarig smärta. Dessa 

faktorer skulle också kunna tjäna som en indikator för i vilken utsträckning en patient med 

smärtproblematik riskerar att utveckla långvarig smärta och drabbas av fysiska begränsningar. 

Forskare som har studerat sambanden mellan kronisk smärta, fysiska begränsningar och oro- 

nedstämdhet, påtalar behovet av att ytterligare studera dessa samband som en grund för 

utvecklingen av mer effektiva behandlingsmetoder för denna patientgrupp (Boersma & 

Linton, 2006; Mc Williams, Goodwin & Cox, 2004). 
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1.4 Behandling 

Smärta behandlas i första hand genom att angripa smärtans orsak. Det kan innebära att 

behandla en bakomliggande sjukdom, skada eller annan rubbning och det innefattar även 

psykologiska faktorer (Brattberg, 1995). Man skiljer mellan smärtbehandling som påverkar 

fysiologiska mekanismer och psykologiska mekanismer. Den fysiologiska behandlingen kan 

innefatta smärtstillande läkemedel, injektionsbehandlingar, kirurgi, transkutan elektrisk 

nervstimulering (TENS), fysisk aktivitet/träning och akupunktur. Den psykologiska 

behandlingen kan innehålla kognitiv terapi (syftar till att påverka tankar och tankemönster), 

beteendeterapi (syftar till att påverka konsekvenserna av patientens smärtbeteende) och 

pedagogiska metoder som avser att öka individens kunskap om smärta. 

I samband med behandling av bland annat långvarig smärta används ofta begreppet 

rehabilitering. Detta ord kan ha en varierande innebörd, men det kan definieras som ”en mer 

eller mindre komplex process (med ett professionellt perspektiv) och ett komplext mål (med 

ett individperspektiv)” (SBU, 2006; 161). Detta innebär i praktiken att man i medicinska 

rehabiliteringsteam arbetar med både medicinska och sociala mål som utgår från individens 

behov och sociala situation. I Sverige inriktas mer och mer en sådan rehabiliteringsprocess 

mot att innefatta både fysiska och psykiska behandlingar. 

1.5 Multimodal rehabilitering 

Under begreppet multimodal (eller multidiciplinär) rehabilitering finns både medicinska och 

sociala åtgärder som omfattar insatser av många olika professioner såsom läkare, 

sjukgymnaster, psykologer, arbetsterapeuter och kuratorer och denna form av rehabilitering 

leder till minskad smärta och snabbare återgång till arbete (SBU, 2006). Dessa 

rehabiliteringsprogram kan till exempel innehålla fysisk träning, undervisning om kroppens 

fysiologi, smärthanteringsstrategier, avslappning och kognitiv beteendeterapi. 

En litteraturstudie från 2001 som omfattar tio randomiserade studier visar att intensiv 

multimodal rehabilitering som omfattar mer än 100 timmar ger förbättringar med avseende på 

smärta och funktion (Guzman & Esmail m.fl, 2001). Detta stöds av ytterligare två studier som 

syftade till att utvärdera effekten av olika multimodala rehabiliteringsmodeller (Hildebrandt, 

Pfingsten, Saur, Jansen, 1997; Lillefjell, Krokstad, Espnes, 2007). Båda dessa omfattade över 

100 timmar och resultaten visade förbättringar avseende bland annat styrka, uthållighet, 

smärta, funktionsbegränsningar och nedstämdhet och oro. Att aktivt försöka förändra attityder 
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kring sambandet mellan smärta och funktionsbegränsningar ingår som en viktig del i 

multimodal rehabilitering och tillsammans med olika former av fysisk aktivitet har denna 

behandlingsmodell gett positiva resultat (Gaskell, Enright & Tyson, 2006).  Mc Cracken 

(1998) visar också att patienter som kan lära sig att acceptera sin smärta upplever en lägre 

smärtintensitet, mindre smärtrelaterad oro, mindre depression och färre fysiska och psykiska 

begränsningar. 

1.6 Problemområde 

Ett flertal studier visar på ett samband mellan begränsningar i dagliga aktiviteter och psykisk 

ohälsa, t ex nedstämdhet och stress hos personer med långvarig smärta (Badcock m fl 2002; 

Grotle, Vøllestad, Veierød & Brox, 2004; Boersma & Linton, 2006; Samwel, Evers, Crul & 

Kraaimaat, 2006). Därmed har behandlingen av denna typ av smärta börjat inriktas mer mot 

att behandla även kognitiva faktorer. Därför bör det vara av värde att genomföra en studie 

som undersöker skillnader mellan graden av fysiska begränsningar samt graden av oro och 

nedstämdhet hos patienter med långvarig smärta före och efter genomgången rehabilitering 

enligt en beteendemedicinsk modell. I det sammanhanget är det även av intresse att studera 

om det finns samband mellan begränsningar att utföra dagliga aktiviteter och två av de 

psykologiska faktorer som bidrar till psykisk ohälsa, oro och nedstämdhet.  

1.7 Syfte   

Syftet med denna studie var att jämföra upplevd begränsning i dagliga aktiviteter, oro och  

nedstämdhet för en grupp patienter med långvarig smärta (>3 mån), före och efter 

genomgången rehabilitering. Ett ytterligare syfte var att studera om det förelåg samband 

mellan begränsningar i dagliga aktiviteter och graden av oro och nedstämdhet både före och 

efter genomgången rehabilitering. 
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1.8  Frågeställningar  

1. Finns det några skillnader i hur patienterna skattar upplevd förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter före rehabilitering jämfört med sju veckor efter rehabilitering och ett år 

senare?  

2. Finns det några skillnader mellan graden av oro och nedstämdhet före rehabilitering 

jämfört med sju veckor efter rehabilitering och ett år senare? 

3. Finns det några samband mellan upplevd förmåga att utföra dagliga aktiviteter och 

graden av oro och nedstämdhet före rehabilitering? 

4. Finns det några samband mellan upplevd förmåga att utföra dagliga aktiviteter och 

graden av oro och nedstämdhet sju veckor efter avslutad rehabilitering? 
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2 Metod 

2.1 Design 

Denna studie var longitudinell, komparativ och korrelativ i sin design (Polit & Beck, 2002).  

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Data har samlats in från 50 patienter med kronisk smärta som fullföljt ett 

rehabiliteringsprogram enligt en beteendemedicinsk modell vid länsrehabiliteringskliniken i 

Sandviken under perioden 050101 t.o.m. 061231. Verksamhetschefen vid kliniken har sedan 

numrerat dessa patientjournaler (n= 76) och därefter tagit bort var tredje nummer. Kvar blev 

då 50 journaler som överlämnades avidentifierade till studien. Då det totala antalet patienter 

under den aktuella perioden var okänt innan urvalet påbörjades, bestämdes att antalet 

journaler till studien skulle begränsas till 50.  För att få delta i rehabiliteringsprogrammet 

skulle patienterna vara i yrkesför ålder (ha som målsättning att kunna återgå i arbete) samt ha 

en långvarig smärtproblematik (>3 mån) som var utredd och uteslöt allvarliga bakomliggande 

sjukdomar. På en Visuell Analog Skala (VAS) skattade deltagarna sin smärta mellan 

0mm=ingen smärta alls och 100mm=värsta tänkbara smärta. Vid det första mättillfället, före 

rehabiliteringen skattade patienterna i medelvärde 56 på VAS-skalan, sju veckor efter 

rehabiliteringen och vid uppföljningen ett år senare skattade patienterna i medelvärde 59 på 

skalan. Inga av dessa skillnader var statistiskt signifikanta (p= 0,25-0, 93). De flesta av dessa 

patienter hade smärta som upprätthölls av kroniskt spända muskler och vars lokalisation 

huvudsakligen var axlar/skuldra (34 %) och hals/nacke (28 %). Av deltagarna var 90 % 

kvinnor och i genomsnitt hade patienterna haft smärta i ungefär 9 ½ år . Antalet deltagare som 

inte arbetade (sjukskrivna eller arbetslösa) var 68 %. Vilken typ av sysselsättning de övriga 32 

% hade framkom inte. Patienternas medelålder var 39,5 år (SD= 7,49) och 70 % av dem hade 

gymnasieutbildning. I denna studie finns inget bortfall, då data har samlats in enbart bland 

patienter som fullföljt rehabiliteringen.  

2.3 Rehabilitering 

De patienter som ingick i föreliggande studie deltog i ett rehabiliteringsprogram med en 

beteendemedicinsk inriktning. Rehabiliteringsprogrammet inleddes med att göra en 

individuell utredning som ligger till grund för analys av patientens smärta. I analysen får man 
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fram vilka konsekvenser smärtan får för individen och individens sätt att hantera smärtan. 

Denna analys låg sedan till grund för behandlingen som gick ut på att påverka de faktorer som 

förstärker patientens smärta eller smärtsymtom och att lära ut strategier och förhållningssätt 

som kunde hjälpa individen att hantera sin smärta. I rehabiliteringskursen ingår 

arbetsteknikträning, fysisk träning, avspänning, beteendeträning, teoretiska lektioner och 

planering för återgång i arbete. Den fyra veckor långa kursen omfattar åtta timmar om dagen, 

fem dagar i veckan (Landstinget Gävleborg, 2003). Denna behandlingsmodell innefattas i 

uttrycket multidiciplinär rehabilitering (Lundberg m fl., 2006).  

2.4 Datainsamlingsmetod  

Alla patienter som antogs till rehabiliteringsprogrammet i Sandviken fick fylla i ett antal 

självskattningsformulär under utredningsperioden innan rehabiliteringsprogrammet började. 

Dessa patienter fyllde sedan i samma självskattningsformulär sju veckor efter avslutad 

rehabilitering samt ett år efter avslutad rehabilitering. Dessa formulär inrapporterades till 

Nationellt kvalitetsregister för smärtrehabilitering (NRS). Två av dessa 

självskattningsformulär användes för att besvara frågeställningarna i föreliggande studie, 

Disability Rating Index och Hospital Anxeity and Depression Scale. 
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2.4.1 Disability Rating Index 

Disability Rating Index (DRI) är ett instrument som mäter hur patienten skattar sin förmåga 

att utföra olika dagliga aktiviteter t ex av- och påklädning, promenader, gång i trappor, sitta en 

längre stund. DRI mäts utifrån ett formulär med 12 olika frågor. Patienten får markera på en 

100mm skala utifrån hans/hennes upplevda förmåga att utföra en daglig aktivitet. ”Klarar utan 

svårighet” = 0mm och ”klarar inte alls” =100mm. 

De 12 frågorna delas in i 3 kategorier; 

Fråga 1-4 är vanliga vardagliga aktiviteter t ex av- och påklädning. 

Fråga 5-8 är lite tyngre vardagliga aktiviteter t ex bära en väska. 

Fråga 9-12 är arbetsrelaterade eller fysiskt krävande aktiviteter t ex tunga lyft. DRI är testat 

för reliabilitet, test- retest med ett korrelationsvärde av 0.95 för hela formuläret, inter – rater 

test 0.98 och Chronbach’s α 0.84. Det är också testat för validitet och har visat sig vara ett 

pålitligt instrument för bedömning av begränsningar orsakade av försämrade motoriska 

funktioner (Salén, Spangfort, Nygren & Nordemar, 1994).   

2.4.2 Hospital Anxiety and Depression Scale   

 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) är ett självskattningsinstrument som mäter 

graden av oro och nedstämdhet (Zigmond & Snaith, 1983). Det består av 14 påståenden (t.ex. 

” jag känner mig glad” eller ”jag får plötsliga panikkänslor”). Påståendena kan indelas i två 

subskalor för oro respektive nedstämdhet och patienten får värdera varje påstående på en 

fyragradig skala (0-3). Varje påstående kodas om från 0-3 där poängen representerar graden 

av oro eller nedstämdhet: ingen = 0, outhärdlig =3. Den sammanlagda poängen på respektive 

subskala kan variera mellan 0-21. Zigmond och Snaith (1983) föreslår uppdelningen; 0-7 

poäng = ingen förekomst, 8-10 poäng = tveksam förekomst, 11-21 poäng = kliniskt 

signifikant förekomst. I en litteraturstudie från 2002 (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 

2002) där validitet och reliabilitet för HADS granskades varierade Chronbach´s α för 

subskalan oro mellan 0.68 och 0.93 och för subskalan nedstämdhet mellan 0.67 och 0.90.  

I samma studie erhölls korrelationsvärden mellan 0.60 och 0.80 med andra liknande 

instrument. 
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2.5 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med verksamhetschefen vid rehabiliteringskliniken i Sandviken september 2007 

och därifrån erhölls tillstånd att använda materialet till studien. Ansvarig personal vid den 

aktuella kliniken har från NRS rekvirerat de patientunderlag som inregistrerats från 

rehabiliteringskliniken i Sandviken under perioden 050101 t.o.m.061231. Dessa journaler 

skickades avidentifierade för att ingå i studien. Inga ytterligare tillstånd krävdes.  

2.6 Dataanalys 

För analyserna användes SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) version 12.0. 

Beroende t- test användes för att testa skillnader inom gruppen över tid. För att testa samband 

mellan två variabler användes Pearsons produktmomentkorrelation.  

2.7 Forskningsetiska överväganden  

Ingen ansökan har gjorts till forskningsetisk kommitté eftersom materialet var avidentifierat 

innan det gjordes tillgängligt för studien. Dessutom bedömdes det inte föreligga några etiska 

invändningar då de patienter som ingår i studien fått muntlig information om att de 

självskattningsformulär de fyllde i kan komma att användas för utvärdering. Det går inte att 

identifiera någon enskild individ utifrån de bakgrundsdata och resultat som presenteras i 

denna studie.  

3 Resultat 

Resultatet presenteras i text och med tabeller i samma ordning som frågeställningarna. 

Skillnader i skattning mellan de olika mättillfällena anges som medelvärdes- differens. P-

värdet anger signifikanserna.  

3.1 Skillnader i skattning av DRI före och efter rehabilitering 

Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i skattningar av DRI före och efter 

rehabilitering (se tabell 1).  
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3.2 Skillnader i skattning av HADS före och efter rehabilitering 

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i upplevd oro mellan första och andra mättillfället 

(se tabell 1). Patienterna skattade lägre oro sju veckor efter avslutad rehabilitering jämfört 

med före rehabilitering. För nedstämdhet fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

de olika mättillfällena.  

Tabell 1.  Skillnader i skattning av DRI och HADS mellan tre mättillfällen 

 M 1 

m 

(sd) 

M 2 

m 

(sd) 

M 3 

m 

(sd) 

M1 vs 

M2 

m-diff 

df 

t-värde 

p-värde 

M1 vs 

M3 

m-diff 

df 

t-värde 

p-värde 

M2 vs      

M3 

m-diff 

      df 

t-värde 

p-värde 

DRI 46,36 

(18,5) 

43,22 

(17,6) 

45,83 

(18,1) 

3,1 49 

1,7 

0,105 

0,8 45 

0,4 

0,714 

-2,3 

 

45 

-1,3 

0,195 

HADS 

1 

7,4 

(3,8) 

6,5 

(4,2) 

6,6 

(4,2) 

0,9 49 

2,3 

0,025 

0,7 43 

1,4 

0,155 

-0,3 43 

-0,7 

0,485 

HADS 

2 

6,7 

(3,7) 

6,1 

(3,7) 

5,8 

(3,7) 

0,6 49 

1,4 

0,178 

0,9 43 

2 

0,050 

0,07 43 

0,2 

0,864 

DRI = Disability Rating Index (0=klarar utan svårighet, 100= klarar inte alls); HADS = Hospital Anxiety and 

Depression scale (0=ingen oro/nedstämdhet, 21=outhärdlig oro/nedstämdhet) 

HADS 1 = oro/ängslan HADS 2 = nedstämdhet 

M 1 = Före rehabilitering, M 2 = Sju veckor efter avslutad rehabilitering, M 3 = Ett år efter avslutad 

rehabilitering  

m= medelvärde, sd= standardavvikelse, m-diff= differensen mellan två medelvärden 
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3.3 Samband mellan DRI och HADS före rehabilitering 

Det fanns statistiskt signifikanta samband mellan den upplevda förmågan att utföra dagliga 

aktiviteter och graden av nedstämdhet och oro före rehabilitering (se tabell 2). Graden av 

upplevd oro och nedstämdhet minskade i förhållande till förbättringar av förmågan att utföra 

dagliga aktiviteter. 

Tabell 2.  Samband mellan DRI och HADS, första mättillfället 

 
HADS 1 

M 1 

r 
p-värde 

HADS 2 
M 1 

r 
p-värde

DRI  
M1 

0,297 0,036 0,326 0,021 

DRI = Disability Rating Index (0=klarar utan svårighet, 100= klarar inte alls); HADS = Hospital Anxiety and 

Depression Scale (0=ingen oro/nedstämdhet, 21=outhärdlig oro/nedstämdhet) 

HADS 1 = oro/ängslan HADS 2 = nedstämdhet 

M1 = Före rehabilitering, r= korrelationsvärde 

3.4 Samband mellan DRI och HADS och efter rehabilitering 

Ett statistiskt signifikant samband fanns även mellan upplevda begränsningar och graden av 

nedstämdhet sju veckor efter rehabilitering (se tabell 3). En högre skattning på skalan som 

anger begränsningar i dagliga aktiviteter gav också en högre skattning av upplevd 

nedstämdhet. 

Tabell 3.  Samband mellan DRI och HADS, andra mättillfället 

 
HADS 1 

M 2 

r 
p-värde 

HADS 2 
M 2 

r 
p-värde

DRI  
M 2 

0,254 0,075 0,394 0,005 

DRI = Disability Rating Index (0=klarar utan svårighet, 100= klarar inte alls); HADS = Hospital Anxiety and 

Depression Scale (0=ingen oro/nedstämdhet, 21=outhärdlig oro/nedstämdhet) 

HADS 1 = oro/ängslan HADS 2 = nedstämdhet 

M 2 = Sju veckor efter avslutad rehabilitering, , r= korrelationsvärde  
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det fanns inga skillnader i förmågan att utföra dagliga aktiviteter före och efter rehabilitering. 

Den enda statistiskt signifikanta skillnad som hittades var en förbättring i upplevd oro sju 

veckor efter avslutad rehabilitering jämfört med upplevd oro före rehabilitering. Före 

rehabilitering fanns ett svagt samband mellan upplevd förmåga att utföra dagliga aktiviteter 

och graden av oro och nedstämdhet. Ett svagt samband fanns även sju veckor efter 

rehabilitering men då endast mellan förmågan att utföra dagliga aktiviteter och nedstämdhet.  

4.1.1 Resultatdiskussion 

Rehabilitering med en multidiciplinär inriktning har visat sig vara en effektiv 

behandlingsmodell för patienter med kronisk smärta och har visat sig ge signifikanta 

förbättringar av fysisk funktion, nedstämdhet och smärtskattning (Lillfjell m fl, 2007; 

Hildebrandt m fl, 1997;  SBU, 2006; Gaskell m fl, 2006). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2006) har sammanställt forskning kring behandlingsmetoder för långvarig 

smärta och där framkom att det finns stark evidens för att ryggträning samt kognitiv 

beteendeterapi samt multimodal behandling, som innefattar båda dessa metoder, har god 

effekt på kronisk ryggsmärta. Ett stort antal andra behandlingar, till exempel traktion, 

akupunktur, och injektioner visade sig ha liten eller ingen effekt på långvariga rygg- och 

nacksmärtor. En jämförelse mellan multimodal rehabilitering och behandling i vanlig 

primärvård av läkare och sjukgymnast visade att den multimodala behandlingen hade bättre 

effekt på livskvalitet och arbetsfrånvaro (Lang, Liebig, Kastner, Neundörfer & Heuschmann, 

2003). I motsats till dessa resultat visade föreliggande studie inga förbättringar i förmågan att 

utföra dagliga aktiviteter eller graden av nedstämdhet efter rehabilitering med multimodal 

inriktning. Det var heller inga förbättringar avseende smärtskattning efter rehabilitering. 

Guzmanl m fl (2001) granskade 12 randomiserade studier som jämförde effekten av 

multidiciplinär rehabilitering och andra behandlingar, till exempel olika träningsprogram, 

vanlig läkarvård och muntliga råd. De fann att multimodal rehabilitering var effektiv när det 

gällde att återställa den fysiska funktionen, men dess inverkan på smärtreduktionen var mer 

blygsam.  
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Det finns ett antal tänkbara orsaker som kan påverka utgången av behandlingen. En teori som 

har varit under prövning är om behandlingstidens längd har betydelse för effekten av den. En 

litteraturstudie indikerade att över 100 timmar intensiv rehabilitering ger bättre utgång av 

behandlingen än rehabilitering som omfattar mindre än 100 timmar (Guzmán m fl, 2001). 

Med det finns också forskning som påvisar goda effekter av rehabilitering som omfattar 

betydlig färre timmar (Gaskell m fl, 2006).  

Andra faktorer som har visat sig ha betydelse för utgången av rehabilitering är hur länge 

patienterna har haft sin smärta. Personer med kronisk smärta som varat längre än sex månader 

och upp till ett år visade sig ha en sämre återgång till arbete än ”tidiga kroniker” det vill säga 

de som haft smärta i tre-sex månader (Sullivan, Adams, Tripp & Stanish, 2007). Dunn & 

Croft (2006) har kommit fram till ett liknande resultat, då de fann att patienter som haft 

smärta i mer än tre år var svårare att rehabilitera med avseende på smärta, fysisk funktion och 

psykisk status. Detta harmonierar med resultatet i denna studie där deltagarna i genomsnitt 

haft smärta i över nio år. Med tanke på att många av de psykologiska processer som ligger 

bakom utvecklingen av långvarig smärta har identifierats finns nu också en möjlighet att tidigt 

identifiera dem som ligger i farozonen för att få kroniska besvär (Hertting & Samuelsson, 

2000). Det har utformats frågeformulär som kan användas som ”screening” inom 

primärvården för att på ett tidigt stadium hitta dem som ligger i denna farozon. I Nya Zeeland 

har ett sådant screeningformulär använts i en kampanj  för att fånga upp personer som 

riskerade långvariga besvär (Kendall, Linton & Main, 1997). Det delades ut till primärvården 

tillsammans med en guide för psykosociala riskfaktorer och enkla råd om hur man tar hand 

om fall som riskerar att utveckla långvariga besvär. En utvärdering av resultatet visade en 

minskning av antalet långtidssjukskrivna på grund av ryggbesvär. 

Ytterligare en intressant aspekt är hur stor roll könet på patienterna spelar för effekten av 

rehabilitering. Detta är ett ganska outforskat område, men Keogh m.fl (2005) fann skillnader i 

den bestående effekten av rehabilitering mellan kvinnor och män. Deras studie visade att även 

om båda könen upplevde förbättring av smärta och smärtrelaterad stress direkt efter 

rehabiliteringen så rapporterade kvinnorna, men inte männen, en tillbakagång vid en 

uppföljning tre månader senare. I denna studie var 90 % av deltagarna kvinnor och det är 

tänkbart att detta kan ha haft betydelse för resultatet i enlighet med nyss nämnda upptäckter. I 

några av de studier (Hildebrandt m fl, 1997; Lillfjell m fl, 2007) som visat positiva resultat av 

multimodal rehabilitering hos patienter med kronisk smärta, ses starkare signifikanser för att 

det är en verklig förbättring, där könen bland deltagarna varit jämnt fördelade. 
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Att det finns samband mellan nedstämdhet och oro och den fysiska förmågan är helt i linje 

med tidigare forskning (Truchon, Côté, Fillion, Arsenault, Dionne, 2007; Dickens, Jayson, 

Creed, 2002) även om sambanden i denna studie var svaga. Keogh (2006) har undersökt 

också detta samband med fokus på skillnader mellan könen. Han kom fram till att sambandet 

mellan funktionsbegränsningar och nedstämdhet var större hos kvinnor än hos män. Intressant 

nog är att detta samband hos kvinnor i första hand gällde nedstämdhet och inte oro vilket 

resultaten i den här studien också visade.  Även om det inte ingick i denna studies syfte så är 

det värt att notera att inte heller smärtskattningen minskade efter rehabiliteringen. Även här 

finns skillnader i forskningen. Lillfjell m fl (2007) samt Hildebrandt m fl (1997) har i sina 

studier visat att rehabilitering med multidiciplinär inriktning minskar smärtan. Men i en 

litteraturstudie från 2007 (van Geen, Edelaar, Janssen & van Eijik, 2007) fann forskarna bara 

förbättringar i återgång till arbete och livskvalitet och inte i upplevd smärta. Men som 

författarna till den studien påpekar i sin diskussion, är syftet med multidiciplinär rehabilitering 

i de allra flesta fall inte att bota eller minska smärtan utan att förbättra patientens fysiska och 

psykiska funktion. Förhoppningen är att detta i sin tur leder till att patienterna kan återgå i 

arbete och öka sin livskvalitet.  

4.1.2 Metoddiskussion 

I denna studie begränsades antalet patienter till 50 eftersom det totala antalet inte var känt när 

urvalsprocessen började. Detta kan ha inverkat på resultatet som i motsats till tidigare fynd 

(Guzmán m fl., 2001) inte visade några förbättringar avseende fysisk funktion och 

nedstämdhet. En större patientgrupp är alltid att föredra för att få ett tillförlitligt resultat. För 

att säkerställa den interna validiteten i en studie som avser att mäta en effekt av en 

intervention bör den genomföras med en kontrollgrupp. Detta var inte möjligt i detta fall 

eftersom studien genomfördes med data som redan var insamlad när studien påbörjades. Det 

skulle också finnas etiska invändningar att göra mot att undanhålla eller fördröja 

behandlingen för patienterna i kontrollgruppen.  En möjlighet för att kunna göra en mer 

kontrollerad studie vore att ha en grupp patienter som står på väntelista för behandling som 

kontrollgrupp. Urvalet av deltagarna genomfördes systematiskt för att få en så jämn grupp 

som möjligt. Resultatet går dock inte att generalisera till alla patienter med kronisk smärta.  
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4.1.3 Allmän diskussion 

Utifrån de resultat som redovisats i denna studie skulle det vara av intresse att ytterligare 

undersöka hur stor betydelse könet har för utgången av rehabilitering. Om det är så att 

effekten av rehabilitering hos kvinnor går tillbaka inom tre månader (Keogh m fl, 2005) skulle 

man utifrån detta kunna formulera nya hypoteser gällande resultaten av denna studie. Att det 

inte fanns några skillnader vare sig när det gäller förmågan att utföra dagliga aktiviteter eller 

upplevd nedstämdhet före och efter behandlingen betyder inte nödvändigtvis att några 

skillnader aldrig existerat. De första mätningarna av DRI och HADS efter rehabiliteringen 

utfördes först sju veckor efter att den avslutats och möjligheten finns att det skulle kunna vara 

mer skillnad direkt efter avslutad rehabilitering.  Idag är rehabiliteringen visserligen 

individuellt anpassad, men det skulle kunna vara så att man behöver ta mer hänsyn till 

könsskillnader när det gäller utformningen av behandlingen.  

Något som är av stort vikt är den ekonomiska aspekten på utgången av rehabiliteringen, då 

den innehåller så omfattande insatser. Kostnaderna för arbetsfrånvaro till följd av långvarig 

smärta uppskattas till ca 80 miljarder kronor varje år (Lundberg m fl, 2006). Mycket få studier 

har gjorts för att utvärdera den ekonomiska nyttan av multidiciplinär rehabilitering, men en 

färsk svensk studie (Norrefalk, Ekholm, Linder, Borg, Ekholm, 2008) har studerat de 

ekonomiska konsekvenserna av denna typ av behandling. De kom fram till slutsatsen att 

kostnaden för den multidiciplinära rehabiliteringen hade täckts när de framgångsrikt 

rehabiliterade patienterna hade arbetat i 9-17 månader. Med tanke på de kostnader som denna 

typ av insatser för med sig, är det av största vikt att rehabiliteringen ger resultat. Även om 

rehabiliteringen inte gav någon förbättring på förmågan att utföra dagliga aktiviteter och 

nedstämdhet, går det inte att dra slutsatsen att den inte har haft någon positiv effekt, då syftet 

med behandlingen är att få patienterna att återgå till arbete. För att kunna säga om 

behandlingen ger det resultat man eftersträvar krävs en utvärdering av återgång till arbete för 

dessa patienter. Detta behöver studeras.  

Denna studie har visat att känslor av oro, men inte nedstämdhet, minskar efter rehabilitering. 

Att det fanns samband mellan fysiska begränsningar och både nedstämdhet och oro före 

rehabiliteringen men endast mellan fysiska begränsningar och nedstämdhet efter 

rehabiliteringen tyder på att funktionsbegränsningar i större utsträckning ger känslor av 

nedstämdhet än känslor av oro. Detta samband behöver undersökas ytterligare.  
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