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Sammanfattning 

Bakgrund 

Långvarig smärta definieras som smärta som kvarstår i över 3 månader. Det är vanligt 

förekommande i befolkningen och många söker vård för sina problem. Smärta är ett 

komplext begrepp som har inverkan på många olika faktorer hos individen men även en 

inverkan på samhället och dess resurser. Detta kan innebära utmaningar vid handläggning 

och framför allt vid val av behandling. 

 

Syfte 

Syftet var att utforska kliniskt resonemang vid val av behandling för patienter med långvariga 

smärttillstånd hos en grupp fysioterapeuter i primärvården. 

 

Metod 

Studien är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer som analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.   

 

Resultat 

Det som ansågs spela stor roll för valet av behandling var behandlaren och patientens 

egenskaper och erfarenheter, relationen mellan dem samt analysen inför behandling. De 

riktlinjer som användes ansågs vara ett stöd men också svåra att applicera då behandlingen 

alltid behöver individanpassas i och med att patientgruppen är komplex. Möjlighet till 

samverkan ansågs vara viktigt för att bredda perspektivet och erbjuda patienten fler 

behandlingsalternativ. I behandlingsupplägget var målet alltid att öka funktionsnivå, vilket 

påverkade resonemanget kring val av behandling. Ökad kunskap hos patienten samt en ökad 

förmåga till smärthantering var ofta första steget. 

Slutsats   

Många faktorer spelar in i det kliniska resonemanget för val av behandling för patienter med 

långvarig smärta. Erfarenhet hos behandlaren ansågs avgörande för beslutet och man kan 

därmed tänka sig att det är extra viktigt att nyexaminerade får möjlighet att samverka med 

kollegor med mer erfarenhet av patientgruppen.  

 

Sökord: chronic pain, clinical reasoning, treatment, physiotherapist 

 



 

Abstract 

Background 

Chronic pain is defined as pain that remains in more than 3 months. Chronic pain is a 

widespread problem worldwide and there are many people who seek health care for their 

problems. Pain is a complex syndrome which impacts several aspects of the individual's life 

but also the society, which brings challenges in the assessment and the choice of treatment.  

Purpose 

The purpose of the study was to explore physiotherapists' clinical reasoning when choosing a 

treatment for patients with chronic pain in primary care.  

Method 

The study is a qualitative method based on semi-structured interviews which was analyzed 

with a qualitative content analysis.  

 

Results 

Factors that played a big part in the choice of treatment were the physiotherapist and the 

patient characteristics and experiences, the relationship between them and the significance of 

the examination. The guidelines that were used were considered to support the choice but 

were also seen to be difficult to apply, as the treatment always needs to be individualized 

because of the complexity in the patient group. The ability of cooperation was considered as a 

key factor to broaden the perspective and offer the patient different treatment alternatives. 

The treatments intended to increase function, knowledge and pain-management which had an 

impact on the clinical reasoning. 

Conclusion 

Many factors play a part in the clinical reasoning for choosing treatment for patients with 

chronic pain. The physiotherapists experience was a crucial part of the decision and therefore 

it could be of importance that newly graduated physiotherapists get the possibility to 

cooperate with colleagues who have more experience of the patient group.  
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1. Bakgrund 

Smärta är vanligt förekommande i befolkningen och många söker vård för sina problem. 

Smärta är ett komplext begrepp som har inverkan på många olika faktorer hos individen men 

även en inverkan på samhället och dess resurser. Detta kan innebära utmaningar vid dess 

handläggning och behandling. 

1.1 Definition av smärta 

Smärta definieras enligt International association for the study of pain (IASP) som “An 

unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated 

with, actual or potential tissue damage.” och är en subjektiv upplevelse som påverkas av flera 

faktorer, både biologiska, psykologiska samt sociala (1). Det finns inga objektiva mätmetoder 

för att mäta smärta, utan smärta bygger på individens egen upplevelse av den (1). 

Smärta kan vara akut eller långvarig. Definitionen för när smärtan blir långvarig kan skilja 

sig något åt. Nationellt kliniskt kunskapsstöd skriver att smärta räknas som långvarig när den 

har pågått i över tre månader (2). Då har vävnadsskadan läkt ut och smärtan klassas inte 

längre som funktionell. Smärta kan sedan delas in i olika typer beroende på orsak. Nociceptiv 

smärta är en akut smärta som uppkommer till följd av vävnadsskada och aktivering av 

nociceptorer. Neuropatisk smärta kallas den smärta som beror på en skada eller sjukdom i en 

nerv. Nociplastisk smärta uppstår till följd av förändrad nociception orsakad av störd 

smärtmodulering, och i avsaknad av tecken på vävnadsskada och/eller sjukdom i det 

somatosensoriska nervsystemet (1,2). 

1.2 Smärtans fysiologi 

Smärta är kroppens varningssignal. I huden finns primärafferenter, vilka är nociceptorer 

kopplade till smärta. Nociceptorerna känner av förändringar såsom tryck, slag, sträckning och 

inflammation. När en förändring detekteras av primärafferenterna skickas en aktionspotential 

in till ryggmärgen och fortsätter upp genom den spinothalamiska banan till thalamus, som i 

sin tur skickar signaler till cortex och den somatosensoriska hjärnbarken. Det är först då vi 

blir medvetna om själva smärtan (3). 

Genom kemiska processer skapas samtidigt en sensitiseringseffekt perifert kring den skadade 

vävnaden. Detta sker vid varje vävnadsskada och är menat till att få skadan att läka i fred. Då 

en central sensitisering uppkommer, har ytterligare reaktioner bidragit till bland annat en 
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förstärkt smärtsignal. Detta genom bland annat utsöndring av proinflammatoriska cytokiner, 

vilka aktiverar gliaceller som i sin tur utsöndrar ämnen som startar en inflammation i 

ryggmärgen: en centralnervös inflammation. Då inflammationen sprider sig ökar området 

som från början var skadat. Central sensitisering innebär därför en ökad känslighet i både det 

skadade området och i andra, närliggande områden och är därmed ett begrepp som innefattar 

olika mekanismer, bland annat långtidspotentiering (vilket gör att smärtsignalen successivt 

får lättare att färdas upp till hjärnan), disinhibition (dysfunktion i kroppens egna 

smärthämmande system) och en ökad aktivitet i smärtsystemen. I praktiken innebär detta att 

smärta inte alltid kan associeras till det område som gör ont, utan det kan vara mer komplext 

än så. Den långvariga smärtan innefattar vanligen denna typ av retbarhet (3). 

Vid långvarig smärta är även andra områden och djupare strukturer i hjärnan aktiverade än 

vid den akuta smärtan. Smärtan ger då i stället ett varaktigt obehag och har gått från att vara 

funktionell till att bli dysfunktionell. Nociceptionen har förändrats, det vill säga att 

smärtmoduleringen är störd och skickar felaktiga signaler till hjärnan. Smärtan som till en 

början var akut och nociceptiv eller neuropatisk har av olika anledningar blivit långvarig. Till 

följd av förändringar i det centrala och perifera nervsystemet kan även den långvariga 

smärtan ge ökad känslighet och påverka sömn, sinnesstämning, hormonproduktion och 

kognitiva funktioner (3). Den långvariga smärtan kan således ha en stor påverkan på 

livskvaliteten överlag. 

1.3 Förekomst av smärta och dess påverkan 

Prevalensen för långvarig smärta är hög. I studier som gjorts har det visats att ungefär 20% av 

befolkningen lider av långvarig smärta (4, 5, 6). 

Långvarig smärta har även en inverkan på andra faktorer. I en studie av Breivik m.fl (4) 

uppgav en stor andel av deltagarna att smärtan hade en negativ inverkan på arbete, sociala 

faktorer samt dagliga aktiviteter. Man kunde se ett samband mellan långvarig smärta och 

sänkt livskvalité. Andra studier har visat resultat som samstämmer med detta (7, 8). 

Långvarig smärta har även associerats med bland annat ångest och depression (7). 

Den vanligaste lokalisationen för smärta är rygg, nacke, knä och skuldra (3). Långvarig 

smärta har visat sig vara något vanligare hos kvinnor än män (4). 
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1.4 Olika diagnoser med långvarig smärta 

Exempel på diagnoser som kan leda till nociceptiva långvariga smärttillstånd är bland annat 

gikt, kroniskt bensår och artros (2). Neuropatiska smärttillstånd kan vara både perifera, ex. 

diskbråck med rotpåverkan, diabetes mellitus samt herpes zoster eller centrala, till exempel 

multipel skleros, traumatisk ryggmärgsskada och stroke (2). Många nociceptiva och 

neuropatiska tillstånd kan utvecklas till nociplastisk smärta, till exempel reumatiska 

sjukdomar, huvudvärkssyndrom och endometrios (2). Nociplastisk smärta är en sjukdom i sig 

och inbegriper även bland annat fibromyalgi (2). 

1.5 Utredning av smärta 

Utredning av långvarig smärta ska ske efter en biopsykosocial modell, där hänsyn tas till alla 

relevanta aspekter av patientens mående och funktion (13). Inom primärvården är dock tid 

och övriga resurser vanligen något begränsade, vilket kan innebära en utmaning för utredning 

och behandling av långvarig smärta. 

Vissa länder har utvecklat riktlinjer för arbete med långvarig smärta i primärvård (14, 15). 

Dock belyser dessa främst nyckelpunkter och resultaten ger oprecis kunskap om hur olika 

behandlingsalternativ ska användas och på vem de ska appliceras. Det gäller framför allt 

behandling ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. De svenska riktlinjer och vårdprogram som 

finns att tillgå för behandling vid generell långvarig smärta är relativt få, sällan nyligen 

uppdaterade och skapade för specifika regioner, landsting eller lokala instanser (16). I 

uppdrag av Socialstyrelsen publicerades 2017 en utvärdering av behovet att uppdatera Statens 

Beredskap för Medicinsk och Social Utvärderings (SBU) systematiska översikter över 

långvariga smärttillstånd och denna rapport konstaterade även behovet av ett nationellt 

vårdprogram (16). I en kommentar till sin senaste rapport om behandling vid långvarig 

smärta från år 2021, belyser SBU att det behövs mer studier som undersöker 

behandlingseffekterna hos patientgrupper med mer komplicerade smärttillstånd och med 

samsjuklighet, då överförbarheten av rapportens resultat inte är helt klarlagd till svenska 

förhållanden (13). 

Då smärta är en individuell upplevelse som har sin grund i både biologiska, sociala och 

psykologiska faktorer, kommer även dess handläggning att behöva anpassas (3). Detta ställer 

krav på individanpassad utredning och behandling av långvarig smärta. Det gör därför att det 

blir svårt att ta fram någon specifik eller konkret mall för handläggning och behandling vid 
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långvarig smärta. 

 

1.5 Behandling vid smärta 

Att kombinera fysioterapeutiska insatser med att utbilda patienten i hur smärtsystemet 

fungerar och lära ut strategier i att hantera smärtan har visat ge effekt på smärtintensitet och 

funktionsnedsättning (11). Evidensen för enbart fysisk aktivitet eller träning vid långvarig 

smärta är ganska låg till följd av låg kvalitet på de studier som gjorts (9, 10). Det finns dock 

ingenting i dessa studier som visar på att fysisk aktivitet/träning ger en negativ effekt på 

smärta, utan man kunde snarare se en viss effekt med reducering i smärta samt ökning av den 

fysiska funktionen (9). Vanliga fysioterapeutiska interventioner vid långvarig smärta är bland 

annat konditionsträning, styrketräning, yoga, rörlighetsträning och balansträning anpassat till 

individen (9).  

Det finns studier på att multimodal rehabilitering ger en god effekt på smärta (12). 

Multimodal rehabilitering är en kombination av behandling mellan olika professioner och är 

ofta ett teambaserat arbete med patienten involverad. Behandlingen innefattar dels fysiska, 

psykologiska, kognitiva och sociala behandlingsmetoder och bygger på den biopsykosociala 

modellen (1). Tanken bakom är att både psykologiska, sociala och biologiska faktorer har 

inverkan på en individs hälsa. Den multimodala behandlingen bedrivs vanligen på särskilda 

smärtkliniker. Då antalet platser är begränsade, är det få som har möjlighet att få hjälp på 

detta sätt. Därmed får många - de flesta - behandlas på vårdcentral. 

1.7 Det kliniska resonemanget 

Det kliniska resonemanget kännetecknas enligt professions- och fackförbundet för 

fysioterapeuter av “ett etiskt och kritiskt resonerande, grundat på specifik kunskap och 

reflektion som underlag för utförande av personcentrerad vård.” (17). I den process som är 

det kliniska resonerandet, ingår bland annat utredning och analys, fastställande av diagnos, 

planering av interventioner och målsättning samt genomförande av dessa (17). 

Något som kan bidra till skillnader i det kliniska resonemanget är fysioterapeutens förmåga 

att känna igen mönster av olika symtom (18). En studie gjord på fysioterapeuters 

handläggning och kategorisering av patienter med olika typer av huvudvärk publicerad år 

2020, visade till exempel att fysioterapeuterna kategoriserade samma patientfall på olika sätt 

(18). Detta visar på skillnader i analys av symtom och därmed skillnader i det kliniska 
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resonemanget hos behandlaren. Bland annat visade sig erfarenhet och tidigare utbildning ha 

betydelse för rätt diagnostisering (18). Även behandlarens känslor samt förståelse för 

patientens känslor och upplevelser påverkar det kliniska resonerandet samt beslut tagna i 

klinik (19). 

2. Problemformulering 

Det finns inga nyligen uppdaterade nationella riktlinjer för fysioterapeutisk behandling vid 

generell långvarig smärta (16). Detta innebär att varje behandlare bör uppdatera sig angående 

evidens och behandlingsmetoder för att ge en god och säker vård för patienten. I och med att 

behandling baseras på den behandlande fysioterapeutens kliniska erfarenhet och aktuella 

kunskap, kan det kliniska resonerandet och valet av behandling se olika ut för patienter med 

liknande besvär (18). För att få en inblick i hur fysioterapeuter resonerar kliniskt vid val av 

behandling för patienter med långvarig smärta krävs fler studier. För att ta del av 

fysioterapeuters tankegångar vid val av behandling genomfördes den här studien med 

förhoppning att öka insikten och att bredda kunskapen inom området.  

3. Syfte 

Syftet var att utforska kliniskt resonemang vid val av behandling för patienter med långvariga 

smärttillstånd hos en grupp fysioterapeuter i primärvården. 

3.1 Frågeställning 

* Hur resonerar en grupp fysioterapeuter kliniskt vid valet av behandling i mötet med 

patienter med långvarig smärta i primärvården? 

 

4. Metod 

4. 1 Design 

En kvalitativ studie valdes för att kunna undersöka, fånga upp och förstå fysioterapeuters 

egna tankar och erfarenheter kring arbetsprocessen vid långvarig smärta, då det idag inte 

finns några uppdaterade generella riktlinjer kring detta. Intervjuer möjliggör en djupare 

förklaring kring de kliniska resonemangen, vilket är svårt att uppnå genom exempelvis 

enkäter eller liknande. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer tillåts den som 

intervjuar att ställa följdfrågor som kan fånga upp ämnen intressanta för syftet (20). 
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4.2 Urval 

Fysioterapeuter rekryterades till studien genom ett bekvämlighetsurval. Annonser lades ut i 

två olika Facebook-grupper: “Fysioterapeuter på Facebook” (ca 1500 medlemmar) samt 

“Fysioterapeuternas framtidsgrupp” (ca 2900 medlemmar). Annonsen i Facebook-gruppen 

“Fysioterapeuternas framtidsgrupp” lades ut 30/8–2022 och annonsen i Facebook-gruppen 

“Fysioterapeuter på Facebook” lades ut 1/9-2022. Via annonseringen rekryterades två 

deltagare, varav en föll bort. Resterande deltagare rekryterades genom rekommendationer 

från personliga kontakter. Sammanlagt genomfördes fem intervjuer.  

Inklusionskriterier: Arbeta som fysioterapeut i primärvård i Sverige. Ha träffat patienter med 

långvarig smärta. 

 

4.3 Genomförande och datainsamling 

De fysioterapeuter som tackade ja till deltagande i studien fick ett mail skickat till sig där 

information gavs om studien, dess syfte samt tillvägagångssätt (se bilaga 1). Fem intervjuer 

genomfördes via Zoom mellan 13/9–2022 till 3/10–2022 och spelades in med hjälp av en 

diktafon. Deltagarna godkände inspelningen muntligt efter att de ansvariga författarna läst 

upp samtyckesblanketten (se bilaga 2) innan intervjun startade.   

 

En semistrukturerad intervjuguide med frågor kring tankar och kliniskt resonemang användes 

(se bilaga 3). Exempel på frågor som ställdes var ”Skulle du kunna berätta om hur du 

resonerar när du väljer behandling för patienter med långvarig smärta?”.  Deltagarna 

uppmuntrades till att berätta om sina erfarenheter och fick följdfrågor för att fånga upp 

områden av intresse. Författarna turades om att ha huvudansvaret för intervjun medan den 

andra författaren var bisittare. Bisittaren hade även möjlighet att ställa följdfrågor. 

Intervjuerna tog mellan 22–36 minuter att genomföra. Ljudfilerna lagrades på ett 

lösenordskyddat USB-minne. Innan de riktiga intervjuerna påbörjades genomfördes en 

testintervju. Då ingenting ändrades i intervjuguiden efter testintervjun, inkluderades denna i 

studien.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna informerades om rätten att när som helst 

avbryta deltagandet både i den ursprungliga mailkontakten och vid det muntliga 
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godkännandet innan intervjuns start. Alla deltagare gav muntligt godkännande till att bli 

inspelade. Allt material behandlades avidentifierat och förvarades på ett lösenordskyddat 

USB-minne. Databearbetningen skedde på icke-offentlig plats med endast författarna 

närvarande. Risken med att delta i studien var att det kunde upplevas krävande, men nyttan 

med att skapa en överblick över det kliniska resonerandet var troligen större.  

 

4.5 Databearbetning 

Data bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (21). 

Analysprocessen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning (se tabell 1). 

Informanterna avidentifierades genom att tilldelas en siffra, 1–5. De inspelade intervjuerna 

transkriberades ordagrant vad gällde tal, pauser och skratt. Detta gjordes för att säkerställa att 

det som sagts i intervjun tolkades rätt vid det fortsatta arbetet. Den första intervjun 

transkriberades gemensamt av de båda författarna. De resterande intervjuerna delades upp 

mellan författarna, transkriberades och kontrollerades sedan av den författare som inte utfört 

den ursprungliga transkriberingen. Transkriberingen av intervjuerna lades sedan in i 

programmet OpenCode, ett datorprogram utformat för att bearbeta kvalitativa data (22). 

Författarna läste igenom varje transkribering enskilt och valde var för sig ut de enheter som 

ansågs meningsbärande. Författarna var ofta samstämmiga i vilka enheter som valdes ut och i 

de fall oenighet uppstod fördes diskussion för att komma fram till ett enhälligt beslut som 

sedan fördes in i OpenCode (22). Samma process genomfördes i kodningen, där de 

meningsbärande enheterna kodades var för sig av författarna. Då alla meningsbärande enheter 

blivit tilldelade en kod delade författarna tillsammans in koderna i subkategorier. Utifrån 

dessa subkategorier fick författarna fram huvudkategorier som svarade på studiens syfte 

 

Tabell 1: Beskrivning av analysprocessen enligt Graneheim och Lundman 2004 (21) 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

En del av texten 

som lyfter det 

viktiga i 

innehållet som 

svarar på syftet 

och utgör grunden 

för analysen. 

En nedkortad version 

av den 

meningsbärande 

enheten som 

fortfarande behåller 

det väsentliga i 

texten.  

En kort 

beskrivning 

av den 

kondenserad

e menings-

enhetens 

innehåll. 

 

Koder med 

liknande 

innehåll 

grupperas 

ihop till 

subkategorier

. 

 

 

Subkategorier 

med liknande 

innehåll 

grupperas ihop 

till kategorier. 
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För exempel på analysprocessen, se tabell 2. Författarna gick flera gånger under processen 

tillbaka till rådata för att kontrollera att koder och subkategorier stämde överens med 

innehållet. Forskartriangulering användes mellan de båda författarna samt mellan författare 

och handledare. 

 

Tabell 2: Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

“...inledningsvis 

så… var man 

nog… mer säker 

på att det fanns 

en, en behandling, 

ett upplägg, en… 

ett alternativ för 

varje diagnos. 

Var det en… 

en…ehh en 

tendinit, då skulle 

vi köra på det här 

viset, var det en 

tendinos skulle vi 

köra excentrisk 

träning, då skulle 

vi eh… medan 

man senare har 

förstått att det 

finns oerhört 

många sätt att ta 

hand om samma 

sak.” 

- Informant 2 

Inledningsvis tänkte 

man att det fanns ett 

behandlingsupplägg 

för varje diagnos. 

Senare har man 

förstått att det finns 

oerhört många sätt 

att ta hand om 

samma sak.  

Egen 

utveckling 

Behandlarens 

egenskaper 

och 

erfarenheter 

Direkt 

påverkande 

faktorer vid val 

av behandling 

5. Resultat 

Annonseringen i Facebook-grupper genererade två svar för deltagande i studien. En av dessa 

deltagare föll bort i rekryteringsprocessen på grund av uteblivet svar vid vidare kontakt. 

Resterande informanter rekryterades via personliga kontakter och snöbollsurval. 

Informanterna i studien arbetade inom region Uppsala, region Värmland eller region 

Norrbotten och hade mellan 7–35 års erfarenhet inom primärvård (se tabell 3). Samtliga 

träffade regelbundet patienter med långvarig smärta. Två informanter var män och tre var 
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kvinnor.  

Tabell 3. Beskrivning av informanterna 

Antal år inom primärvård Antal år som 

fysioterapeut/sjukgy

mnast 

Kön 

7 år 22 år Man 

14 år 14 år Man 

35 år (med korta avbrott) 35 år Kvinna 

11 år 12 år Kvinna 

13 år 18 år Kvinna 

Resultatet av studien presenteras i 3 huvudkategorier: Indirekt påverkande faktorer vid val av 

behandling, Direkt påverkande faktorer vid val av behandling samt Mål och strategier för att 

uppnå effekt av behandlingen (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Indirekt påverkande faktorer vid val av 

behandling 

Samverkansmöjligheter mellan vårdpersonal 

Riktlinjer för behandling av långvarig smärta 

Utmaningar med patientgruppen 

Direkt påverkande faktorer vid val av 

behandling 

Behandlarens egenskaper och erfarenheter 

Patientens egenskaper och erfarenheter 

Analys inför behandling 

Relationen mellan patient och behandlare 

Mål och strategier för att uppnå effekt av 

behandlingen 

Påverka och hantera smärtan hos patienten 

Ökad funktionsnivå för patienten 

Ökad kunskap hos patienten 

Tidsram för behandling 

5.1 Indirekt påverkande faktorer vid val av behandling 

Här presenteras det som informanterna ansåg skapade ramar för möjligheterna och 

förutsättningarna till val av behandling. Dessa områden var inte det som primärt styrde det 

kliniska resonemangen kring val av behandling, men som ändå hade en betydelse och i någon 

mån formade beslutet.  
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Samverkansmöjligheter mellan vårdpersonal 

Informanterna uttryckte vikten av att kunna samverka med andra professioner eller kollegor 

kring patienter med långvarig smärta. Behovet ansågs störst då en behandling inte gav 

resultat eller då informanterna kände sig osäkra kring sin egen bedömning. Att kunna ta hjälp 

av varandra ansågs viktigt för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga 

behandlingsalternativ, exempelvis genom läkarkontakt, arbetsterapeut eller annan typ av 

specialistbehandling inom fysioterapi. 

“..Då tänker jag liksom mycket att jag pratar med kollegor.. man kanske vill be om en second 

opinion från en kollega..  oftast då någon som jag tror kan det här, just det här lite bättre. “ - 

Informant 3 

Samverkansmöjligheterna såg olika ut på informanternas arbetsplatser. Vissa arbetsplatser 

hade redan påbörjat utvecklingen av att skapa en gemensam plattform kring patientgruppen, 

medan andra upplevde samverkansmöjligheterna mer begränsade eller obefintliga. 

Informanterna var dock överens om att samverkan var viktigt och att det i vissa fall krävdes 

kunskaper utanför deras expertis på grund av patientgruppens komplexitet. 

“Men… vi behöver… patienterna behöver och vi vårdgivare behöver en… ett grupptänk runt 

de här patienterna. Det är otroligt svårt att sitta still själv och ha de här patienterna.” - 

Informant 2 

Riktlinjer för behandling av långvarig smärta 

Användandet av riktlinjer såg olika ut på informanternas arbetsplatser. Informanterna 

använde riktlinjer från regionen eller riktlinjer för vården i största allmänhet. De befintliga 

riktlinjerna upplevdes vara generella och ibland svårapplicerade, då långvarig smärta ansågs 

vara ett brett begrepp där behandlingen oavsett riktlinjer krävde en anpassning för varje 

patient.  

“ Det är oerhört bra att de finns… men det är ganska svårt att, att… smalna in 

patientkategorin så mycket att man tänker att den och den ska passa ihop. [...] ibland blir 

riktlinjerna rätt fyrkantiga.” - Informant 2 

“ …men träningen blir ju ändå alltid individuell, så det är ju inget som står i riktlinjerna hur 

den ska gå till.” - Informant 5 
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Utmaningar med patientgruppen 

Det lyftes att patientgruppen är komplex, ofta med samsjuklighet och andra symtom kopplat 

till smärtan. Det komplexa tillståndet innebar att man som behandlare i högre utsträckning 

behövde ta hänsyn till fler faktorer i valet av behandling.  

“ det är en komplex patientgrupp och det finns inga enkla svar kring de här patienterna [...] 

se möjligheterna framåt och även om patienten har varit hos femton sjukgymnaster före dom 

kom till mig har de ändå inte träffat mig. “ - Informant 1  

Informanterna uppgav att patienterna med långvarig smärta vanligtvis redan hade testat 

många olika behandlingar och att de därför i sin roll som behandlare ofta fick prova sig fram 

för att hitta en för patienten ny behandling som gav positiva resultat.  

“Ja, ju längre tid som de haft smärtan och då har de ju oftast provat olika saker, så att då 

försöker man, man gör inte om det som dom redan har testat för det blir liksom, eh, och så 

försöker jag vara väldigt tydlig med att, att jag inte lovar någonting utan att vi får prova med 

någonting.” - Informant 5 

 

5.2 Direkt påverkande faktorer vid val av behandling 

Här presenteras resultatet av det som på ett mer direkt sätt påverkade informanternas beslut 

vid val av behandling, där den enskilde behandlaren och patienten lade grunden för vilken 

behandling som kunde utföras och vilken behandling som ansågs mest lämplig.  

Behandlarens egenskaper och erfarenheter 

Informanterna beskrev att de främst baserade sitt resonemang på sina egna och andras 

erfarenheter i valet av behandling. De beskrev även hur de tidigt i sin karriär haft större 

förhoppningar om att kunna göra alla patienter friska, men att de med erfarenhet lärt sig att 

det är många faktorer som inverkar och att de med åren fått lättare att se var en insats kan 

göras.  

“Och sen är det klart att nu har jag jobbat ett antal år och då också får man ju lite känsla för 

direkt hur mycket följsamhet man har och vilken nivå man kan lägga det på.” - Informant 5  

“...då handlade det mycket om att jag trodde att jag inte var tillräckligt bra, alltså jag, jag 

kunde inte det här tillräckligt bra, men sen har man ju förstått att alla de här olika 
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mekanismerna som påverkar smärta, det vill säga ja, livet runt omkring, övriga sjukdomar, 

stress och så vidare.” - Informant 3 

Patientens egenskaper och erfarenheter 

Alla informanter uttryckte vikten av patientens egen kunskap och medvetenhet om sin smärta 

samt egen delaktighet i behandlingen. Även patientens tidigare erfarenheter, förväntningar 

och villighet att prova olika behandlingsåtgärder ansågs vara viktiga delar att ta hänsyn till i 

valet av behandling. Beroende på vilka grundförutsättningar och insikter patienten hade om 

sin smärta blev ingången till behandlingen olika.  

“ …då handlar det ju nummer ett om att börjar patienten bli medveten om vad den här typen 

av smärta innebär, vad det är och lite hur det fungerar... Sen finns det ju dom som har haft 

långvarig smärta jättelänge och fått nåt.. nytt skov eller vad man ska säga, som är mer 

medvetna och då kan man ju jobba på ett annat sätt.” - Informant 4 

Vikten av följsamhet hos patienten ansågs grundläggande för att uppnå ett positivt resultat. 

Att kunna se patientens följsamhet samt dennes smärthanteringsstrategier kunde ge 

indikationer om vilken nivå som behandlingen kunde läggas på. Att förstå att hanteringen såg 

olika ut hos olika patienter, där vissa behövde aktiveras medan andra behövde bromsas, gav 

underlag för att anpassa behandlingen. 

“..för att vissa blir ju jätterädda och rörelseinskränkta men andra gör precis tvärtom, att de 

faktiskt kanske kör över lite för mycket. De ska vara duktiga och så blir det problem av den 

anledningen. “ - Informant 4 

 

Analys inför behandling 

Informanterna pratade om undersökning och anamnes som ett viktigt underlag för att ta reda 

på möjlig orsak och problematik att arbeta vidare med i behandlingen. Då ingen tydlig orsak 

kunde hittas till patientens smärta ansågs det ändå viktigt att arbeta med det som kunde 

behandlas.  

 

“Vi har ju de här fördelarna att man kan man kan undersöka ordentligt, för det tycker jag, 

det får man faktiskt inte glömma bort det där, att ändå undersöka och... kanske, om det finns 

någon nedsatt rörlighet att man liksom... jobbar med den, men det brukar jag ju då. “ - 

Informant 3 
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Patientens eget intresse av att prova en specifik behandling ansågs vara en bidragande del i 

beslutet om vilken behandling som skulle genomföras. Beroende på vilken slags smärta och 

orsak till smärtan det handlade om blev upplägget för behandlingen olika. 

“Mycket utgår ju från vad patienten själv vill för någonting, men de flesta har ju då någon 

slags begränsning i vardagen... och.. ett, behandlingen beror ju på vad man hittar för orsak, 

asså.. är det en, är det en, det är ju stor skillnad i olika behandlingsupplägg om det är en 

tendinit eller om det är en artros, eller är det en spänningshuvudvärk eller är det en 

muskelruptur i axeln.” - Informant 2 

Relationen mellan patient och behandlare 

Relationen mellan behandlare och patient var enligt informanterna en väldigt viktig del för att 

få positiva resultat av behandlingen. En bra relation gav förutsättningar för att få patienten 

delaktig och tillsammans kunna arbeta mot samma mål.  

“Men vad vill patienten uppnå, vad är deras mål? Att vi har en gemensam förståelse kring 

det och att vi har en relation som fungerar, annars spelar det ingen roll. Och en bra relation 

så kan man grovt sagt göra vad som helst, det blir bra.” -Informant 1 

I och med detta lyftes det första patientmötet upp som en av de viktigaste delarna för att 

skapa en bra relation. Genom att ha en god relation upplevdes arbetet med patienten ha mer 

gynnsamma förutsättningar att lyckas. 

 

“Alltså, får man till ett bra möte då skulle man kunna vara eh… en jättedålig sjukgymnast 

och fortfarande vara jätteomtyckt. Fast det… egentligen, har man ett bra möte så är man en 

bra vårdgivare. (...) …så mötet är det viktigaste.” - Informant 2 

 

5.3 Mål och strategier för att uppnå effekt av behandlingen 

Här presenteras resultatet av de åtgärder informanterna lade störst fokus på att handlägga i 

resonemanget vid val av behandling samt hur de resonerade då behandlingen inte gav 

positiva resultat.   

Påverka och hantera smärtan hos patienten 

Informanterna lyfte frågan om prioriteringsordning för behandling, där smärtlindring ofta var 

första steget för att överhuvudtaget komma vidare i arbetet. Genom att dämpa den akuta 
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smärtan kunde informanterna sedan gå vidare med mer aktiva behandlingar, då den akuta 

smärtan ofta hindrade patienten från att vara delaktig i behandlingen.  

“Det första är liksom... det akuta i rummet som behöver hanteras här och nu för att kunna gå 

vidare. Och då kan det vara akut smärta eller akut nedstämdhet och ångest för den här. Att 

först dämpa den med... det kan vara smärtlindrande metoder, akupunktur, TENS... eventuellt 

råd och stöd i läkemedelsbehandling, aktivitetsbegränsning eller aktivitetskontroll i 

vardagstillvaron, kost, sömn. Allt som eventuellt kan vara.. hjälpa dämpa den akuta 

smärtan.” -Informant 1 

“Det är också så svårt för det kan ju vara så olika, man kan ju ha en nociplastisk del i sin 

smärta så kan man ju ha andra typer av smärta uppblandat med det, och hur man då ska 

adressera alltså ska man överhuvudtaget ta tag i att stabilisera bålen eller ska man bara… 

liksom.. jobba för att lugna ner den här långvariga smärtan.. och för det är ju svårt, och då 

är det ju oftast en… nån.. att man kanske måste börja med den här.. med den här långvariga 

smärtan för att.. det funkar inte på samma sätt att rehabilitera någon som redan har ett retat 

nervsystem.” - Informant 4  

Att lära patienten att själv hantera sin smärta och ge verktyg till att själv reglera 

smärtintensiteten ansågs ha hög prioritet i valet av behandling. Genom att välja metoder för 

egenvård där patienten fick vara mer aktiv i sin behandling, gavs patienten på så sätt ett större 

eget ansvar. 

“...och inte hänga upp sin.. det enda sättet jag kan få smärtlindring är att jag kommer till den 

här personen och få akupunktur då till exempel eller nåt annat, utan att det är.. en … det är 

att man... försöker att vara aktiv, så att du får en patient som blir mer självständig och 

kanske kan klara sig längre perioder utan att söka vård.” - Informant 3 

Ökad funktionsnivå hos patienten 

Samtliga informanter talade om ökad funktionsnivå som ett mål med behandlingen. De 

meddelade att de främst använde sig av aktiva behandlingar, baserat på resonemang om 

rådande evidens, prevention och för att få en självständig patient. För att kunna genomföra de 

aktiva behandlingsåtgärderna krävdes ibland passiva behandlingar för att minska 

smärtintensiteten och öka funktionsnivån hos patienten. 
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“Så behandlingen slutar oftast inte med att man gör den passiva delen nu, utan att man 

försöker och fortsätt med nåt för att de ska hålla sig bättre.” - Informant 5 

 

Behandlingen för ökad funktionsnivå innebar någon slags förändring i patientens aktivitets- 

och livstillvaro, vilket blev en del att ta hänsyn till i det kliniska resonemanget. Detta kunde 

handla om aktivitetsreglering eller aktivitetsanpassning. För att öka aktivitetstoleransen lyftes 

gradvis exponering som en resurs att tillgå.  

“..En viktig del, det är ju att gradvis exponering.. för rörelse, öka tåligheten i vävnaden som i 

sin tur kan du börja röra dig lite mer, lite mer normalt, så kommer också smärtupplevelsen 

att minska. Och det kan man ju trixa fram också genom de där små pausövningarna, på sikt.” 

-Informant 4 

Ökad kunskap hos patienten 

Informanterna var samstämmiga i att information kring smärta och smärtsystemet var en 

grundläggande åtgärd i behandlingsupplägget. Resonemanget till detta handlade om att det 

var av vikt att patienten förstod vad deras smärta handlade om, att de förstod att den inte var 

farlig samt att det inte var lönt att fokusera på själva smärtan och den eventuella orsaken, utan 

istället acceptera den nuvarande situationen och arbeta därifrån. Informanterna lade ner tid på 

att förklara smärtan och tillsammans resonera kring den med patienten, för att försäkra sig om 

att patienten hade en förståelse.  

“... för att patienten ska förstå att... fokuset på smärtan är.. den är inte så produktiv, det 

kommer helt enkelt inte ge någonting att jaga smärtan, så då måste man börja resonera 

utifrån... att förklara för patienten huruvida ett smärtsystem fungerar och, och att smärtan 

bara är en signal precis som värme, eller kyla eller beröring eller någonting, men att hjärnan 

på något vis börjar tolka smärtor fel... så att där kan egentligen ett besök bestå utav ingen 

undersökning överhuvudtaget, utan man bara sitter och resonerar sig runt… smärtan i sig.” - 

Informant 2 

“..om man inte har träffat någon fysioterapeut tidigare så... lägger jag ju stor vikt på 

förklaringen.. förklara smärta, långvarig smärta och hur det påverkar... dom här 

mekanismerna och ja... så att man liksom får en, försöker få fram en förståelse för... att det är 

skillnad på akut och långvarig smärta.“ -Informant 3 
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Tidsram för behandling 

Det rådde delade meningar hos informanterna om hur länge man skulle fortsätta en 

behandling innan den byttes ut eller patienten remitterades vidare. Informella tidsramar för 

behandlingen varierade mellan några veckor upp till 3 månader. Vissa ansåg att en förbättring 

skulle ha skett tidigt, gärna redan till nästa besök, medan andra ansåg att det var viktigt att ge 

behandlingen mer tid.  

“.. ja, det beror lite grann på vad det är förstås. Men runt tre månader måste det ju gå.. 

minst.. om det inte är någonting annat som har kommit, att det liksom håller sig lika men blir 

det väldigt mycket sämre förstås så måste man gå tidigare, men annars tycker jag nog minst 

tre månader, har vi som riktlinje också.” -Informant 5 

“Om man nu sätter igång med nåt, helst ska de ju ha känt någon form av till nästa besök, 

någonting som är bra tänker jag.” - Informant 4 

“Det tar tid att få resultat. Så ett tiotal veckor då borde man fått någon förändring till det 

bättre... och därifrån fundera ska man gå vidare eller inte. Inget resultat efter 10–12 veckor, 

ah men då kanske man ska prova någonting annat. (...) Men man bör ändå ge det tiden och 

ha uthålligheten så att man inte… som det är för väldigt många tyvärr att man fyra veckor äh 

det gick inte och så provar vi något annat fyra veckor.” -Informant 1 

6. Diskussion 

6.1 Resultatsammanfattning 

Informanterna var samstämmiga i mycket gällande det kliniska resonemanget för val av 

behandling för patienter med långvarig smärta. Det som ansågs spela stor roll för valet av 

behandling var behandlaren och patientens egenskaper och erfarenheter, relationen mellan 

dem samt analysen inför behandling. De riktlinjer som användes ansågs vara ett stöd men 

också svåra att applicera då behandlingen alltid behöver individanpassas i och med att 

patientgruppen är komplex. Möjlighet till samverkan ansågs vara viktigt för att bredda 

perspektivet och erbjuda patienten fler behandlingsalternativ. I behandlingsupplägget var 

målet alltid att öka funktionsnivå, vilket påverkade resonemanget kring val av behandling. 

Ökad kunskap hos patienten samt en ökad förmåga till smärthantering var ofta första steget. 

Informella tidsramar för när behandlingen borde ha gett resultat varierade mellan 

informanterna.    
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6.2 Resultatdiskussion 

Indirekt påverkande faktorer vid val av behandling 

De riktlinjer som informanterna använde sig av var lokala riktlinjer på arbetsplatsen, riktlinjer 

som fanns inom regionen eller riktlinjer för vården i allmänhet. Riktlinjerna ansågs inte vara 

tillräckligt specifika och behandlingen behövde därmed alltid individanpassas oavsett om det 

fanns existerande riktlinjer eller ej. När studien påbörjades fanns ännu inga allmänna 

uppdaterade riktlinjer för långvarig smärta. I oktober 2022 publicerade Sveriges regioner i 

samverkan “Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Smärta - långvarig, hos vuxna.” 

(23), en sammanställning av vårdförloppet och handläggningen av långvarig smärta. I 

sammanställningen presenteras mycket av det som informanterna i studien själva beskrivit, 

bland annat vikten av information, en god relation med patienten samt betydelsen av 

samverkansmöjligheter. Att detta nu finns sammanställt kan underlätta fysioterapeuternas 

arbete framöver.  

 

Att arbeta i team kring patienter med långvarig smärta upplevdes av informanterna som något 

positivt då det ökade möjligheterna till olika ingångar och behandlingsval, även sådana som 

behandlaren själv inte utförde men kunde remittera till. Detta stöds även av Barbari et al. (24) 

vars systematiska översikt över behandlingsåtgärder för långvarig ländryggssmärta tyder på 

att multimodal behandling tillsammans med patientutbildning och gradvis exponering ger 

bäst effekt långsiktigt på beteendeförändring samt följsamhet i träning. En informant 

upplevde att möjligheterna till samverkan interprofessionellt var näst intill obefintliga, vilket 

därigenom minskade möjligheten till parallella behandlingsval och lade större ansvar på den 

enskilde behandlaren. Alla informanter konsulterade kollegor vid osäkerhet kring smärtans 

orsak och/eller behandlingsåtgärd.  

Direkt påverkande faktorer vid val av behandling 

Informanterna lade stor vikt vid patientens tidigare erfarenheter av interventioner, patientens 

egen vilja och målsättning vid valet av behandling. Att skapa en god relation mellan patient 

och behandlare ansågs viktigt för att kunna uppnå positiva behandlingsresultat, vilket är i 

linje med Kinney et al. (25) sammanställning om den terapeutiska alliansen. 

Sammanställningen visade att en bra relation mellan behandlare och patient gav effekt i form 

av minskad smärta hos patienter med långvariga muskulära problem, men att de studier som 

gjorts är få och mer forskning krävs (25). I den forskning som finns beskrivs bland annat att 

det är av vikt att involvera patienten i behandlingen och att kunna identifiera de faktorer som 
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underlättar och försvårar behandlingen. Vikten av patientrelationen styrks även i en annan 

studie från Cowell et al. (26) samt i den nya sammanställningen “Personcentrerat och 

sammanhållet vårdförlopp. Smärta - långvarig, hos vuxna” från Sveriges regioner (23). 

 

Informanterna använde sig främst av sin egen eller andras erfarenhet av att arbeta med 

patientgruppen i valet av behandling, då erfarenhet fört med sig förmågan att snabbt se 

patienternas följsamhet och lämplig nivå för interventionen. Det går i linje med en tidigare 

studie från år 2020 (18), där olika erfarenhet innebar varierande resonemang och resultat av 

samma patientfall. Detta innebär att en längre erfarenhet kan tänkas ha inverkan på valet av 

intervention och dess nivå för patienter med långvarig smärta. Samtliga informanter i studien 

hade relativt lång erfarenhet av arbete inom primärvård, vilket därmed kan innebära att det 

kliniska resonemanget skiljer sig i jämförelse mot en fysioterapeut som är ny i sitt yrke. 

Informanterna lyfte att de i början av sin karriär hade större förhoppningar på sin egen 

förmåga att göra alla patienter symtomfria. De beskrev att de ville hitta en orsak, ett 

behandlingsupplägg som fungerade, vilket kan tolkas som att erfarenhet leder till ett bredare 

synsätt där fokus inte fastnar enbart på orsaken till smärtan och där det blir lättare att se var 

en insats kan göras. En samtidig aspekt är att utbildningen till fysioterapeut numera lär ut ett 

mer biopsykosocialt förhållningssätt där omkringliggande faktorer uppmärksammas i högre 

grad, vilket skulle kunna innebära att även en fysioterapeut utan stor erfarenhet nu skulle ta 

hänsyn till dessa omkringliggande faktorer som påverkar.  

 

I en kvalitativ studie av Cowell et. Al (26) lyftes att fysioterapeuter upplevde det svårt att 

samtala kring psykologiska faktorer med patienten och att de inte kände att de fått tillräckligt 

med utbildning inom kommunikation. Trots att det finns kunskap om den bio-psyko-sociala 

modellen kan det finnas utmaningar med att implementera denna i arbetet med patienten. 

Som tidigare beskrivet har informanterna med erfarenhet fått en större förståelse för de saker 

som påverkar smärtan, där de psykosociala faktorerna har en stor inverkan och därmed blir 

centrala delar att ta hänsyn till i behandlingen.  

Enligt Hawker (27) är det viktigt med ett biopsykosocialt perspektiv i handläggningen av 

patienter med långvarig smärta. Genom att ta hänsyn till både biologiska, psykologiska och 

sociala faktorer kan möjligheten att hitta rätt behandling för patienten öka. Beroende på orsak 

och diagnos hos informanternas patienter blev behandlingsupplägget olika. Här belystes även 

undersökningen som en viktig del för att komma fram till ett val av behandling och något 
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man inte fick glömma bort. Studien av Hashim et al. (28) Har visat på att patienternas tilltro 

till den fysiska undersökningen är hög, att den är en viktig del av vården samt att den kan 

förbättra relationen mellan behandlare och patient.  

En annan viktig faktor var hur mottaglig patienten var för att genomföra behandlingen. 

Patientens medvetenhet och acceptans ansågs av informanterna vara en viktig grund för att 

påbörja och komma vidare i behandlingen. Större acceptans hos patienten har visat sig ge 

lägre nivåer av stress och funktionsnedsättning (29) och mindfulnessbaserade interventioner 

som syftar till att minska stress har visat god effekt på långvarig ryggsmärta (30).  

Mål och strategier för att uppnå effekt av behandlingen  

Informanterna hade gemensamt att deras mål för behandlingen involverade att påverka och 

hantera smärtan hos patienten samt att öka patientens funktionsnivå och kunskap kring sin 

egen smärta. Resonemanget bakom detta var att förståelse och acceptans hos patienten är 

essentiellt för att komma vidare och därför var information kring smärtsystemet och 

tillståndet ofta en första behandlingsåtgärd. Att kombinera fysioterapeutiska åtgärder med 

information har visat sig ge bäst effekt på smärta (11). En kombination av olika 

interventioner och ett bio-psyko-socialt förhållningssätt är att föredra framför enbart enskilda 

interventioner såsom information eller fysisk träning (11, 31), där samverkan med andra 

professioner återigen blir betydelsefullt i behandlingen.  

 

Informanterna använde sig i största grad av aktiva behandlingar för att få en så självständig 

patient som möjligt, men kunde även använda passiva behandlingsmetoder för att minska den 

akuta smärtan och möjliggöra för att de aktiva behandlingarna kunde genomföras av 

patienten. Genom att ge aktiva behandlingar i kombination med att se över aktivitets- och 

livstillvaro hos patienten arbetade informanterna för att öka patientens funktionsförmåga. Att 

få patienten delaktig i sin egen behandling är något som tas upp av fysioterapeuter i den 

kvalitativa studien av Cowell et. Al (26). Där lyfts återigen vikten av en god relation som en 

framgångsrik faktor för att få patienten aktiv.  

 

Det rådde delade meningar hos informanterna om hur lång tid en behandling skulle fortgå 

innan den avbröts då det inte framkom några positiva resultat. Resonemanget bakom att låta 

den fortgå längre var att det tar lång tid att rehabilitera långvarig smärta, vilket samstämmer 

med översikten av Ferro Moura Franko et. al (10). Då behandlingen avbröts relativt tidigt på 

grund av uteblivet resultat, ansåg en del av informanterna att det var viktigt att göra en ny 
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undersökning och bedömning innan behandlingen fick fortgå. I en studie gjord av Saral et 

al.(32) undersöktes effekten av ett kort- (2 dagar) respektive långt (10 veckor) 

rehabiliteringsprogram för patienter med fibromyalgi. I rehabiliteringsprogrammet ingick 

information, träning samt kognitiv beteendeterapi. Studien visade att båda grupperna fick 

resultat i form av minskad smärta, bättre aktivitetskontroll samt ökad funktion, men att ett 

längre rehabiliteringsprogram kan vara att föredra för att uppnå större effekter på fysisk 

funktion (33).  

 

6.3 Metoddiskussion 

Då syftet var att undersöka det kliniska resonemanget valdes en kvalitativ metod. En 

kvantitativ metod hade inte på samma sätt kunnat fånga upp fysioterapeuters tankar och 

resonemang (33).   

 

Rekryteringen av deltagare var tänkt att främst ske genom bekvämlighetsurval från 

annonsering i Facebook-grupperna “Fysioterapeuternas framtidsgrupp” och “Fysioterapeuter 

på Facebook”. Då annonseringen inte genererade mer än 2 svar, varav en föll bort under 

rekryteringsprocessen, blev rekommendationer från personliga kontakter samt snöbollsurval 

den huvudsakliga rekryteringsmetoden. Detta medförde att tre av fem av informanterna var 

från ett litet geografiskt område. Att använda sig av bekvämlighetsurval kan innebära att man 

missar viktiga perspektiv från informanter som är svåra att nå (34), men då tidsspannet för 

studien var begränsat valdes metoden för att få tag på deltagare. 

 

Totalt fem intervjuer genomfördes. Bland informanterna var två män och tre kvinnor, vilket 

ses som en jämn könsfördelning. Samtliga informanter hade lång erfarenhet inom primärvård, 

mellan 7–35 år. Genom att ha med fler informanter samt informanter som var nyare i sitt 

yrke, kunde studiens överförbarhet ökats. Samtidigt är erfarenhet av ämnet en förutsättning 

för studiens giltighet (21, 34). Fler informanter kunde gett större variation i svaren, men det 

behöver inte alltid innebära mer väsentliga data (21). Eventuellt kunde intresset för 

deltagande i studien ökats genom exempelvis utskick till vårdcentraler. Detta bedömdes dock 

ta för mycket tid i anspråk, då det krävdes godkännande från Nära vård och hälsa. 

 

Intervjuerna genomfördes på zoom, vilket möjliggjorde att intervjuer kunde hållas med 

deltagare utanför författarnas hemort. Det innebar även att informanterna själva kunde välja 

var de ville utföra intervjun. Detta kan ha medfört att informanterna kände sig mer bekväma 
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och att de gett mer utförliga svar. Författarna hade ingen tidigare vana av att intervjua och en 

van intervjuare hade möjligtvis kunnat följa upp fler detaljer vilket på så sätt hade kunnat 

påverka resultatet av studien. Att intervjuerna utfördes av olika intervjuare kan ha bidragit till 

en viss skillnad i resultatet, men framför allt kan det ha gett en större variation i 

informanternas svar (21). Författarna följde samma intervjuguide och båda författarna 

medverkade vid varje intervju, vilket möjliggjorde ett bredare perspektiv vid följdfrågor och 

tolkning av det informanterna berättade om. 

 

I studien presenteras en noggrann beskrivning av databearbetningen, där författarna gett 

exempel från analysprocessen. Detta stärker resultatens trovärdighet (21). Författarna 

transkriberade intervjuerna enskilt och kontrollerade därefter varandras transkriberingar. 

Meningsbärande enheter togs ut enskilt av författarna och jämfördes sedan. Kondensering 

och kodning skedde på samma sätt. Diskussioner fördes kontinuerligt under 

databearbetningen mellan författarna, som flera gånger under processens gång gick tillbaka 

till rådata för att säkerställa att informationen tolkades rätt och på så sätt ökade trovärdigheten 

(21).  

För att ha vidare underlag i kodningen, hade författarna kunnat skriva ned sina tankar under 

analysprocessen. Detta gjordes inte då författarna var samstämmiga i mycket och delade 

tankarna med varandra. För att ytterligare stärka studiens validitet kunde informanterna själva 

ha involverats i analysprocessen, för att på så sätt ge feedback på författarnas tolkningar av 

intervjun (34). Då arbetet var tidsbegränsat genomfördes inte detta.  

6.4 Etiska aspekter 

Riskerna med att delta i studien bedömdes som mycket små. Deltagandet i studien tog tid i 

anspråk och gav tillfälle för reflektion vilket kan ha upplevts som lite krävande, men 

samtidigt kan det sannolikt också ha gynnat individen och hens yrkesutveckling. Resultatet 

som framkom kan vara betydelsefullt för yrkesgruppen fysioterapeuter, genom att synliggöra 

möjliga förbättringsområden inom handläggningen av patienter med långvarig smärta.  

Intervjuguiden (bilaga 3) utformades för att undersöka informanternas resonemang och 

frågorna var formulerade för att inte ha ett “rätt” svar, som hade kunnat påverka 

informanterna, vilket informanterna gjordes medvetna om. Samtliga deltagare informerades 

innan intervjun om rätten att avbryta sitt deltagande när som helst i processen och alla 

deltagare gav sitt samtycke till att bli inspelade genom att muntligt godkänna 
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samtyckesblanketten (bilaga 2).  

 

6.5 Klinisk tillämpning 

Informanterna i studien upplevde att de riktlinjer som fanns kring långvarig smärta sällan var 

tillräckligt specifika, vilket ibland gjorde dem svårapplicerade på patienterna. De nya 

riktlinjerna från Sveriges regioner i samarbete (23) tar upp många av de aspekter som 

informanterna berättade om. Då patientgruppen är komplex och ofta har samsjuklighet och 

andra problem kopplade till smärtan krävs alltid en individanpassning, vilket gör det omöjligt 

att ta fram specifika riktlinjer som kan appliceras på alla patienter. Därmed blir 

samverkansmöjligheter en viktig faktor för att kunna utbyta erfarenheter mellan kollegor 

samt interprofessionellt. Den informant som inte hade samverkansmöjligheter upplevde det 

som en begränsning i sitt yrkesutövande. Att kunna samverka och diskutera med kollegor 

underlättar det kliniska resonemanget och förbättrar möjligheten att ge patienterna bästa 

möjliga vård. I rapporten om vårdförloppet från Sveriges regioner i samverkan (23) beskrivs 

patientorganisationer inte uppleva smärtvården som likvärdig, dels på grund av en avsaknad 

av samordning och kommunikation, dels på grund av varierande bemötande och kunskap. 

Samordningen såg väldigt olika ut på informanternas arbetsplatser och detta är något som kan 

tas upp i framtida arbete för att förbättra vården. I och med att erfarenhet hos behandlaren var 

avgörande för beslutet om valet av behandling kan man även tänka sig att det är extra viktigt 

att nyexaminerade kan samverka med kollegor med mer erfarenhet av patientgruppen. I 

framtida studier kan det också vara av intresse att undersöka det kliniska resonemanget hos 

nyexaminerade fysioterapeuter för att se om resonemanget skiljer sig från de med mer 

erfarenhet.  

Informanterna beskrev att behandlingen idag syftar till att uppnå ökad funktionsnivå, går mer 

mot egenvård samt mot att få patienterna mer delaktiga i sin egen behandling. Detta kan leda 

till att patienterna inte behöver söka vård i lika stor utsträckning, vilket i sin tur ger en mindre 

belastning på vården och minskad kostnad för samhället.  

7. Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka fysioterapeuters kliniska resonemang vid val av behandling 

för patienter med långvarig smärta inom primärvården. Resultatet visade att många olika 

faktorer togs i beaktande direkt eller indirekt av informanterna då de gjorde ett val om vilken 

behandling som skulle väljas för patienten. Erfarenhet hos behandlaren ansågs avgörande för 
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beslutet och man kan därmed tänka sig att det är extra viktigt att nyexaminerade får möjlighet 

att samverka med kollegor med mer erfarenhet av patientgruppen. 
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9. Bilaga 1: Mail till deltagare 

 

 

Uppsala 2022-xx-xx 

 

 

 

Hej! 

 

Vi går på fysioterapeut-programmet (termin 6) via Uppsala Universitet och ska nu skriva vår 

c-uppsats. Till detta söker vi fysioterapeuter till att delta i en studie om det kliniska 

resonemanget vid handläggande av patienter med långvariga smärttillstånd inom 

primärvården. Behandling av patienter med långvariga smärttillstånd kan baseras på lokala 

riktlinjer och/eller den behandlande fysioterapeutens kliniska erfarenhet och aktuella 

kunskap. Det kan därmed finnas skillnader i kliniska resonemanget vid val av behandling och 

det är dessa resonemang och bakgrunden till dem vi vill undersöka. 

 

Studien kommer att vara en deskriptiv kvalitativ intervju-studie och kommer behandla frågor 

kring tankar och val vid behandling i mötet med patienten. Intervjuerna beräknas ta ca 30 

minuter och kommer att genomföras på zoom. Innan intervjuerna startar krävs ett skriftligt 

alternativt muntligt godkännande. Alla deltagare har när som helst rätt att avbryta sitt 

deltagande i studien. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av separat diktafon och 

planeras att genomföras i september. Om du är intresserad av att delta, svara gärna med 

förslag på datum och tid då du har möjlighet att genomföra intervjun.  

 

För den som deltar i studien och är intresserad av resultatet kommer detta givetvis erbjudas 

vid studiens slut.  

 

   

Hanna Flemström                                                                    

Elin Ellström                                                                             

Sara Frygner-Holm, Med Dr   

universitetsadjunkt, inst. för                            

kvinnor och barns hälsa 

 (Handledare)
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

 

 

 

Samtyckesblankett  

 

Samtycke till att delta i studien “Fysioterapeuters kliniska resonemang vid val av behandling 

för patienter med långvariga smärttillstånd inom primärvården”. 

 

 

 

Jag intygar härmed att: 

 

∘ Jag har tagit del av information om studien och dess syfte 

 

∘ Jag har fått information om att all data kommer att hanteras avidentifierat 

 

∘ Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan 

välja att avbryta 

 

∘ Jag godkänner att intervjun görs via Zoom 

 

∘ Jag godkänner att intervjun kommer att spelas in 

 

 

 

 

 

 

 
Underskrift 

 

 

 

 
Namnförtydligande                                                                    Ort och datum 

 

 

 

 

 

                              

 

 



                                             
 

Bilaga 3: Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide 

Frågorna i denna intervjuguide är inte tänkta att nödvändigtvis följa i samma ordning 

som de står. Beroende på vilka svar den intervjuade ger, kommer ordning och 

följdfrågor att anpassas för att kunna fånga upp den information som eftersöks. 

Intervjuguiden kan komma att ändras efter att en test-intervju har genomförts. 

 

Inledning 

∘ Presentation  

∘ Beskrivning av studien och dess syfte 

∘ Information om rättigheter, anonymitet, inspelning m.m. 

∘ Inhämta muntligt godkännande till inspelning 

 

Uppvärmningsfrågor 

∘ Hur länge har du arbetat som fysioterapeut? 

∘ Hur länge har du arbetat på vårdcentral? 

∘ Hur ofta träffar du patienter med långvarig smärta? 

 

Underlag till behandling  

∘ Skulle du kunna berätta om hur du resonerar när du väljer behandling för patienter 

med långvarig smärta? 

Exempel på följdfråga: Finns det skillnader i ditt resonemang vid långvariga vs 

kortvariga smärttillstånd? Finns någon “standardmall”? Kan du berätta hur du tänker 

när du väljer eller reflekterar kring olika val? Vill du ge ett exempel? 

 

Behandling 

 ∘ Har ni/ hur ser riktlinjerna för behandling vid långvariga smärttillstånd ut där du 

arbetar? 

Exempel på följdfråga: Hur upplever du att det funkar att använda dig av dessa? 

Upplever du att det finns ett behov av mer riktlinjer? Varför/varför inte? Hur skulle du 

önska att det såg ut? 

 

∘ Vad baserar du dina beslut och behandlingsåtgärder på?  

Exempel på följdfråga: Läser du vetenskapliga artiklar? Frågar kollegor? Egen 

erfarenhet? Någonting som väger tyngre än något annat? 

 

∘ Hur tänker och resonerar du ifall du påbörjat en behandling som inte ger resultat? 

Följdfråga: Kan du berätta mer? 

 

∘ Berätta, hur har dina tankar och resonemang utvecklats under de åren du arbetat som 

fysioterapeut?  

Följdfråga: Vad tror du har gjort att ditt resonemang har ändrats?  

 

∘ Är det något vi inte tagit upp idag som du tycker vore bra för oss att veta? 

 

 

 


