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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to see if there was any correlation between BMI and 

chronic pain among participants who underwent a behavioural medicine rehabilitation 

program at a pain clinic in the central part of Sweden. Method: The study was conducted as a 

quantitative descriptive study context and has used medical records with documented data 

from the participants who were part of a pain clinic rehabilitation programs in the years 2004-

2005. Altogether there were 76 participants in these years and excluded was nine participants 

with BMI measurements were not included in the documentation. Main Results: Regarding 

the relationship between BMI and chronic pain there was no significant relationships. 

Participants who completed the behavioural medicine rehabilitation program, however, 

showed a lower value of BMI and the estimated pain in VAS from the first to the third which 

is the last time of measuring. The estimated pain and the BMI measurements among the 

participants with chronic pain show compliance without that no significant relationships could 

be seen. 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie var att se om det fanns något samband mellan BMI och 

långvarig smärta hos deltagare som genomgått ett beteendemedicinskt rehabiliteringsprogram 

vid en smärtklinik i Mellansverige. Metod: Studien har genomförts som en kvantitativ 

beskrivande sambandsstudie och har nyttjat journaler med dokumenterad data från de 

deltagare som ingick i en smärtkliniks rehabiliteringsprogram under åren 2004-2005. 

Sammanlagt var det 76 deltagare under dessa år och bortfallet var nio deltagare där BMI 

mätningens resultat inte fanns med i dokumentationen. Huvudresultat: När det gäller 

sambandet mellan BMI och långvarig smärta så kunde inga signifikanta samband ses. 

Deltagarna som genomgått det beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet uppvisade 

dock ett lägre värde av BMI och smärtskattning i VAS från det första till det tredje som är det 

sista mättillfället. Detta visade att smärtskattningen hos deltagarna med långvarig smärta och 

mätningarna av BMI som gjordes, följdes åt trots att inga signifikanta samband kunde ses. 

 

Nyckelord: BMI, VAS, Långvarig smärta 
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1 Introduktion 

Forskningens benämning på ohälsa är ett uttryck för besvär och sjukdomar som försämrar vår 

livskvalitet, och det senaste decenniet har det hittats säkra samband mellan kroppslig 

inaktivitet och ohälsa. Mycket kända sjukdomar och besvär som numera kopplas till kroppslig 

inaktivitet är bl.a. övervikt – fetma, diabetes typ II, förhöjda blodfetter, högt blodtryck, 

kranskärlssjukdom i hjärtat, hjärtsvikt, kärlförträngningar, cancer (främst i bröst och tarm), 

osteoporos (benskörhet), smärta och värk från rörelseorganen, yrsel, balansrubbningar, 

förstoppning, tarmfickor, depression samt psykiska besvär som bristande självkänsla och 

välbefinnande (SBU, 2004). Tvärsnittsstudier tyder på ett samband mellan BMI och smärta 

(Heim, Snijder, Deeg, Seidell & Visser, 2008). I SBU´s rapport från 2009 skriver de att 

personers som lever med långvarig smärta har svårigheter med det dagliga livet då deras 

uppmärksamhet koncentreras på smärtan. De strävar även efter smärtlindring både genom 

läkemedelsbehandling och andra aktiva eller invasiva åtgärder. Många söker också efter en 

diagnos eller förklaring som kan underlätta hanteringen av situationen där de upplever förlust 

av sin mänskliga värdighet. Multimodal rehabilitering är breda och samordnade 

rehabiliterings program där vårdinsatsen utgår från ett helhetsperspektiv och individens 

medicinska behov samt sociala situation avgör vilka åtgärder som ska sättas in. Det generella 

målet är att lindra smärtupplevelsen så att funktions och arbetsförmågan ökar. De vanligaste 

behandlingsmetoderna för dessa patienter är psykologiska behandlingsmetoder, 

läkemedelsbehandling och sjukgymnast. Exempel på psykologisk behandlingsmetod är 

kognitiv beteende terapi (KBT) och coping. Läkemedelsbehandlingen är oftast paracetamol, 

NSAID-preparat, tricykliska antidepressiva, opioider, tramadol. Dessa behandlings metoder 

kan även kombineras tillsammans med sociala och pedagogiska former där 

specialistkompetens i form av t ex sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, kurator, psykolog, 

sjukgymnast deltar.  Dessa specialister inom respektive område utformar tillsammans 

specifika behandlingsprogram för patienter med långvarigsmärta. Resultatet av behandlingen 

utvärderas på många olika sätt och smärtskattning är ett instrument som alltid ingår för att 

mäta resultatet. 

 

1.1 Beteendemedicinskt rehabiliteringsprogram 

Kliniken rehabiliteringsmedicin finansieras av landstinget och det krävs remiss för att komma 

dit. Remisserna handläggs av medicinskt ansvarig läkare. De enda patienter som tas emot är 

vuxna i arbetsför ålder med långvarig bening smärta. Patienterna är helt eller delvis 

sjukskrivna eller i riskzonen för sjukskrivning. De får inte ha ett aktivt drogmissbruk. En 
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screening som innefattar läkarundersökning, psykolog-, sjukgymnast-, och 

arbetsterapeutbedömning görs för att bedöma om patienten anses ha nytta av att delta i deras 

beteendemedicinska rehabiliteringsprogram mot långvarig smärta (bilaga 1).  

 

1.2 Smärtskattning enligt Visuell analog skala (VAS) 

VAS är ett instrument som används av sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet vid bedömning av 

en uppskattad smärta. Genom VAS skalan kan patienten ange hur stark smärtpåverkan är i en 

gradering från 0 till 10. 0 är ingen uppskattad smärta och 10 är värsta tänkbara uppskattad 

smärta (Pautex, Michon, Guedira, Emond, Le Lous, Samaras, Michel, et al. 2006). Vid studier 

i Kina och USA har känsligheten hos VAS undersökts och resultatet visade att den är 

signifikant likvärdig med andra numeriska och verbala skalor (Herr et al 2007; Li, 2007). 

 

1.3 Body Mass Index (BMI) 

BMI anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (kg) / kroppslängd 

(m²) (Hill, 2005). Är BMI över 25.0 i BMI skalan så räknas det som övervikt och det leder i 

sin tur till olika hälsorisker (Jadelis, Miller, Ettinger & Messier, 2001). Det finns i litteraturen 

olika gränsvärden för vad som ska räknas som övervikt, de gränsvärden som är vanligast och 

används som mått för vuxna människor är de WHO angav 1985. BMI kan bli väldigt 

missvisande om det är en väldigt muskulös person, lång person eller det används på barn och 

ungdom (WHO, 2009). 

 

Det som tidigare framkommit av andra studier är att personer med högt BMI har 

begränsningar i det dagliga livet som exempel böja, huka, lyfta och bära (Larsson, Mattsson, 

2000). Viktminskning har positiva effekter på muskuloskletal smärta, funktionshinder, 

funktionella begränsningar och ökad fysisk aktivitet (Larsson, 2003; Hitt, McMillen, 

Thornton-Neaves, Koch & Cosby, 2007).). Studier visade att högt BMI är en betydande orsak 

till både ryggsmärta, knäsmärta och hälsmärta (Rauno, Fallat och Savoy-Moore, 2001; 

Aoyagi, K., et al., 2002; Larsson, 2003). BMI över 35 ökar risken för stegrande smärta 

(Nunez et al 2007; Rohrer, Steven, Adamcon, Barnes & Herman, 2008). Det finns många 

olika metoder som används för att se om en person ligger i riskzonen för sjukdom. BMI är en 

av de mätmetoder som används (Jadelis et al 2001, SBU 2004, WHO 2009).  
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1.4 Långvarig smärta 

Långvarig smärta och högt BMI är två stora samhällsproblem. Smärta är ofta relaterat till 

rörelse och majoriteten av de patienter som lider av långvarig smärta kan inte vara fysiskt 

aktiva. Detta medför inaktivitet vilket leder till problem att delta i sociala aktiviteter och 

svårigheter att utföra hushållsgöromål samt att arbetssituationen påverkas. Breivik, 

Colett,Vantafidda, Cohen, och Gallackers (2006) studie visade att en fjärdedel av USA:s 

befolkning i 18 stater har rörelserelaterade aktivitetssvårigheter. Studien visade även på en rad 

olika typer av ohälsa bland dessa deltagare som kunde vara både fysiska och psykiska 

problem. Att inte klara av allmänna dagliga sysslor på ett tillfredställande sätt leder oftast till 

depressioner. I USA kostar smärtrelaterade sjukskrivningar ca 61,2 miljarder dollar årligen 

(Hitt, 2007). Redan på 1950- talet i USA påpekades behovet av specialkliniker för behandling 

av smärta. Detta blev realitet i början på 1960- talet. I mitten på 1970- talet så bilades de 

första smärtklinikerna i Sverige (Hägerstam, 1987). För att benämna långvarigsmärta så skall 

patienten vara utsatt i minst 3 månader. Långvarig smärta är svårbehandlad om det ens går att 

bota samt att det kan vara svårt att hitta den verkliga källan till problemet. Personer med 

smärtrelaterade rörelseproblem och långvarigsmärta är ofta sjukskrivna vilket leder till 

försämrad ekonomi och ohälsa som följd. Sömnproblem är ett annan vanlig negativ påföljd av 

smärtrelaterade rörelsesvårigheter och långvarig smärta (Strine, Hootman, Chapman, Okoro 

& Balluz, 2005; Hitt et al 2007). Personer med smärta minskar ofta på alldagliga aktiviteter på 

grund av smärtrelaterade rörelseproblem och långvarigsmärta, vilket leder till andra 

bekymmer. Det som sker med kroppen vid inaktivitet är att konditionen blir sämre, musklerna 

blir svagare, osmidigare och av sämre kvalité vilket i sin tur resulterar i en ond spiral med 

otaliga hälsorisker och som ett exempel högt BMI (SBU, 2004). 

 

1.5 Problemområde  

Övervikt och smärtproblematik är två problemområden som har ökat och kostar samhället 

stora summor pengar. Det finns även otaliga behandlingsmetoder för att komma tillrätta med 

dessa problem. Utifrån detta finns det ett intresse av att undersöka fenomenet långvarigsmärta 

och relationen till BMI. Sambandet mellan dessa variabler är fortfarande ett outforskat 

problem som den här studien undersöker.  
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1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var att se om det fanns något samband mellan BMI och 

smärtskattning hos deltagare med långvarig smärta som genomgått ett beteendemedicinskt 

rehabiliteringsprogram (bil.1). 

 

1.7 Frågeställning 

 Förelåg det något samband mellan smärtskattning och BMI- värde för patienter med 

långvarigsmärta som genomgått ett beteendemedicinskt rehabiliteringsprogram? 

 I vilken utsträckning kan ett samband mellan BMI och smärtskattning utläsas? 
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2 Metod 

 

2.1 Design 

Denna studie är en kvantitativ beskrivande sambandsstudie (Brink. Wood, 2001). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Samtliga 76 deltagare var 68 kvinnor och åtta män som ingick i studien var remitterade till en 

smärtklinik i Mellansverige av läkare inom länet under 2004 och 2005. Där har de genomgått 

och fullföljt ett beteendemedicinskt rehabiliteringsprogram som innefattar BMI och VAS-

skattning. Deltagarnas medelålder var 42,2 år.  

 

Tabell 1. Undersökningsgrupp (n=76). 

Kön % (n) 

Kvinnor 89,5 (68) 

Män 10,5 (8) 

Ålder År 

Medel 42,2 

Median 42,0 

Utbildning % (n) 

Grundskola 19,7 (15) 

Gymnasium 68,4 (52) 

Högskola 11,8 (9) 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Det analyserade materialet kommer från rehabiliteringsmedicinkliniken som tillhandahölls i 

avidentifierad form av verksamhetschefen. Samtliga mätningar som utfördes ingick i det 

beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet. Det som har analyserats är mätningar av BMI 

samt smärtskattning med hjälp av VAS skalan. Dessa mätningar utfördes av en sjuksköterska 

verksam i det beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Sammanställning och analys har gjorts med hjälp av befintligt material som består av 

smärtskattning enligt VAS skalan, samt mätning av BMI värdet.  
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2.5 Dataanalys 

Kvantitativ data i form av mätningar av BMI och smärtskattning enligt VAS skalan för varje 

enskild deltagare har bearbetats i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

(Wahlgren 2005). Detta i form av beskrivande statistik samt jämförande statistik som tagits 

fram före, under och efter det beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet. För att 

undersöka ett eventuellt samband mellan BMI och upplevd smärtintensitet användes analys 

med Spearman´s rangkorrelation. Parametrisk analys med parat t-test användes för att 

undersöka eventuella skillnader i skattad smärta före, efter och vid uppföljningen 12 månader 

efter avslutad beteendemedicinsk rehabiliteringskurs (Pollit & Beck, 2008). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien har tillhandahållits av verksamhetschefen för smärtteamet på 

en smärtklinik i Mellansverige. Deltagarna var informerade om att en del uppgifter ur deras 

journal ingår i ett nationellt dataregister som står under datainspektionens tillsyn och att 

deltagarna har full rätt att neka till att ingå i registret. Deltagarna har fått information om vilka 

uppgifter som ingår i registret, enligt § 10 i datalagen. Under åren 2004 och 2005 var det 

ingen av deltagarna i det beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet som nekade att ingå 

i registret. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt.   
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3 Resultat  

Resultatet redovisas utifrån frågeställningarna under rubrikerna: Skattade smärtan före, efter 

samt 12 månader efter beteendemedicinsk rehabiliteringskurs, BMI före, efter samt tolv 

månader efter beteendemedicinsk rehabiliteringskurs, samt Samband mellan BMI och 

långvarig smärta. Resultatet redovisas i tabeller och löpande text. I presentationen av 

tabellerna 2 till 6 finns siffrorna 1, 2 och 3 med. Där dessa står för mättillfälle 1 före kursstart, 

2 efter kursslut och 3 är uppföljningen efter tolv månader. 

 

3.1 Skattade smärtan före, efter samt 12 månader efter beteendemedicinsk 

rehabiliteringskurs. 

 

Tabell 2. VAS- skattningsstatistik  

n=76 Medelvärde Median SD Min Max 

VAS just nu 1 5,97 6,20 2,22 1,0 9,8 

VAS just nu 2 5,63 6,10 2,73 0,7 9,8 

VAS just nu 3 5,84 5,95 2,33 0,2 9,9 

VAS senaste veckan 1 6,94 7,45 2,03 1,5 9,9 

VAS senaste veckan 2 6,34 6,90 2,40 0,7 9,9 

VAS senaste veckan 3 6,41 6,80 2,22 0,4 9,6 

 

 VAS-skattningen vid de olika mättillfällena och smärtskattningen blir lägre med tiden. Detta 

syns i kolumnerna medelvärde samt min och max som visar spannet mellan lägsta och högsta 

smärtskattning i VAS-skalan där 0 är ingen smärta alls och 10 är värsta tänkbara smärta. I 

presentationen finns siffrorna 1, 2 och 3 med, dessa står för mättillfällena. Där dessa står för 

mättillfälle 1 före kursstart, 2 efter kursslut och 3 är uppföljningen efter tolv månader. 

VAS just nu är vid mättillfället och VAS senaste veckan står för smärtskattningen sedd över 

senaste veckan före mättillfället. I kolumn Min syns den lägsta VAS-skattade smärtan och i 

kolumn Max syns den högsta VAS-skattade smärtan. 
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Tabell 3 VAS-skattning just nu parade med olika mättillfällen 

Parat T- Test  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 

Mean Lower Upper

Sig. (2-
tailed) 

Pair 1 VAS just nu 1 – 
 VAS just nu 2 

,3421 -,2839 ,9681 ,280 

Pair 2 VAS just nu 1 –  
VAS just nu 3 

,1303 -,3341 ,5947 ,578 

Pair 3 VAS just nu 2 – 
 VAS just nu 3 

-,2118 -,7404 ,3167 ,427 

 
I skattad smärta just nu, finns ingen signifikant skillnad. Signifikansnivån är 0,050 och i 

kolumn sig. (2-tailed) ligger värdena över den nivån. I presentationen finns siffrorna 1, 2 och 

3 med, dessa står för mättillfällena. Där dessa står för mättillfälle 1 före kursstart, 2 efter 

kursslut och 3 är uppföljningen efter tolv månader. VAS just nu är vid mättillfället. 

 

 

Tabell 4. VAS-skattning senaste veckan parade med olika mättillfällen 

Parat T-Test  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 

Mean Lower Upper

Sig. (2-
tailed) 

Pair 
1 

VAS senaste veckan 1 – 
VAS senaste veckan 2 

,5987 -,0049 1,2023 ,052 

Pair 
2 

VAS senaste veckan 1 – 
VAS senaste veckan 3 

,5329 ,0251 1,0407 ,040 

Pair 
3 

VAS senaste veckan 2 – 
VAS senaste veckan 3 

-,0658 -,5663 ,4347 ,794 

 

I skattad smärta senaste veckan finns en signifikans. Signifikansnivån är 0,050 och i det 

parade testet 2 syns detta under kolumn sig. (2-tailed) där signifikansen är 0,040. Resultatet 

visar att patienterna har lägre smärta vid uppföljningen 12 månader efter avslutat 

beteendemedicinskt rehabiliteringsprogram. . I presentationen finns siffrorna 1, 2 och 3 med, 

dessa står för mättillfällena. Där dessa står för mättillfälle 1 före kursstart, 2 efter kursslut och 

3 är uppföljningen efter tolv månader. VAS senaste veckan står för smärtskattningen sedd 

över senaste veckan före mättillfället. 
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3.2 BMI före, efter samt 12 månader efter beteendemedicinsk rehabiliteringskurs. 

 

Tabell 5. Statistik över uppmätta BMI-värden 

n=67, 
missing=9 

Medel Median SD Min Max 

BMI 1 27,22 26 5,88 15,0 42,0 
BMI 2 27,17 26 5,95 15,0 42,0 
BMI 3 27,03 26 5,98 15,0 41,0 

 

BMI-värdena blir lägre med tiden, detta syns i kolumn medel. . I presentationen finns 

siffrorna 1, 2 och 3 med, dessa står för mättillfällena. Där dessa står för mättillfälle 1 före 

kursstart, 2 efter kursslut och 3 är uppföljningen efter tolv månader. I kolumn Min syns det 

lägst uppmätta BMI värdet och i kolumn Max syns det högst uppmätta BMI värdet. 

 

 

3.3 Samband mellan BMI och långvarig smärta. 

. 

Tabell 6. Samband mellan VAS senaste veckan och BMI 

 BMI 1 BMI 2  BMI 3 

Correlation 
Coefficient 

-,005 -,025 -,037 

Sig. (2-tailed) ,967 ,839 ,769 

VAS 
Senaste 
Veckan 1 

N 67 67 67 

Correlation 
Coefficient 

-,218 -,215 -,222 

Sig. (2-tailed) ,076 ,081 ,070 

VAS 
Senaste 
Veckan 2 

N 67 67 67 

Correlation 
Coefficient 

,036 ,043 ,035 

Sig. (2-tailed) ,769 ,732 ,778 

VAS 
Senaste 
Veckan 3 

N 67 67 67 

 

Inget signifikant samband kan ses mellan BMI och VAS-skattningen. Signifikansnivån 0,050 

är dock nära att uppnås i kolumn VAS senaste veckan 2 (Sig. 2-tailed) under BMI 1-3. I 

presentationen finns siffrorna 1, 2 och 3 med, dessa står för mättillfällena. Där dessa står för 

mättillfälle 1 före kursstart, 2 efter kursslut och 3 är uppföljningen efter tolv månader. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

När det gäller sambandet mellan BMI och långvarig smärta så kan inga signifikanta samband 

ses. Deltagarna som genomgått det beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet uppvisar 

dock ett lägre värde av BMI och smärtskattning i VAS från det första till det tredje som är det 

sista mättillfället. Detta visar att smärtskattning och BMI följs åt trots att inga signifikanta 

samband kan ses. 

 

4.2 Resultat diskussion 

Sambandet som kan utläsas mellan BMI och långvarig smärta visar att de tenderar att följas 

åt. Om BMI hos den enskilde personen minskar så skattas smärtan lägre i VAS skalan. Detta 

samband visar också att oavsett var i BMI skalan personen befinner sig så är resultatet 

detsamma. Personer med högt BMI skattar inte sin smärta högre än vad de personerna med 

lägre BMI gör. Författarna vill poängtera att det inte framkommit av det erhållna materialet 

vad som orsakat den kroniska smärtans hos respektive deltagare. Resultatet som visas i 

statistiken saknar signifikans mellan variablerna BMI och VAS men att resultatet i denna 

studie motsvarar syftet och frågeställningen ”Förelåg det något samband mellan BMI och 

smärtskattning?”. I andra studier visas det att efter viktnedgång så minskade även den 

kroniska smärtan och funktionsnedsättningen i det dagliga livet blev mindre besvärligt 

(Larsson, 2003; Tsuritani, Honda, Noborisaka, Ishida, Ishizaki & Yamada, 2002). Aoyagi, 

(2002) beskriver viktminskningens betydelse av patienter med kronisk knäsmärta och att 

smärtan minskar i intensitet vid viktnedgång men att andra typer av insatser behövs för att få 

bukt med den kroniska smärtan. I USA och Storbritannien har det gjorts studier på vad högt 

BMI har för relation till svår smärta. I den studien var resultatet att personer med BMI högre 

än 40 lider av svår smärta i daglig basis och att det finns en uppåtgående trend i samhället att 

vid stigande BMI så uppkommer någon form av smärta. I samma studie så gick det att läsa 

om patienter som hade genomgått en Gastrisk By Pass. Där hade 100 procent av deltagarna 

någon typ av smärta på grund av sitt höga BMI och efter genomgången operation så hade 

endast 23 procent av deltagarna fortfarande kvar någon form av smärta (Hitt, et al., 2007). 

 

Deltagarna som genomgått det beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet uppvisar ett 

lägre värde av BMI och smärtskattning i VAS från det första till det tredje som är det sista 

mättillfället. Författarna anser att detta var en positiv utveckling, men statistiken visar också 
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att BMI värdet och smärtskattningen i VAS mellan andra och tredje mättillfället ökat igen, 

vilket författarna ser som negativt. Förekomsten av smärta är vanligare bland personer som är 

överviktiga än bland jämnåriga som är normalviktiga, dessutom löper överviktiga större risk 

att utveckla smärta (Heim, Snijder, Deeg, Seidell & Visser, 2008). 

 

4.3 Metod diskussion 

Författarna har gjort en beskrivande och jämförande studie för att se om det finns något 

samband mellan BMI och långvarig smärta. Undersökningsgruppen bestod av 76 deltagare 

från en smärtklinik i Mellansverige där data hade dokumenterats under det 

beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet. Då ca 90 procent av deltagarna var kvinnor 

och den bakomliggande orsaken till smärtan inte har undersökts så anser författarna att 

resultatet inte är överförbart till andra grupper med smärtproblematik. Författarna fann vissa 

avvikelser i normalfördelningen, men dessa var så små att de inte på något sätt påverkar 

resultatet. Detta bekräftades även av en utomstående statistiker anställd vid Centrum för 

Forskning och Utveckling, Uppsala Universitet/Landstinget Gävleborg (CFUG). 

I presentationen av tabellerna 2 till 6 finns siffrorna 1, 2 och 3 med. Där dessa står för 

mättillfälle 1 före kursstart, 2 efter kursslut och 3 är uppföljningen efter tolv månader. 

Författarna har valt att beskriva på detta sätt för att det ska vara förtydligande i 

tabellförklaringarna så att läsarna inte ska missa eller inte förstå vad som står skrivet i 

tabellerna. Tabell 1 är med för att visa en bild av urvalet. I tabell 5 var bortfallet nio deltagare 

men här syns att BMI har blivit lägre med tiden. I variabeln BMI var det ett visst bortfall och 

som substition har medelvärde för den enskilde personen använts. Då inte det exakta värdet 

fanns angivet vid de olika mättillfällena kan detta ses som en svaghet i studien. Vad gäller 

datan som författarna använt i studien så har materialet tillhandahållits direkt från kliniken 

vilket kan ses som en styrka eftersom mätningarna redan är genomförda av personalen på 

denna specialklinik. Materialet sammanställdes i en matris i dataprogrammet SPSS där 

författarna har använt sig av olika statistiska metoder som Pearson`s och Wilcoxson samt 

Spearmans och Parat T-test för att se om det blev några skillnader (Wahlgren 2005). 

Statistiken visade att det var mycket små skillnader i resultatet mellan de olika statistiska 

modellerna och oavsett vilken modell som används för redovisning så pekar resultatet åt 

samma håll. Valet att redovisa resultatet med Spearmans och Parat T-test var ett 

bekvämlighetsval. All statistik har granskats av en utomstående statistiker på CFUG. Bilagan 

angående det beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet redogör grundligt vilka kriterier 
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och metoder som används för dokumentation av materialet som har använts i denna studie. 

Detta anser författarna tillför studien både validitet och reliabilitet. Återknyt  

 

4.4 Allmän diskussion  

Resultatet av denna studie visar enligt författarna att ett beteendemedicinskt 

preventionsprogram i längden skulle både spara pengar och minska mänskligt lidande i 

samhället. Högt BMI och långvarig smärta är två åkommor som p.g.a. sjukskrivning och 

funktionsnedsättning i det dagliga livet medför en försämrad hälsorelaterad livskvalité och 

kostar samhället mycket pengar (Larsson, 2003; Hitt, et al., 2007). Då studien visar att ett 

samband finns mellan BMI och långvarig smärta menar författarna att preventionen av dessa 

bör bli mer allmän och startas redan i tidig ålder för att i ett tidigt stadium fånga upp 

riskpatienter. Med detta anser författarna att samhället skulle gynnas av en beteendemedicinsk 

preventionsmottagning som remissinstans och öppen mottagning. Där kan en specialiserad 

screening göras och beteendemedicinska åtgärder startas för att i framtiden minska mänskligt 

lidande och ökande samhällskostnader. Materialet som framkommer av screeningen kan även 

vara mycket värdefull för framtida forskning i ämnet vilket i sin tur kan betyda att kunskapen 

om preventionens betydelse ökar. I en studie från USA uppgav 20 procent av deltagarna att 

det var deras vikt som orsakade deras smärta, medan 40 procent sa att deras smärta var 

orsaken till vikten (Pells, Presnell, Edwards, Wood, Harrison, De Castro, Johnson, Feliu, 

Canada, Jonassain, Baker, Leach-Beeale, Matis, Appelgate, Holmes, Byrd & Robinson, 

2005). 

 

 Författarna anser att många personer med begynnande problem med övervikt och smärta vet 

nog inte riktigt vad orsaken beror på. Ett lättillgängligt beteendemedicinskt omhändertagande 

skulle därför vara till stor nytta för både individ och samhälle. I framtiden så behövs fortsatta 

studier med både kvalitativa och kvantitativa metoder där behandling av långvarig smärta ur 

psykologiskt och socialt perspektiv behövs för att utforma rehabiliteringsinsatser för olika 

grupper i samhället, t ex män, kvinnor, barn, invandrare, flyktingar, äldre och personer med 

kognitiv störning. Sammanhanget och organisationen av vården bör även den undersökas med 

utgångspunkt från patienternas behandlingsresultat och upplevelser samt utifrån 

hälsoekonomisk synvinkel. 
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1. 
 

REMISSHANTERING 
 
 
1.1 Målgrupp  
Smärtrehabteamet tar emot patienter i vuxen yrkesför ålder med långvarig icke malign 
smärta. Smärtan är oftast belastnings- eller stressrelaterad och lokaliserad till muskler 
och leder, vanligtvis nacke, huvud, axlar, bäcken och rygg men även spridd smärta 
förekommer. Insatser i primär- eller företagshälsovård har, hos dessa patienter, inte lett 
till önskvärt resultat. Smärtan kan hos många bland annat leda till nedsatt styrka, 
uthållighet, rörlighet, koordination, balans och kondition. I förlängningen kan detta 
leda till ökad muskelspänning och svårigheter att slappna av samt svårigheter att klara 
av deltagande i vardags-, familje-, fritids- och samhällsaktivteter.  
 

Det ska föreligga behov av insatser från ett helt eller större del av ett interdisciplinärt 
team. Patienterna kan vara helt eller delvis sjukskrivna eller i arbete med risk för sjuk-
skrivning. Det är viktigt att motivering finns för att återgå/fortsätta arbeta. Personen 
ifråga får inte ha ett aktivt drogmissbruk.  

 
 
1.2 Remisshantering och förberedande arbete inför första kontakten 
Smärtrehabteamet ingår i verksamheten Rehabiliteringsmedicin, som finansieras av 
Landstinget Gävleborg. Det krävs remiss för att komma till Rehabiliteringsmedicin. 
De flesta patienter är remitterade av läkare inom länet, enbart ett fåtal fall är 
remitterade av läkare utom länet. Remisserna som inkommer handläggs av medicinskt 
ansvarig läkare. Beslut tas i detta skede om nybesöket ska ske i form av separat 
läkarbedömning eller screening av läkare tillsammans med psykolog eller annan 
yrkeskategori.  
 

Remissbekräftelse skickas hem till patienten tillsammans med formulär och skriftlig 
information. Remissbekräftelse går även till remitterande instans. Målsättningen är att 
hålla vårdgarantin som är tre månader. Kallelse skickas sedan till patient två till tre 
veckor före planerat besök. 

 
 
1.3 Kontakter med inremitterande 
Information och återkoppling till inremitterande förekommer under samtliga steg i 
vårdförloppet. Efter nybesök hos läkare lämnas vanligen ett första besked för känne-
dom till inremitterande. Efter avslutad utredning samt smärtrehabkurs får inremitte-
rande ta del av planeringen/rehabiliteringen via sammanfattning av bedömning efter 
utredning och slutanteckning efter genomgången kurs.  
 
Återremittering kan ske i samtliga faser under smärtrehabprogrammet. Var god se 
avsnitt 8. Utskrivning och avslutande patientkontakt samt inledande flödesschema.  
 
 
1.4 Individuella behov 



 

  5 

Om patient, eller en närstående som ska träffa teamet, har svårighet att förstå och/eller 
tala svenska kan en tolk bokas av mottagningspersonal, för att underlätta kommunika-
tionen. Hänsyn tas också, om nödvändigt, till kulturella behov. 
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2. 
LÄKARBEDÖMNING 

 
 

2.1 Nybesök läkare 
Patienten undersöks i regel av specialistläkare på Rehabiliteringsmedicin eller 
av underläkare under handledning av specialistläkare. I undersökningen ingår 
anamnestagning och riktat status.  
 
Sammanställning görs av anamnes samt tidigare utredningar och insatser. 
Formulär för autoanamnes ses över, gärna tillsammans med patienten. Som 
stöd för journalskrivning använder läkaren speciell journalmall. I anslutning till 
undersökningen ifylls registreringsblankett. Uppgifter vidarebefordras till 
Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) av ansvarig sekreterare.  
 
Till patienter med hög tablettkonsumtion och störd nattsömn lämnas i vissa fall 
blankett för registrering av medicinförbrukning och nattsömn. Ifylls under en 
period av två veckor. Uppgifterna ger en kompletterande bild av utlösande och 
eventuella lindrande faktorer.  
 
Patientansvarig läkare/PAL är överläkare/specialistläkare. Läkare meddelar 
mottagningssköterska om patienten ska avslutas eller om återbesök, team-
utredning eller annan åtgärd planeras. Om patienten går vidare till fortsatt 
teamutredning kallas det första läkarbesöket för steg 1. 

 
 
2.2 Nybesök hos läkare och annan yrkeskategori (screening) 
Screening innefattar läkarundersökning och psykolog-, sjukgymnast- eller 
arbetsterapeutbedömning, därefter samråd mellan läkare och terapeut och 
slutligen information samt planering tillsammans med patienten och eventuellt 
närstående. För en utförligare redovisning av respektive yrkeskategoris arbets-
uppgifter se avsnitt 3.1 Utredningsdagar. 
 
Om patienten inte bedöms vara aktuell för vidare utredning och rehabilitering 
avslutas patienten. Se avsnitt 8. Utskrivning och avslutande patientkontakt. 
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3. 
TEAMUTREDNING 

 
 

3.1 Koordinator 
Om patienten efter steg 1, alternativt efter screening, går vidare till fortsatt 
teamutredning får patienten skriftlig information om vem som är patientens 
koordinator fram till kursstart. Patienten får även en kort skriftlig information 
om koordinatorns ansvar och funktion. Koordinatorns uppgift i smärtrehab-
teamet är att planera inför patientens utredning och eventuellt fortsatta rehabili-
tering. Patienten uppmanas informera närstående och andra berörda samarbets-
partners om vem som är patientens koordinator och att det är till den personen 
patient/närstående i första hand kan vända sig till vid frågor som rör rehabili-
teringen.  I smärtrehabteamet är det två utvalda sjuksköterskor på mottagningen 
som är koordinatorer. Under utredningen har patienten båda dessa som koordi-
natorer men i samband med eventuell smärtrehabkurs blir en av dessa 
patientens fortsatta koordinator fram till dess att vårdkontakten avslutas. 
 
 
3.2 Utredningsdagar 
Utredningsdagarna syftar till att kartlägga patientens besvär och hanteringen av 
dessa och utifrån detta bedöma om patienten har nytta av smärtrehab-
programmet. Utredningen avslutas med en beteendeanalys och 
sammanfattning. Teamutredningen innebär att patienten träffar alla i teamet för 
kartläggning utifrån var och ens yrkesroll.  
 
Utredningen är indelad i tre olika steg: 
I steg 1 träffar patienten läkare och eventuellt annan yrkeskategori på ett 
nybesök. Om patienten bedöms ha nytta av deltagande i 
smärtrehabprogrammet kallas patienten till ytterligare teamutredning.  
 
I steg 2 träffar patienten arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Dessa 
tillsammans med läkare bedömer om patienten är aktuell för fortsatt utredning 
och därefter smärtrehabkurs. Om så är fallet kompletteras utredningen med 
besök hos kurator och idrottsledare samt sjukgymnast, arbetsterapeut och i 
vissa fall även psykolog. Detta sker i steg 3. 
 
Nedanstående tidsangivelser avser tid då terapeut träffar patienten.  
 
Ansvarsområden för de olika yrkeskategorierna i smärtrehabteamet 
Koordinator/mottagningspersonal ansvarar för väntelista till bedömning och 
rehabkurs, kallar patienter samt ser till att erforderliga formulär skickas ut till 
patienter. Beställer eventuella journalkopior och undersökningar.  
 
Psykolog gör psykologutredning, om detta ej är gjort vid nybesök. Syftet med 
är att kartlägga patientens smärtsituation, genom att identifiera utlösande 
faktorer, copingstrategier samt operanta förstärkare och negativa konsekvenser, 
både tidigare och nuvarande. Andra delar i psykologutredningen är att under-
söka patientens tankar om arbetsförmåga, eventuella psykiska hinder för del-
tagande i rehabkurs, inställning till smärta och funktionsbegränsningar samt 
behov av att förbättra sociala färdigheter för problemlösning. 
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Psykologutredningen görs genom intervju, självskattningsformulär, 
genomgång av journalanteckningar från andra instanser samt samarbete med 
övriga teamet. Psykologen ansvarar för att informera patienten om 
rehabprogrammets synsätt och programinnehåll. Tidsåtgång för intervjun är 
cirka 1½ timme. 
 
Undersökningsinstrument/självskattningsskalor: 
 HAD:  Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond & Snaith, 1983) 
 CSQ:  Coping Strategies Questionnaire (Rosenstiel & Keefe, 1983) 
 OEQ:  Outcome Evaluation Questionnaire (Keefe m fl, 1992) 
 MPI:  Multidimensional Pain Inventory (Kerns, Tuk & Rudy, 1985) 
 
Arbetsterapeut kartlägger aktivitetsområdena kring hem, fritid, arbete och studier. 
Muskelspänning mäts i vila och aktivitet. Dessutom görs mätningar av praktisk 
räckvidd, lyfttolerans samt sittande med balanserad hållning. Rädslor förknippade 
med aktivitet och smärta kartläggs. Informationen samlas in genom mätningar, 
praktiska test och formulär. Tidsåtgång cirka 1½ + 1 timme (fördelat på två 
tillfällen). 
  
Undersökningsinstrument:  
 EMG biofeedbackapparat Myo Trac 
 Smärta och trötthetsskattning (VAS) 
 Arbetsteknikanalys (eget material) 
 Intressen (Brännholm, Fugl-Meyer och medarbetare).  
 DRI (Prestationsförmåga i dagliga aktiviteter, Handikappindex) 
 EQ-5D 
 Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (Waddell m fl) 
 
Sjukgymnast kartlägger smärta och rädslor förknippade med rörelse samt utför 
en ortopedmedicinsk undersökning och ett avspänningstest. Dessutom utreds 
tidigare och nuvarande motionsvanor och behandling/träning. Allt detta sker 
genom intervju, statustagning, beteendetest och självskattningsformulär. I steg 
3 introduceras avspänningsträning enligt TASP och ett individuellt utformat 
träningsprogram läggs upp tillsammans med patienten. Patienten får registre-
ringsformulär för fysisk aktivitet/träning och avspänning som skall fyllas i och 
skickas in en gång per månad. Den totala tidsåtgången är cirka 3½ timme 
fördelat på tre separata tillfällen under steg 2 och 3. Vid det sista tillfället bokas 
en telefontid för uppföljning av hur träningsprogram och avspänning fungerar. 
 
Undersökningsinstrument: 
 Smärtskattning - smärta just nu, smärta i genomsnitt senaste veckan (VAS) 
 Smärtteckning 
 Avspänningstest i sittande (modifierat efter L-G Öst, 1988) 
 Tampascale TSK-SV (originalversion Tampa Scale for Kinesiophobia av 

Miller RP, Kori SH, Todd DP) 
 Kinesifobianalys 
 Hälsoupplevelse (VAS) 
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Idrottsledare kartlägger patientens intressen och inställning till aktivitet/motion 
och jämför aktivitetsnivån förr och nu. Oftast ingår någon form av konditions-
test på cykel eller löpmatta. Varianter av konditionstest (funktionstest) kan 
utföras på steppall eller armergometer. Patientens kroppsvikt registreras i 
samband med konditionstest och BMI räknas fram. Tidsåtgången är cirka 1 
timme. 
 
Undersökningsinstrument: 
 Submaximalt arbetsprov på cykelergometer 
 Skattning av att klara 10 aktiviteter (frågeformulär) 
 Inställning till motion (VAS) 
 Viktregistrering och uträkning av BMI 
 
Kurator gör en kompletterande utredning av den sociala situationen för att 
kartlägga resurser och hinder. Stor vikt läggs vid att tillsammans med patienten 
planera förutsättningar och arbetssätt för återgång i arbete, arbetsträning eller 
studier och då även informera om Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
roller i processen. Information ges också om sjukförsäkringen och andra ersätt-
ningsformer. Tidsåtgång cirka 1½ timme. 
 
Undersökningsinstrument:  
 LiSat-11 skalan (Fugl-Meyer och medarbetare) 
 Skala för sociala färdigheter 
 Formulär för Levnadshistoria och nuvarande problem 
 
Läkare gör förutom en egen bedömning också en sammanställning av tidigare 
undersökningar och behandlingar.  
 
 
3.3 Bedömningskonferens 
Bedömningskonferens sker både efter steg 2 och steg 3 och de i teamet som har 
träffat patienten under utredningen deltar liksom patientansvarig läkare och 
koordinator. Utifrån beteendeöverskott, beteendeunderskott och patientens 
resurser görs en analys som syftar till att tydliggöra de faktorer som leder till 
ökade besvär och hur patienten gör för att hantera besvären. De negativa 
konsekvenserna och vilka faktorer som påverkar respektive vidmakthåller 
smärtbeteende är viktiga för analysen. Därefter formuleras konkreta, beteende-
inriktade och mätbara mål i en sammanfattning som även omfattar vilka 
beteenden som patienten bör öka respektive minska liksom vilka förberedande 
insatser som ska ske innan kurs. På bedömningskonferensen efter steg 3-
utredningen bestäms kursdatum. Läkare gör en sammanfattning efter avslutad 
utredning. Sammanfattningen skickas till inremitterande instans. Om teamet på 
bedömningskonferensen efter steg 2 beslutar att patienten inte har nytta av 
fortsatt deltagande i smärtrehabprogrammet bokar läkare in ett återbesök 
alternativt telefontid med patienten för utskrivning. 
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3.4 Sammanfattning av teamutredning tillsammans med patient och 
eventuellt närstående i form av planeringsträff 
På planeringsträffen, som sker efter avslutad steg 3-utredning, redovisas den 
sammanfattning som gjorts på bedömningskonferensen med teamets syn på 
patientens huvudsakliga problem. Vanligen medverkar läkare och någon annan 
ur teamet tillsammans med patient och eventuellt närstående. Eventuella frågor 
som patient/närstående har besvaras. Patienten får även information om 
teamets beteendemedicinska synsätt.  
 
Om patienten ska fortsätta smärtrehabprogrammet upprättas en rehabiliterings-
plan tillsammans med patienten. Rehabiliteringsplanen innehåller information 
om förberedande arbete innan smärtrehabkurs och målsättningar med rehabili-
teringen. Patienten undertecknar rehabiliteringsplanen.  
 
Vid behov kan patienten få extra tid för ställningstagande till deltagande i 
smärtrehabkurs. Möjlighet finns för patienten att göra studiebesök i en 
pågående smärtrehabkurs innan definitivt ställningstagande. Ett sådant 
studiebesök kan även vara en del i det förberedande arbetet.  
 
 
3.5 Inskrivningskriterier för deltagande i smärtrehabprogrammet 
Patienten skall: 
 Vara i vuxen yrkesför ålder. 
 Ha långvarig icke-malign belastnings- eller stressrelaterad smärta från 

rörelseapparaten.  
 Vara inställd på försök till arbetsåtergång eller eventuellt utökad arbetstid, om 

patienten redan är i deltidsarbete. 
 Vara i behov av insatser från ett helt eller större del av ett interdisciplinärt team. 
 Kunna närvara och delta i överenskomna aktiviteter under smärtrehabprogrammet. 
 Kunna förväntas tillgodogöra sig rehabiliteringsinsatserna utifrån sin psykosociala 

situation och sina praktiska förutsättningar (t ex pågående försäkringsärende, barn- 
och djurtillsyn, resvägar m.m.). 

 Vara beredd på en aktiv rehabilitering och vara öppen för beteendeförändringar. 
 Vara inställd på att inga passiva behandlingar såsom massage, akupunktur ges under 

smärtrehabkursen. 
 Ha tillräcklig kunskap i det svenska språket. 
 Kunna delta i en grupp. 
 Klara personlig ADL (såsom förflyttningar, toalettbesök, av- och påklädning) 

självständigt. 
 
Dessutom tas tidigare rehabiliteringsinsatser gällande innehåll/omfattning och tidpunkt i 
beaktande. 
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4. 
FÖRBEREDANDE ARBETE 

 
 

4.1 Innehållet i det förberedande arbetet 
Målsättningen med förberedelsetiden är att individen ska få hjälp att komma 
över de svåra trösklar som kan ha tillkommit under en längre sjukskrivningstid 
och vara väl förberedd för smärtrehabkursen samt för fortsatt återgång i arbets-
livet. Innehållet i det förberedande arbetet sker utifrån patientens individuella 
behov. Förberedelsearbetet ger en uppfattning om patientens motivation och 
följsamhet.  
 
Exempel på förberedande insatser:  
 Träning enligt träningsprogram tre gånger per vecka och 

avspänningsträning enligt TASP dagligen. Sjukgymnast följer upp detta 
via telefonkontakt två veckor efter steg 3-utredningen. Registreringar 
skickas in till ansvarig sjukgymnast en gång per månad. Uteblir dessa 
registreringar ansvarar sjukgymnasten för att följa upp det genom skriftlig 
påminnelse, telefonkontakt eller återbesök vid behov. Tackbrev, för 
regelbundet inskickade registreringar, skickas ut av ansvarig sjukgymnast 
som en positiv förstärkning.  

 Åtgärder rörande eventuella hinder för deltagande i kurs (t ex barnomsorg, 
djurvakt eller liknande). 

 Kontakter angående arbete/arbetsträning, eventuell sjukskrivning m.m. 
 Kontakter med olika yrkeskategorier inom smärtrehabteamet för 

exempelvis nedtrappning av mediciner, minskning av undvikande 
beteende, fobiträning, stödsamtal, ekonomisk genomgång, 
arbetsplatsbesök, stöd i fysisk aktivitet m.m. Dessa kontakter kan till 
exempel ske genom telefon, brev eller återbesök. 

 Prova olika behandlingsalternativ, t ex bassängträning, neuromuskulär 
träning (Redcord/Neurac), akupunktur, fobiträning. Olika terapeuter, inom 
eller utom smärtrehabteamet, involveras beroende på patientens behov. 

 Fördjupad utredning. 
 Studiebesök i delar av en smärtrehabkurs. 
 Konsultationer. 
 Om något i det förberedande arbetet inte fungerar eller om rapport till 

övriga teamet behöver ges före kurs, tas detta upp på patientkonferens. 
 
 
4.2 Patientkonferens 
Under patientkonferens samlas teamet utan patient för att diskutera aktuella 
patientfrågor. Smärtrehabteamet delger varandra information, samråder och 
lägger upp fortsatt planering. Detta sker en gång per vecka. Vid behov sker 
även extra teamsamråd, där hela eller delar av teamet deltar. 



 

  12 

5. 
SMÄRTREHABKURSEN 

 
 
5.1 Syfte med smärtrehabkursen 
Under den fyra veckor långa smärtrehabkursen får kursdeltagaren tillgodogöra sig 
de färdigheter och den träning som behövs för att bättre klara av de krav som 
ställs i yrkeslivet och i livet i allmänhet. Ett annat syfte är att ”ge hjälp till 
självhjälp”. Inga passiva behandlingar ges under kursen. I stället förses individen 
med kunskaper för att utveckla fysiska, mentala och sociala färdigheter som gör 
det möjligt att få kontroll över sin livssituation med smärta och bättre kunna ta 
ansvar för sin hälsa samt bryta ett eventuellt beroende till sjukvården.  
 
 
5.2 Kursupplägg 
Under varje termin ges tre kurser och totalt deltar åtta personer i varje kurs. 
Kursen är till största del förlagd i smärtrehabteamets lokaler på Närsjukhuset i 
Sandviken och omfattar heltid måndag till fredag. Möjlighet finns dock att för-
lägga vissa träningstillfällen i hem- och/eller närmiljö. Vid behov görs besök på 
arbetsplats eller i träningslokal.  
 
Kursen börjar med två inskrivningsdagar där patienten får individuella tider med 
alla yrkeskategorier i teamet. Vid behov görs olika undersökningar, mätningar och 
tester. Under den första kursveckan sker en träff där patienten och delar av teamet 
träffas för att stämma av patientens individuella målplanering. Rehabiliterings-
planen, som görs vid utredningen, ligger till grund för målplaneringen. Alla i 
teamet ansvarar för att stämma av sina respektive mål med patienten under kursen. 
Under kursen träffas teamet utan patient en gång per vecka vid patientkonferens, 
för att gå igenom mål, åtgärder, hinder, alternativ och resultat. Under den sista 
kursveckan får patienten åter igen individuella tider med alla yrkeskategorier i 
teamet för att utvärdera kursmål samt formulera nya mål fram till första uppfölj-
ningen. Vid behov görs även då undersökningar, mätningar och tester. 
 
För att kunna fullfölja smärtrehabkursen är hög närvaro viktigt eftersom hela 
kursen följer en röd tråd, d v s varje del bygger på föregående moment.  
 
 
5.3 Innehåll i smärtrehabkursen 
Samtliga yrkesföreträdare i teamet är delaktiga i smärtrehabkursen genom lektio-
ner och träningar av olika slag. Kursen består av följande olika delar: 
 
Fysisk träning 
All träning under kurs bygger på principen kvoterad/graderad träning. Ett viktigt 
syfte med all träning är att lära sig utföra rörelser med ett bra muskelutnyttjande, 
våga komma igång samt minska rädsla för smärta och rörelser/ aktivitet. Varje 
patient har sedan utredning ett individuellt utformat träningsprogram som under 
kursen eventuellt utökas/omarbetas. Övningarna utförs till största del med 
kroppen som belastning och träningsprogrammet syftar bland annat till att öka 
rörlighet, koordination, uthållighet och kroppsmedvetenhet. Konditionsträningen 
är individuellt utformad för varje patient och sker oftast på ergometercykel eller 
löpmatta. Även stavgång, morgongymnastik, bassängträning i grupp samt 
handledd simning ingår som en del i den fysiska träningen.  



 

  13 

Friskvård 
Patienten får möjlighet att, inom och utanför sjukhuset, prova på olika typer av 
motion och idrott. Det kan handla om att ta upp gamla aktiviteter men även att 
prova på/lära sig helt nya. Exempel på aktiviteter kan vara bågskytte, bowling, 
skidåkning, ridning, golf. 
 
Basal kroppskännedom och tillämpad avspänning 
Patienten får möjlighet att prova olika övningar som ökar kroppsmedvetenheten. 
Ett syfte är att bli mer medveten om muskelspänningar för att förhindra/minska 
smärtökning relaterat till detta. Delar som ingår är basal kroppskännedom och till-
lämpad avspänning enligt TASP.  
 
Uthållighet och ergonomiska färdigheter  
Aktivitetsträning i kvoterad/graderad form i syfte att förbättra fysisk förmåga. 
Tillämpad arbetsteknikträning sker utifrån enskilda behov. EMG biofeedback 
används. 
 
Teoretiska lektioner 
Under kursen ges ett antal teoretiska lektioner där alla yrkeskategorier är 
inblandade. Exempel på ämnen som tas upp är långvarig smärta, stress, sömn, 
kost, fysisk träning, tidsdisposition/planering, anatomi/fysiologi, töjningar och 
hjälp till självhjälp. Syftet med dessa lektioner är ökade fysiologiska och psyko-
logiska kunskaper som kan ligga till grund för beteendeförändringar. 
 
Självanalys 
Individen får teoretisk och praktisk träning i att kunna analysera sammanhangen 
kring sina besvär. Vilka är individens riskfaktorer? Vad är det individen kopplar 
till sin smärta? Hur tänker individen vid smärta? På vilket sätt handskas individen 
med sina besvär? Vad är konsekvenserna av besvären? Vad kan vara viktigt att 
tänka på vid arbete med beteendeförändring? 
 
Beteendeträning individuellt och i grupp 
Träning för att individen mer effektivt ska kunna hantera stress, oro och negativa 
tankar samt öka sin förmåga till problemlösning, konfliktlösning och att kunna 
kommunicera på ett positivt och effektivt sätt.  
 
Planering och träning inför återgång i arbete  
Återgång i arbetslivet förutsätter fungerande rutiner för bland annat stress-
hantering, disponering av tid och träning. Patienten får på ett tidigt stadium börja 
planera för återgång till arbete/studier. Denna planering kan innefatta olika 
kontakter med t ex arbetsgivare, utbildningsinstanser, försäkringskassa och arbets-
förmedling samt rehabmöte. Ibland sker arbetsplatsbesök under alternativt efter 
smärtrehabkurs. Vid behov genomförs också möten och kontakter med andra 
rehabaktörer. 
 
Kontakt med närstående. 
Mot slutet av kursen finns möjlighet för närstående att komma på en individuell 
träff med delar av teamet. Det finns även möjlighet för närstående att vid behov 
fortlöpande få stöd och kontakt med teamet via telefon, brev eller besök under 
hela smärtrehabprogrammets gång.  
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6. 
UPPFÖLJNINGAR 

 
 
Uppföljningar genomförs vid tre tillfällen via återbesök. En första avstämning 
av målplaneringen görs dock redan två veckor efter kursslut via telefon. 
Syftet med uppföljningarna är att följa upp planerade mål, ge råd och stöd samt 
vid behov bistå patienten med nödvändiga kontakter. Efter utvärdering av 
målen skrivs en ny målplanering till nästa uppföljningsstillfälle. 
 
Telefonuppföljning sker ungefär två veckor efter kursslut då patientens 
koordinator ringer patienten. Som underlag för samtalet finns den målplanering 
som gjordes under kursens sista vecka. Kursdeltagaren uppmuntras att ta 
kontakt med smärtrehabteamet om problem uppstår. Teamet informeras på 
patientkonferens.  
 
Uppföljning 1 sker 5-7 veckor efter kursslut och omfattar två dagar med 
individuella träffar/samtal med samtliga teammedlemmar samt grupplektioner. 
De självskattningsformulär som patienten fyller i och de mätningar som görs 
under denna uppföljning är i stort sett de samma som utfördes under utredning 
och smärtrehabkurs. Syftet är att följa upp och utvärdera resultat samt ge feed-
back, både individuellt och i grupp. Efter dessa dagar sker vid behov upp-
följande telefonsamtal av koordinator eller annan teammedlem. 
 
Uppföljning 2 (Peptalk) sker ungefär ett halvår efter kursslut under en dag. 
Syftet är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och repetition av vissa kurs-
moment i grupp. En individuell tid för uppföljning av målplaneringen ingår. 
Ytterligare möjlighet att boka individuella tider med enskilda terapeuter finns. 
Rutinmässigt görs inga mätningar eller tester under denna uppföljning och inte 
heller används några formulär. 
 
Uppföljning 3 sker cirka ett år efter kursslut omfattar två dagar. De själv-
skattningsformulär som patienten fyller i och de mätningar som görs under 
denna uppföljning är i stort sett de samma som utfördes under utredning, 
smärtrehabkurs och uppföljning 1. Dagarna innehåller individuella 
träffar/samtal med samtliga teammedlemmar samt en avslutande grupplektion. 
Under dessa dagar följs både målen som sattes till denna uppföljning upp och 
även de mål som sattes upp på rehabiliteringsplanen i samband med utredning. 
Patienten får på den sista lektionen göra en skriftlig utvärdering av 
rehabiliteringsplanen samt fylla i sitt framtida ansvar och eventuella 
riskfaktorer. 
 
 



 

  15 

7. 
POLIKLINISK BEHANDLING 

 
 
Poliklinisk behandling kan vid behov erbjudas i begränsad omfattning till de 
patienter som ej planeras in i smärtrehabprogrammet eller för de som behöver 
extra stöd i det förberedande arbetet inför smärtrehabkurs. Syftet är att ge hjälp 
till självhjälp. Viss passiv behandling kan förekomma men enbart under en 
begränsad period. Patienten uppmuntras att ta eget ansvar för sin träning. 
 
Tidsåtgång och ansvar varierar. Ibland är en person ur teamet involverad och 
ibland flera. Målformuleringar, registreringar och uppföljningar görs för att 
kunna utvärdera insatser och mål. Patienten diskuteras regelbundet på patient-
konferens. Möten med närstående och/eller andra rehabaktörer kan anordnas 
vid behov.  
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8. 
UTSKRIVNING OCH 

AVSLUTANDE PATIENTKONTAKT 
 
 
I de fall patienten inte bedöms ha nytta av rehabilitering i vårt smärtrehab-
program avslutas kontakten med patienten. Detta kan ske redan i samband med 
bedömning av inkommande remiss, men även efter steg 1, steg 2 eller steg 3. 
Ett alternativ för den som inte behöver hela smärtrehabprogrammet är att delta 
i utvalda delar av en smärtrehabkurs innan avslutad kontakt.  
 
Om patienten uteblir eller lämnar återbud till utredning vid tre eller fler 
tillfällen avslutas också kontakten. Patienten får dock i förväg muntlig eller 
skriftlig information om att så kommer att ske. Om patienten har hög frånvaro 
under pågående smärtrehabkurs övervägs utskrivning utifrån bedömning och 
samråd med hela teamet inklusive patienten. 
 
Patienten kan även skrivas ut genom att han/hon själv väljer att inte fullfölja 
smärtrehabprogrammet eller om någon av nedanstående utskrivnings-
/exklusionskriterier förekommer.  
 
 
8.1 Utskrivnings-/Exklusionskriterier  
Patienten skrivs regelmässigt ut efter uppföljning 3, se avsnitt 8.2. Dessutom skrivs 
patienten ut alternativt exkluderas från smärtrehabprogrammet om något av nedanstående 
exempel förekommer: 
 
 Aktivt drog- eller alkoholmissbruk eller annat uttalat beroendebeteende. 
 Ej aktuellt med arbetsåtergång alternativt patienten är inte beredd på försök till 

arbetsåtergång.  
 Klarar inte att delta i en grupp eller bryter i hög omfattning mot kursens gruppregler 

under pågående smärtrehabkurs. 
 Frånvaro under smärtrehabkurs som medför svårighet att tillgodogöra sig fortsatt 

rehabilitering. Efter tre dagars frånvaro diskuteras eventuell utskrivning i teamet.  
 Allvarlig fysisk, kognitiv eller psykiatrisk problematik som bedöms vara/bli ett hinder 

för att patienten ska kunna tillgodogöra sig rehabilitering. 
 Förändrade förhållanden rörande patientens praktiska förutsättningar och sociala 

situation som omöjliggör deltagande i smärtrehabprogram. 
 
Innan en eventuell utskrivning upprättas en alternativ individuell planering för fortsatt 
rehabilitering tillsammans med patient och eventuellt närstående. 
 
 
8.2 Utskrivning från smärtrehabprogrammet 
Patienten skrivs ut från smärtrehabprogrammet efter uppföljning 3 som sker cirka  
12 månader efter avslutad smärtrehabkurs. De allra flesta patienter skrivs ut till sin 
bostad. Den vanligaste fortsatta vårdkontakten sker inom primärvården. 
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9. 
ÖVRIG VERKSAMHET 

 
 

9.1 Regelbundna möten och träffar 
För att planera, utveckla och sprida information om smärtrehabteamets verk-
samhet och övrig verksamhet inom Rehabiliteringsmedicin genomförs inom 
teamet arbetsplatsträff en timme per vecka. Läkare medverkar i mån av tid. 
 
Vid sex tillfällen per år har smärtrehabteamet en gemensam planeringsträff á 
två timmar, då bland annat större utvecklingsfrågor och redovisningar av 
utbildningar tas upp. Dessutom har teamet några hel- och/eller halvdagar per 
termin för utveckling, då bland annat upprättande och utvärdering av 
verksamhetsplan görs.  
 
 
9.2 Utbildningar och studiebesök 
Utbildningar genomförs inom och utanför Rehabiliteringsmedicin, med inrikt-
ning på smärtrehabteamets arbetsmetodik och synsätt. Smärtrehabteamet tar 
emot samt gör själva auskultationer och studiebesök individuellt och i grupp. 
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