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Sammanfattning 
Bakgrund: Patienter med långvarig ländryggssmärta upplever ofta 

funktionsnedsättning, utan att där finns en tydlig koppling till vävnadsskada. 

Funktionsnedsättning kan delvis vara skapad av vården, av att patienter har fått 

kontraproduktiva råd av vårdgivare. 

Syfte: Att undersöka attityder och attitydskillnader mellan studenter i termin 1 och 6 

på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet gällande kopplingen mellan 

långvarig ländryggssmärta och funktionsnedsättning, samt om den egna upplevelsen 

av smärta påverkar resultatet.  

Metod: Studenter i termin 1 respektive 6 på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala 

Universitet svarade på Health Care Providers Pain and Impairment Relationship 

Scale (HC-PAIRS). HC-PAIRS mäter i hur stor utsträckning vårdpersonal associerar 

funktionsnedsättning med långvarig icke-specifik ländryggssmärta. 

Resultat: Termin 6 svarade signifikant lägre än termin 1, vilket betyder att 

studenterna i termin 1 har mer negativa förväntningar på funktionsförmågan hos 

patienter med ländryggssmärta (55 mot 46). Signifikanta skillnader fanns inom 

områdena “förväntningar på funktion”, “förväntningar på social förmåga” och “behov 

av bot”, men inte inom “projicerad kognition”. Egen upplevelse av smärta påverkade 

inte resultatet. 

Slutsats: Studenter i termin 6 har ett mer positivt synsätt på funktionsförmågan hos 

patienter med långvarig ländryggssmärta än studenter i termin 1. Spridningen är dock 

stor i båda terminerna. 

Nyckelord: HC-PAIRS, Fysioterapi, Långvarig Ländryggssmärta, Terapeutisk 

Allians, Fysioterapeutprogrammet 
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Abstract 

Background: Patients with persistent spinal pain often experience a loss of function, 

without a clear association with tissue damage. Loss of function may partly be 

healthcare caused, after patients being provided counterproductive advice by their 

caregiver. 

Purpose: To investigate the differences in attitudes among first term and last term 

physical therapy students at Uppsala University, in regards to persistent spinal pain 

and loss of function and to investigate if student’s own experience of persistent pain 

influences these attitudes. 

Method: The students answered the Health Care Providers Pain and Impairment 

Relations Scale (HC-PAIRS) Questionnaire. HC-PAIRS measures to what extent 

health care providers link loss of function to persistent spinal pain.  

Results: There was a significant difference between the semesters. The students in 

semester one having a higher overall score compared to the students in semester six 

(55,5 compared to 46). There were significant differences regarding “functional 

expectations”, “social expectations” and “need for cure”, but not in “projected 

cognition”. The students’ own experiences of persistent pain did not affect their 

scoring. 

Conclusion: Students in semester six had a more positive outlook on the functional 

ability among patients with persistent spinal pain than students in semester one. 

However, there was a vast spread of results within both semesters. 

Key words: HC-PAIRS, Physical Therapy, Persistent Spinal Pain, Therapeutic 

Alliance, Physical Therapy Program. 
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Bakgrund 
Smärta 

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain som: ”En 

obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i 

frånvaro av vävnadsskada”(International Association for the Study of Pain, 1986). 

Vidare beskrivs smärta av Moseley och Butler som en typ av varningssystem, som 

finns till för att göra oss uppmärksamma på ett verkligt eller upplevt hot och som vill 

få oss att agera och på något sätt ändra vårt beteende. Smärta beskrivs också som 

en livsnödvändighet, som trots sin komponent av obehag är absolut nödvändig för att 

överleva (Moseley & Butler, 2001).  

Nästan alla människor har erfarenhet av akut smärta. För ett fåtal människor övergår 

den akuta smärtan i en långvarig smärta, av anledningar som inte är helt klarlagda. 

Det pekas ofta på förändringar i centrala nervsystemet, perifera nervsystemet och 

endokrina systemet (Voscopoulos & Lema, 2010). Dessa förändringar sker dock alltid 

i någon utsträckning när vi får smärta och kan inte enskilt förklara varför smärta blir 

långvarig, därför föreslås även psykosociala faktorer som prognostiska för att 

utveckla långvarig smärta (Gatchel et al., 1995). 

Definitionen på långvarig smärta varierar. Förslag såsom att långvarig smärta är den 

smärta som pågår längre än vad som är rimligt för skadad vävnads läkning används 

likväl som en generell regel om smärta som pågår längre än 3 eller 6 månader. 

Vidare kan långvarig smärta delas upp i intermittent samt konstant (International 

Association for the Study of Pain, 1986). Alla definitioner kommer att ha sina brister 

och för enkelhet och kontinuitet så kommer detta arbete att använda den breda 
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definition av långvarig smärta; har pågått konstant eller intermittent i mer än 3 

månader som används av Eliott et al (Elliott et al., 1999). 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning är en paraplyterm som innefattar försvagningar, 

aktivitetsbegränsningar och begränsningar i deltagande (World Health Organizaiton, 

WHO, 2011). Eftersom alla människor kommer att ha olika funktion både gentemot 

andra och gentemot sig själva genom livet så kommer det inte att gå att dra någon 

tydlig gräns där frisk funktion tar slut och funktionsnedsättning tar vid. Vad som är 

funktionsnedsättning är således individuellt. Enligt World Health Organization så är 

funktionsnedsättning resultatet av interaktionen mellan personen med nedsättning 

och attityder och omgivningsfaktorer som hindrar fullt och effektivt deltagande i 

samhället på ett jämlikt sätt med andra (WHO, 2011).  

Enligt Rainville et al. så kan förhållandet mellan smärta och funktionsnedsättning 

summeras till fyra olika kategorier. Dessa kategorier är "Förväntningar på funktion", 

"Förväntningar på social förmåga", "Behov av bot" och "Projicerad kognition". 

“Förväntningar på funktion” innefattar hur en individs funktionsförmåga förväntas 

påverkas av smärta. “Förväntningar på social förmåga” innefattar hur en persons 

sociala förmåga förväntas påverkas av smärta. “Behov av bot” innefattar om 

personen med smärta har en tro att det inte går att återfå funktionsförmåga om inte 

smärtan först försvinner. “Projicerad kognition” handlar om hur personer med smärta 

tänker på sin smärta (Rainville et al., 1995). 

Self-efficacy och funktionsnedsättning 

Self-efficacy definieras som en persons tro om sin förmåga att klara av en given 

aktivitet (Bandura, 1982). Self-effiacy har visat sig vara inte bara en prediktor på hur 
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gärna en individ tar sig an utmaningar och uppgifter, men även vilka strategier som 

används för att bemästra svåra upplevelser där en hög self-efficacy korrelerar med 

aktivt bemästrande (Jensen et al., 1991). 

 

Eftersom self-efficacy kan förutsäga hur gärna en individ tar sig an utmaningar, kan 

en låg self-efficacy leda till att individen undviker utmanande aktiviteter. När det 

kommer till långvarig ryggsmärta kommer många aktiviteter att leda till smärta och 

upplevas som svåra att klara av, med följden att de individer med låg self-efficacy 

kommer att undvika dessa aktiviteter. På så sätt kan låg self efficacy, snarare än 

smärta eller funktionsförlust i vävnaden, leda till funktionsnedsättning hos patienter 

(Westman et al., 2008).  

Rörelserädsla 

Ett välkänt fenomen hos både patienter (Picavet, Vlaeyen, & Schouten, 2002) och 

vårdgivare (Coudeyre et al., 2006; B. Darlow et al., 2012; Linton et al., 2002) är vad 

som kallas för rörelserädsla, eller kinesiofobi. Kinesiofobi definieras som irrationell, 

försvagande och förödande rädsla för rörelse och aktivitet som härrör från tron om 

kroppen som skör och skadebenägen och leder generellt till undvikande av aktiviteter 

som ses som skadliga (Kori et al., 1990). Flera mätmetoder har föreslagits för att 

mäta graden av kinesiofobi hos patienter, såsom Pain and Impairment Relationship 

Scale (PAIRS) (Slater, Hall, Atkinson, & Garfin, 1991), Tampa Scale of Kinesiophobia 

(TSK), Fear-Avoidence Beliefs Questionnare (FABQ) (Swinkels-Meewisse et al., 

2003) samt Pain Beliefs Screening Instrument (Sandborgh et al., 2007). Vissa av 

dessa skalor har översatts till svenska. Vidare har vissa av dessa skalor anpassats 

för att användas på vårdgivare med avsikt att mäta vårdgivarens förhållningssätt till 
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patienters rörelse såsom Health Care Provider – Pain And Impairment Relationship 

Scale (HC-PAIRS) (Rainville et al., 1995). 

 

Viss forskning har riktats mot vårdpersonalens attityder kring rörelserädsla och hur 

de attityderna i sin tur påverkar behandlingen och råden som sedan ges till patienter 

(Coudeyre et al., 2006). Vårdpersonal med mer kinesiofobiska attityder ger dem 

delvis råd att vara mer restriktiv i aktiviteter till patienter med långvarig 

ländryggssmärta. Dessutom finns det data som visar att rörelserädsla hos 

undersökare minskar patienters prestation i standardiserade lyfttest, speciellt om 

även patienten delar uppfattningen med undersökaren (Lakke et al., 2015). 

 

Vidare har vårdgivare i primärvården visat sig skatta högre på HC-PAIRS än 

vårdgivare vid en smärtmottagning (Rainville et al., 1995), vilket innebär att 

vårdgivare i primärvården har mer negativa attityder kring funktionsförmågan hos 

patienter med långvarig ländryggssmärta. Dessutom har kliniker som genomgått en 

utbildningsmodul i långvarig ländryggssmärta med ett biopsykosocialt perspektiv 

signifikant sänkt sina poäng på HC-PAIRS och därmed fått mer positiva attityder 

gentemot dessa patienter. Detta visar också att attityder om funktionsnedsättning 

relaterat till långvarig smärta är en utbildningsfråga (Morris, Ryan, Lauchlan, & Field, 

2012). Det är också känt att kultur spelar in i hur fysioterapeutstudenter svarar på 

HC-PAIRS, men det är inte känt om det är kultur skapad på ett givet universitet eller 

om samhällets kultur gällande sambandet mellan långvarig ländryggsmärta och 

funktionsnedsättning som påverkar resultaten mest (Ferreira et al., 2004). Enligt en 

svensk undersökning svarar studenter från två olika fysioterapeutprogram olika på 

HC-PAIRS, vilket författarna menar beror på en skillnad i profilering mellan 
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universiteten där de studenter som svarar lägre på HC-PAIRS går på en mer 

beteendemedicinskt profilerad utbildning (Svantesson & Söderberg, 2016). 

Långvarig ospecifik ländryggssmärta 

Ett vanligt problem i den vuxna befolkningen är ospecifik ländryggssmärta och 

smärta från rygg eller nacke. Det har en livstidsincidens på cirka 20% i befolkningen. 

I de allra flesta av dessa fallen finns inga medicinska komplikationer som tyder på att 

patienten behöver avstå från sina vanliga dagliga aktiviteter. Det är väl underbyggt att 

råd om undvikande av dagliga aktiviteter, exempelvis att ordinera sängvila, inte är att 

rekommendera för vare sig akut eller långvarig ländryggssmärta samt att 

gynnsamma råd i kombination med träning minskar smärtan (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2016). Trots detta leder långvarig ryggsmärta ofta till 

funktionsnedsättning hos den enskilda patienten (Bean et al., 2014). Det finns till och 

med forskare som menar på att funktionsnedsättande långvarig ländryggssmärta kan 

ses som delvis en iatrogen sjukdom (Lin et al., 2013), det vill säga orsakat av 

interaktionen mellan vårdgivare och patient. 

 

Hos patienter med långvarig ländryggssmärta är patoanatomiska förändringar ofta 

dåligt korrelerade med smärta (Videman et al., 2003) och dessutom finner man ofta 

samma fynd i asymtomatiska individer som i symtomatiska. Detta understryker den 

multifaktoriella naturen av långvarig ländryggssmärta.  

Fysioterapeutens roll i undersökning och behandling 

Fysioterapeuters yrkesuppdrag består bland annat av att ge rekommendationer och 

råd om fysisk aktivitet och träning (Dean, 2009) med syfte att främja hälsa och 

minska ohälsa. Det finns möjlighet att behandla en stor mängd sjukdomstillstånd och 

funktionsnedsättningar med fysisk aktivitet och träning. Vinsterna med fysisk aktivitet 
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är väl kända (Pedersen & Saltin, 2015). Som fysioterapeut används rörelse som 

både undersökning och behandling i klinisk verksamhet och att gradera denna 

rörelse till patienten med hänsyn till individ och situation är viktigt för att nå 

behandlingsresultat (Dean, 2009). 

 

För att förbättra behandlingsresultaten har mer uppmärksamhet riktats mot 

vårdgivare-patient relationen och utvecklingen av en så kallad terapeutisk allians 

(Hall et al., 2010). Denna allians innebär att vårdgivare och patient tillsammans 

arbetar mot en lösning på patientens problem där vårdgivaren är expert på 

sjukdomstillstånd, fysiologi och lämpliga interventioner och patienten är expert på sin 

egen kropp. En väl utvecklad terapeutisk allians påverkar behandlingsresultaten 

positivt och förbättrar följsamheten till behandlingen (Hall et al., 2010).  

 

Dessutom har det visat sig att det i relationen mellan vårdgivare och patient sker en 

överföring av vårdgivarens åsikter och attityder till patienten (B. Darlow et al., 2012). 

Om vårdgivaren då har åsikter och attityder som inte hjälper patientens återhämtning 

finns en risk att dessa åsikter överförs till patienten, vilket i sin tur försvårar för 

tillfrisknande. Det har även visats att vad vårdgivare säger till patienter eventuellt kan 

ge långvariga negativa konsekvenser för patienten och patientens återhämtning. Om 

vårdgivaren har attityder om rörelse som skadligt och kroppen som skör och överför 

det på patienten så kommer det i sin tur att påverka patientens beteende på ett 

negativt sätt, såsom ökat undvikande av aktiviteter som istället skulle kunna främja 

återhämtningen (Ben Darlow et al., 2013).  
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Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet 

För att bedriva en utbildning som leder till yrkesexamen inom fysioterapi måste 

universitetet dels nå målen i högskolelagen för utbildning på grundnivå, dels de 

nationella målen för fysioterapeutexamen. Det står dock varje universitet fritt att lägga 

upp en utbildning som når dessa mål och således har olika universitet i Sverige olika 

profilering på sina fysioterapeutprogram. Utbildningsplanen vid 

Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet fastställdes den 3 September 2013 

samt reviderades den 21 April 2015. Denna utbildningsplan har, till skillnad från 

tidigare, integrerat beteendemedicin i sin core curriculum, vilket innebär att 

utbildningen gör ansats mot att integrera en biopsykosocial modell för fysioterapi, där 

det är essentiellt att förstå vad som skapar, underhåller och ändrar beteenden 

(Instutitionen för Neurovetenskap, 2015). 

Problemformulering 

Enligt vår uppfattning har fokus i litteraturen legat på patienters rörelserädsla, 

rädsla-undvikandebeteende och hur dessa relaterar till patientens 

funktionsnedsättning. Efter vår litteraturundersökning kunde det konstateras att det i 

ringa grad var undersökt var patienter får dessa föreställningar ifrån samt hur 

utbredda dessa föreställningar var bland kliniker. Det har funnits forskning som 

undersökt dessa attityder hos kliniker och även data som visar att rörelserädsla hos 

kliniker påverkar deras rekommendationer om aktiviteter och vila för patienter med 

långvarig ländryggssmärta, trots att dessa råd kan gå emot rådande evidensläge för 

behandling av ländryggssmärta (B. Darlow et al., 2012). 

 

Vad som inte var undersökt var hur en svensk, beteendemedicinsk 

fysioterapeututbildning med en beteendemedicinsk bas i sin core corriculum som den 
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vid Uppsala Universitet skulle kunna påverka studenternas syn på 

funktionsnedsättning relaterat till långvarig ländryggssmärta. I en svensk C-uppsats 

har det visats att studenter på en beteendemedicinsk fysioterapeutbildning får lägre 

poäng på HC-PAIRS och har således mer positiva tankar om funktionsförmågan hos 

patienter med långvarig ländryggssmärta än studenter på en mer biomedicinsk 

fysioterapeututbildning. Det har tidigare inte undersökts om det är utbildningen i sig 

som åstadkommit skillnaden mellan grupperna eftersom det inte funnits någon data 

från studenterna innan de påbörjade sin utbildning (Svantesson & Söderberg, 2016). 

 

Dessutom ville vi undersöka om studenternas egen erfarenhet av långvarig smärta 

påverkade hur de svarade på HC-PAIRS. Det kunde då antagas ge både positiv och 

negativ effekt då man efter en långvarig smärtperiod antingen blivit mer rörelserädd 

för att undvikande av rörelse lett till mindre smärta, eller att man erfarit att rörelse 

kunnat vara en väg ur smärtan.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka skillnaden i förhållningssätt kring långvarig 

ländryggssmärta och funktionsnedsättning mätt med HC-PAIRS mellan studenter i 

termin 1 och studenter i termin 6. Studien syftade även till att undersöka om egna 

erfarenheter av långvarig smärta hos studenterna kunde ha en inverkan på deras 

förhållningssätt. Vidare syftade studien till att studera inom vilka delkategorier inom 

HC-PAIRS som skillnader kunde förekomma. 

 

Frågeställningar som studien ämnade få svar på: 
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1. Hur såg skillnaderna i förhållningssätt kring långvarig ländryggssmärta och 

funktionsnedsättning ut mätt med HC-PAIRS mellan studenter i termin 1 och 

studenter i termin 6 på Fysioterapeututbildningen vid Uppsala Universitet? 

2. Hur såg skillnaderna inom respektive termin på Fysioterapeututbildningen vid 

Uppsala Universitet ut i hur man svarade på HC-PAIRS beroende på om man 

hade smärta i stunden eller sedan tonåren haft långvarig smärta?’ 

3. Hur såg skillnaderna i skattning ut för respektive delkategori inom HC-PAIRS i 

termin 1 jämfört med termin 6 på Fysioterapeututbildningen vid Uppsala 

Universitet? 

 

Metod 
Design 

Studien är en komparativ tvärsnittsstudie, vilket innebär att grupper jämfördes med 

varandra och detta skedde vid ett tillfälle. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar valdes en enkät. Eftersom studien ämnade undersöka 

förhållningssätt i grupper via frågeformulär med poängsättning är den kvantitativ 

(Carter & Lubinsky, 2011). 

 

Urval 

Försökspersoner rekryterades genom ett bekvämlighetsurval från termin 1 samt 

termin 6 på Uppsala Universitets fysioterapeutprogram. Inklusionskriterium var att 

man skulle ha svarat på alla frågor i enkäten och exklusionskriterium var att vara 

utbildad till vårdpersonal vid en högskola. De svarande rekryterades andra och tredje 

veckan på terminen, för att deltagare från termin 1 skulle ha påverkats så lite som 

 

 14
 



 

 
 
möjligt av lärare och äldre kurskamrater. Minst 30 deltagare från termin 1 respektive 

6 strävade studien efter att rekrytera vilket också uppfylldes.  

 

Genomförande 

Studien gjordes i september 2017 på BMC. En förfrågan om tillåtelse att genomföra 

studien på Uppsala Universitet skickades via mail till studierektor Lena Zetterberg. 

Kontakt med berörda lärare togs för att bestämma och avsätta tid efter respektive 

föreläsning. Under ledning av Peter Magnusson och Adam Stenman gavs studenter i 

termin 1 samt 6 information om vad studien handlade om och vad resultaten skulle 

användas till. Varje deltagare tilldelades en enkät inklusive informationsblad om 

studien samt ett formulär om sin bakgrund, som studenterna fick fylla i. Information 

gavs till deltagarna om att de fick ställa frågor om de undrade över något samt att 

deltagandet var frivilligt och anonymt. Vid besöket hos termin 6 rekryterades 30 

deltagare vilket var minimum för en grupp. Vid besök hos termin 1 var deltagarantalet 

för lågt varför ett återbesök gjordes veckan därpå. Det blev totalt 37 deltagande från 

termin 1. Ingen ersättning utgick till deltagarna.  

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäten som användes var “Health Care Provider - Pain and Impairment 

Relationship Scale” som är översatt från engelska till svenska. Enkäten består av 15 

påståenden om hur långvarig ländryggssmärta rättfärdigar funktionsnedsättning och 

varje påstående rankas på en 6-gradig likertskala som går från “tar helt och hållet 

avstånd” till “instämmer helt och hållet” där “tar helt och hållet avstånd” ger 1 poäng 

och “instämmer helt och hållet” ger 6 poäng. Påstående 1, 6 samt 14 poängsätts 

omvänt. Minsta möjliga poäng är 15 och högsta är 90, där låg poängsumma indikerar 
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tron att långvarig ländryggssmärta inte eller i ringa grad bör förklara 

funktionsnedsättning. 

 

Vidare klassificeras frågorna i HC-PAIRS under fyra kategorier som täcker in olika 

domäner av smärta och funktionsnedsättning. Dessa kategorier är "Förväntningar på 

funktion", "Förväntningar på social förmåga", "Behov av bot" och "Projicerad 

kognition". Frågorna 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 berör “Förväntningar på funktion”. 5, 7, 11, 

14 berör “Förväntningar på social förmåga”. Frågorna 4, 9, 15 berör “Behov av bot”. 

Fråga 10 och 13 berör projicerad kognition. Se enkät HC-PAIRS i bilaga 1 och frågor 

till studenterna i bilaga 2.  

 

Enkäten HC-PAIRS har testats för validitet och reliabilitet av Houben (Houben et al., 

2004). Det framkom då att frågorna är valida och reliabla men att de fyra delskalorna 

är svaga vad gäller validitet.  

 

Studenterna försågs med ett formulär där deras bakgrund täcktes in vad gäller kön, 

födelseår, termin, om man haft långvarig smärta någon gång sedan tonåren samt om 

de hade en eftergymnasial examen.  

Databearbetning 

För att på ett pedagogiskt sätt kunna redovisa en statistisk analys för olika variabler i 

studien, har datorprogrammet Microsoft Excel använts och boken “Praktisk statistik 

för medicin och hälsa" för att ta reda på hur tolkningen och redovisningen av 

resultaten skulle göras. Det gjordes en enkätstudie mellan två olika grupper där 

antalet poäng jämfördes mellan grupperna och det blir därför en så kallad icke parad 

mätning. Resultaten redovisas i olika ordinalskalor eftersom poängen blir ett resultat 
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av självskattning. I studien användes ett Mann-Whitney-test. Mann-Whitney är en typ 

av icke-parametrisk test och används när man ska jämföra en variabel mellan två 

grupper. Jämförelser mellan termin 1 och 6 gjordes för att upptäcka skillnader. 

Jämförelse gjordes också mellan de som haft långvarig smärta och de som inte haft 

långvarig smärta. I studien redovisades separata sammanställningar i olika 

boxplott-diagram för respektive frågeställning. För att kunna redovisa spridningen, 

användes interkvartilavstånd. Centralmåttet är i det här fallet ett medianvärde. Ett 

p-värde på <0.05 anses i studien som statistiskt signifikant (Björk, 2011).  

 
Resultat 
Medelåldern i termin 1 var 23 år. Tjugotvå av de svarande var kvinnor och 15 män. 

19 av dem har eller har haft långvarig smärta. Medelåldern i termin 6 var 25 år. 20 av 

de svarande var kvinnor och 10 var män och 11 har eller har haft långvarig smärta.  

I termin 1 valde 10 personer att inte delta i studien eller var frånvarande vid tillfället, 

en enkät exkluderades enligt exklusionskriteriet om tidigare vårdutbildning och två 

enkäter var ofullständigt ifyllda och exkluderades. I termin 6 valde fem personer att 

inte delta eller var frånvarande vid undersökningstillfället och en enkät var 

ofullständigt ifylld och exkluderades. För fullständig summering av grupperna se 

tabell 1.  

Tabell 1: Tabell som beskriver grupperna utifrån ålder, kön samt erfarenhet av 

smärta. 

 

 17
 



 

 
 
Termin Medelålder 

(Yngst/äldst) 

Antal 

(kvinnor/män) 

Svarsprocent Långvarig smärta 

(andel) 

Termin 1 23(19/44) 37(22/15) 72% 19 (51%) 

Termin 6 25(22/35) 30(20/10) 83% 11 (37%) 

 

 
Skillnader i attityd kring långvarig ländryggssmärta i termin 1 jämfört med 

termin 6 

 

I termin 1 varierade svaren mellan 32 och 77 poäng, med en median på 55,5 poäng 

och ett interkvartilavstånd på 4,5. I termin 6 varierade svaren mellan 29 och 67 poäng 

med en median på 46 och ett interkvartilavstånd på 5,4. Skillnaden mellan grupperna 

är signifikant (p=0.001) och tyder på att studenter i termin 6 har en mer positiv attityd 

på funktionsförmågan hos patienter med långvarig ländryggssmärta. För en grafisk 

representation av resultaten se figur 1.  

 

 18
 



 

 
 

 

Figur 1: Boxplotdiagram som illustrerar skillnaden i totalpoäng på HC-PAIRS mellan 

termin 1 och 6. p=0.001. 

Skillnad i hur man svarade på HC-PAIRS beroende på tidigare erfarenhet av 

långvarig smärta 

Personerna som hade erfarenhet av långvarig smärta i termin 1 hade en median på 

57, vilket innebär en något ökad rörelserädsla gentemot de som inte hade erfarenhet 

av långvarig smärta, vilka hade 53 i median. I termin 1 varierade svaren bland de 

som uppgav att de har eller haft långvarig smärta mellan 32 och 77 och det förelåg 

en kvartilavvikelse på 3,8. Bland de som nekade långvarig smärta varierade svaren 

mellan 44 och 69 och det förelåg en kvartilavvikelse på 4 (p=0.33).  

Personerna som hade erfarenhet av långvarig smärta i termin 6 hade en median på 

46 vilket inte innebar någon skillnad i rörelserädsla gentemot de som hade erfarenhet 

av långvarig smärta, vilka också hade 46 i median. De som uppgav erfarenhet av 

långvarig smärta svarade mellan 29 och 65 och det förelåg en kvartilavvikelse på 5,5. 
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De som nekade långvarig smärta svarade mellan 36 och 67 och det förelåg en 

kvartilavvikelse på 5,3 (p=1). 

Skillnader i skattning på respektive delkategori i termin 1 jämfört med termin 

6 

Det förelåg signifikanta skillnader mellan terminerna i de tre första delskalorna, men 

inte i den fjärde delskalan (Tabell 2).  

Tabell 2: De två terminernas poäng på delskalorna presenterat i median 

(interkvartilavstånd) 

Termin Delskala 1  Delskala 2  Delskala 3 Delskala 4  

1 30(6,9) 14(1,5) 10(2) 10(1,5) 

6 25(3,4) 11(2,5) 8(2,5) 10(1,5) 

p-värde 0.0 0.0 0.0 0.8 
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Figur 3: Boxplotdiagram som illustrerar de två terminernas svar uppdelat i HC-PAIRS 

delkategorier. 

Diskussion 
Resultatsammanfattning 

I den här studien har fysioterapeutstudenters attityder till hur ländryggssmärta 

påverkar funktionsnedsättning undersökts. 

Genom att jämföra poäng på HC-PAIRS mellan termin 1 och 6 påvisas en signifikant 

skillnad där termin 1 svarar högre än termin 6. Detta visar att studenter i termin 1 i 

högre grad upplever att långvarig ländryggssmärta förklarar funktionsnedsättning. 

Vid jämförelse av poäng mellan de som själva haft långvarig smärta respektive inte 

långvarig smärta inom terminerna kunde inte någon signifikant skillnad i hur man 

svarar på HC-PAIRS påvisas.  
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Vad gäller delskalorna i HC-PAIRS sågs en signifikant skillnad mellan terminerna på 

“Förväntningar på funktion”, “Förväntningar på social förmåga” och “Behov av bot” 

men inte för “Projicerad kognition”. 

Resultatdiskussion 

Studien är till författarnas vetskap den enda i sitt slag i Sverige, där en 

fysioterapeututbildning utvärderas genom att se hur studenternas attityder förändras 

snarare än på vilken kunskap de tillgodogör sig.  

I vår studie såg vi en signifikant skillnad mellan studenter i termin 1 och termin 6 på 

hur de svarade på HC-PAIRS, där termin 1 hade en median på 10 poäng högre än 

termin 6. Detta tyder på att studenterna i termin 1 upplever att långvarig 

ländryggssmärta bör ha ett starkare samband med funktionsnedsättning. Det finns 

dock en stor spridning inom de två terminerna, där flera i termin 1 har betydligt lägre 

poäng än många i termin 6. Det är författarnas uppfattning att 

fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet leder till att studenter svarar lägre 

på HC-PAIRS. Att utbildningen har en stark beteendemedicinsk prägel och stort 

fokus på en biopsykosocial modell för kliniskt resonerande (Denison & Åsenlöf, 2012) 

behöver inte vara vad som förbättrar studenternas attityder. 

I en svensk kandidatuppsats från Mälardalens högskola jämfördes två andra 

fysioterapeutprogram mot varandra för att se om utbildningarnas profilering skulle 

leda till att studenterna svarar annorlunda på HC-PAIRS. De fann att de 

fysioterapeutstudenter som gick en beteendemedicinsk fysioterapeututbildning hade 

signifikant lägre poäng på HC-PAIRS än de som gick en fysioterapeututbildning utan 

beteendemedicinsk grund. I den studien var medianen för den beteendemedicinskt 

riktade utbildningen 41 poäng, medan den andra, icke beteendemedicinskt 

profilerade utbildningen hade en median på 45 poäng (Svantesson & Söderberg, 
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2016). Detta kan ställas i relation till vår studies resultat där studenterna i termin 6 

hade en median på 46 poäng, alltså den högsta uppmätta på en svensk 

fysioterapeututbildning. Studenternas attityder formas alltså av annat än bara 

programmets inriktning precis som författarna till den andra svenska studien 

diskuterar, eftersom enbart en beteendemedicinsk inriktning inte verkar förbättra 

studenternas attityder mer än en utbildning utan beteendemedicinsk inriktning. 

Attityder påverkas också av personer som är knutna till programmet utan att för den 

delen vara påverkade av det såsom handledare och kollegor under 

verksamhetsförlagd utbildning.  

Den studie som författarna hittar som ligger närmast författarnas egen i att den 

använder HC-PAIRS för att utvärdera en utbildning är en komparativ tvärsnittsstudie 

som undersöker förstaårsstudenter samt sistaårsstudenter på läkarprogrammet vid 

Glasgows universitet. De använde dock ekonomistudenter som kontrollgrupp. De 

fann att läkarutbildningen på Glasgows universitet sänkte studenternas svar på 

HC-PAIRS från 65 (justerat 56) poäng under första året till 56 (justerat 48) poäng 

under sista året (Morris et al., 2012).  

I en snarlik studie undersöktes hur australienska fysioterapeutstudenters svar på 

HC-PAIRS skiljde sig före och efter en kurs med 16 timmars undervisning över 4 

veckor med biopsykosocialt perspektiv på behandling av ländryggssmärta. I den 

studien sänkte sig studenterna från 55 (justerat 47) till 52 (justerat 44) poäng. Detta 

visar att våra resultat på hur Uppsala universitets fysioterapeutprogram påverkar 

studenternas attityd kring långvarig ländryggssmärta och funktionsnedsättning i 

önskvärd riktning och varken mer eller mindre än vad som påvisats i andra 

interventions- eller tvärsnittsstudier. I stort kanske detta är väntat, men eftersom 

utbildningen vid Uppsala Universitet sedan 2014 är förändrad och omarbetad mot en 
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beteendemedicinsk profilering bör där finnas en förhoppning om att studenterna 

påverkas i en än mer positiv riktning. 

Studenternas egen erfarenhet av långvarig smärta påverkade inte hur de svarade på 

HC-PAIRS. Att spridningen var större bland de som hade erfarenhet av smärta kan 

bero på att man använder olika strategier för att hantera smärtan och på så vis 

skapas stora attitydskillnader. Om patienten blivit bättre eller fri från sin långvariga 

smärta i samband med någon form av rörelseträning kan hens attityder riktas mot att 

rörelse vid smärta är positivt. Vidare kan en person som upplever att vila ha gjort 

smärtan lindrigare eller fastnat i ett rädsla-undvikandetänk (Vlaeyen & Linton, 2000) 

föredra strategin att avstå rörelse eller annan passiv coping.  

Vidare så fann vi också att svaren på de tre första delskalorna i HC-PAIRS 

(“Förväntningar på funktion”, “Förväntningar på social förmåga”, “Behov av bot”) var 

signifikant lägre i termin 6 mot termin 1. Delskala 4, projicerad kognition, skilde inte 

mellan grupperna och vår observation var dessutom att den delskalan i mycket dålig 

utsträckning följde den svarandes mönster för de övriga delskalorna. Alltså kunde 

någon med höga poäng på övriga 13 frågor ha låga poäng på de frågorna om 

projicerad kognition och tvärtom kunde även någon med väldigt låga poäng på övriga 

frågor ha högsta poäng på de två frågorna om projicerad kognition. Detta var framför 

allt tydligt på de personer som svarade väldigt lågt, då de kunde få upp till en 

tredjedel av sina totala poäng från dessa två frågor. Detta diskuteras även i Houbens 

validerande studie, där det föreslogs att stryka de frågorna från enkäten då de 

riskerar att vattna ur resultaten (Ruud M. A. Houben et al., 2004). Ett problem med 

detta är dock att det gör den matematiska omräkning av resultat som vi presenterar 

här nedan till en ytterligare stor felkälla. Detta gör jämförande med tidigare data 

mindre valid.  

 

 24
 



 

 
 
Författarna kan förstå att en stor spridning är rimlig i termin 1, där den enda 

gemensamma nämnaren bland studenterna är att de har visat intresse för och blivit 

antagna på fysioterapeutprogrammet. Enskilda outliers med höga poäng på 

HC-PAIRS i termin 6 kan anses mer oroande, då höga poäng visar på värderingar 

som riskerar att försämra patienters prognos. Detta eftersom vårdgivares åsikter kan 

överföras på patienter, vilket kan medföra att patienter med långvarig 

ländryggssmärta få kontraproduktiva direktiv från en fysioterapeut med höga poäng 

på HC-PAIRS. Det har även visat sig att de vårdgivare som har en hög poäng på 

HC-PAIRS är mer restriktiva i sina råd om fysisk aktivitet till patienter (Houben et al., 

2005). I en systematisk översiktsartikel (Ramond et al., 2011) har både 

smärtrelaterad rädsla och passiv copingstrategi visat sig vara predicerande för 

långvarig funktionsnedsättning hos patienter med ländryggssmärta. Därför är det 

viktigt att fysioterapeuter har en insikt i hur ens egna åsikter påverkar patientens 

prognos och att fysioterapeututbildningarna försöker fånga upp de studenter som 

håller icke-produktiva åsikter även i termin 6. 

I de tidiga studierna med HC-PAIRS användes en 7-gradig likertskala, som sedan 

ändrades till den 6-gradiga (som används i denna studie) i valideringsstudien av 

Houben et al (Ruud M. A. Houben et al., 2004) utan att något skäl till detta gavs. 

Detta innebär att poängen från de äldre studierna som använder en 7-gradig skala 

måste räknas om till den nya skalan. Detta görs genom att den gamla skalans poäng 

(GP) multipliceras med 90 och därefter delas med 105 enligt formeln (GPx90)/105. 

Ändå blir detta inte helt rättvist eftersom alternativet “neutral” har försvunnit från 

likertskalan som används i HC-PAIRS. De som svarat enbart på den lägre sidan om 

neutral kommer alltså att få falskt låga poäng med denna modell. Därför presenteras 
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både riktiga och omräknade poäng vid de tillfällen data från den äldre enkäten 

används. 

Metoddiskussion 

Validitet och reliabilitet 

HC-PAIRS har varit föremål för granskning i flera studier och har konsekvent 

bedömts vara ett valitt verktyg för att mäta vårdpersonals attityd kring hur 

ländryggssmärta påverkar funktionsnedsättning, likaväl som att förutspå vilken 

behandling vårdpersonalen kommer att ge (Darlow et al., 2012; R. M. A. Houben et 

al., 2005). Delskala 4, “Projicerad kognition”, har dock väldigt svag validitet (Ruud M. 

A. Houben et al., 2004). På delskalorna i HC-PAIRS (“Förväntningar på funktion”, 

“Förväntningar på social förmåga”, “Behov av bot” samt “Projicerad kognition”) 

svarade termin 1 signifikant högre än termin 6 på de tre förstnämnda, medan det inte 

var någon skillnad på delskala 4. Vår studie bekräftar det som Hauben har funnit, att 

trenden går mot att alla svarar “instämmer i någon grad” vilket späder ut resultaten 

på resten av enkäten. Författarnas uppfattning är därför att fortsatta studier väljer att 

exkludera de två frågorna som hör till delskala 4. 

Den svenska versionen vi har använt är dock inte validerad och som alltid när en 

översättning inte är validerad finns risk att vissa element inte finns kvar i 

översättningen. Exempelvis reagerade flera deltagare i vår studie på användningen 

av ordet “handikappad”, som användes för att översätta “disabled” och det är möjligt 

att detta i sin tur påverkar hur man svarar på frågan. Vidare är det också möjligt att 

det är svårt att som student i termin 1 ta ställning till frågorna på ett informerat sätt, 

vilket flera studenter också påpekade. Författarna valde dock HC-PAIRS som enkät 
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till studien bland annat på grund av att den har frågor som inte kräver specifik 

medicinsk förkunskap.  

Förslag till vidare forskning 

För att se hur studenternas attityder ändras över tid skulle det vara fördelaktigt att se 

hur terminerna mellan 1 och 6 skulle svarat på enkäten. Vid en sådan intervention 

skulle det kunna ses huruvida terminerna skulle få en successivt lägre poäng ju 

längre de deltagit på utbildningen eller om det skulle vara någon avvikande riktning i 

någon termin. Studenternas resultat skulle vidare kunna jämföras med enkätsvar från 

fysioterapeuter i klinik. Detta ansågs dock vara ett för stort projekt i en c-uppsats. 

Utöver detta finns en nytta i att jämföra med fysioterapeuter i klinik, både mindre 

samt mer erfarna för att ta reda på om dessa attityder förändras i någon riktning då 

man arbetar. Här skulle dilemmat kunna vara att klinikerna inte gått en 

beteendemedicinsk inriktning eftersom den är nyutformad och då kan det vara svårt 

att bestämma om de eventuella skillnaderna beror på att utbildningarna såg 

annorlunda ut tidigare eller om arbetslivet påverkar ens attityder.  

Det skulle också vara relevant och intressant att ta reda på vilka faktorer som får 

studenter i termin 6 att svara väldigt högt respektive väldigt lågt på HC-PAIRS och se 

om dessa attityder också återspeglas i andra undersökningar, såsom Tampa Scale of 

Kinesiophobia for Healthcare Providers eller The Pain Attitudes and Beliefs Scale for 

Physiotherapists. 

Vidare bör HC-PAIRS valideras för studenter mot praktiskt bemötande av patienter 

med ländryggssmärta för att undersöka om dessa värderingar återspeglas i 

patientkontakt och i så fall hur.  
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Generaliserbarhet av resultaten 

Eftersom den här studien har använt en kvantitativ design har syftet varit att genom 

att samla in data från delar av grupper kunna generalisera detta till hela gruppen, dvs 

fysioterapeutstudenter i termin 1 respektive 6. I det här fallet har grupperna bestått av 

termin 1 och termin 6 vid Uppsala Universitet samt inom terminerna uppdelning bland 

dem som haft långvarig smärta och de som inte haft långvarig smärta. Då 

deltagarantalet anses gott i bägge terminer, 72% i termin 1 och 82% i termin 6, 

bedöms poängresultatet kunna appliceras på grupperna. Dock kan resultaten inte 

användas för att generalisera till andra fysioterapeututbildningar då varje utbildning 

har möjlighet att utveckla sin egen profil. 

Klinisk nytta av resultat 

HC-PAIRS är en enkät som har som ansats att mäta något subjektivt, det vill säga i 

vilken grad den svarande upplever att långvarig ländryggssmärta och 

funktionsnedsättning korrelerar. De poäng som genom enkäten samlats in kan 

användas för att utvärdera insatser, såsom en utbildningsmodul i biopsykosocialt 

kliniskt resonemang, genom att låta deltagarna svara på enkäten före och efter 

genomgången utbildning. Högre poäng tyder på att den svarande ser ett större 

samband mellan långvarig ländryggssmärta och funktionsnedsättning.  

Etikdiskussion 

I informationsbrevet till studierektor Lena Zetterberg stod att de svaranden skulle 

vara anonyma, vilket inte helt kunde beviljas då författarna var med vid tillfället då 

enkäterna skulle delas ut, samt är bekanta med flertalet deltagare och kände igen 

födelsetal samt tidigare examen hos några deltagare. Att författarna deltog vid 

datainsamlingen kan ha gjort att studenter känt sig tvingade att deltaga samt att de 
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kan ha känt visst grupptryck av övriga studenter. Data har förvarats och bearbetats 

konfidentiellt.  

Konklusion 

Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet främjar en positiv attityd kring 

funktionsnivån hos patienter med långvarig ländryggssmärta, vilket visar sig i att 

studenter i termin 1 på fysioterapeutprogrammet i Uppsala svarar högre på 

HC-PAIRS än studenter i termin 6. Spridningen är dock stor i båda grupper och en 

viktig implikation av studien är att  undersöka varför vissa studenter i termin 6 har 

höga poäng på HC-PAIRS.  
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Bilaga 2 

Bakgrundsfrågor: 
Födelseår: 
19__ 
Juridiskt kön: 
□ Man  □ Kvinna 
 
Har du en annan eftergymnasial examen? 
□ Ja □ Nej 
Om ja, vilken?  

 
 
Vilken termin går du i? 
□ Termin 1 □ Termin 6 
 
Har du just nu eller någon gång sedan tonåren haft en smärtepisod som pågått i 
minst tre månader? 
□ Ja  □ Nej 
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Bilaga 3 
 

Information om studien till studierektor Lena Zetterberg: 

Hej! 

Vi kommer skriva vår C-uppsats i höst och planerar göra en studie på fysioterapeuter 
vid Uppsala Universitet varför vi ansöker om tillåtelse från dig som studierektor. 

Studien ämnar undersöka deltagarnas attityder kring samband mellan 
funktionsnedsättning och ryggsmärta. En jämförelse mellan attityder kommer göras 
mellan termin 1 och termin 6. Detta planeras göras i anslutning till/efter en 
föreläsning och beräknas ta ca 15 min. Information om syftet med våran studie 
kommer delges respektive termin muntligt på plats samt skriftligt via 
informationsblad. 

Deltagarna kommer få fylla i några bakgrundsfrågor om ålder, kön, eventuella 
tidigare examen inom vården, vilken termin de går i samt om de själva upplevt någon 
långvarig smärtperiod. Därefter kommer de få svara på 15 frågor från en översatt 
enkät av Health Care Provider – Pain And Impairment Relationship Scale. 
Deltagandet är frivilligt och anonymt och deltagarna kan när som helst avbryta sin 
medverkan. 

Peter Magnusson och Adam Stenman 
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