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Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns många sätt att mäta smärtintensitet för fysioterapeuter. Visuell 

Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale (NRS) är två ofta förekommande metoder. 

Det saknas studier om samstämmigheten mellan VAS och NRS och om självskattad 

nackfunktion påverkar smärtskattningen. 

Syfte: Utvärdera samstämmighet mellan smärtskattningsinstrumenten VAS och NRS för 

patienter med långvarig nacksmärta, samt utvärdera om samstämmigheten mellan VAS 

och NRS påverkas av patientens självskattade nackfunktion mätt med Neck Disability 

Index (NDI).  

Metod: Kohortstudie med 43 deltagare med nacksmärta sedan mer än 3 månader. 

Patienten skattade smärta just nu och smärta i genomsnitt på VAS och NRS vid två 

tillfällen. Korrelationen mellan VAS och NRS analyserades med Spearmans r och 

samstämmigheten analyserades med Bland Altman. För analys av skillnad i smärtskattning 

mellan VAS och NRS för den grupp av patienter som hade hög (≥ 15) jämfört med lågt (< 

15) skattad NDI användes Mann-Whitney U test.  

Resultat: Det var en signifikant positiv korrelation mellan VAS och NRS (r=0,927 – 

r=0,909, p>0,01) och självskattad nackfunktion påverkade inte samstämmigheten. Största 

medelvärdesskillnad mellan VAS och NRS var 0,5 och det varierade för 95% av 

patienterna mellan -2 och 2.   

Konklusion: I klinik bör samma mätinstrument användas vid upprepade smärtskattningar. 

Många tidigare studier har använt VAS och i klinik används ofta NRS. Det är viktigt att 

vara medveten om skillnaden på upp mot två skalsteg mellan instrumenten. 

Key word: neck pain, visual analog scale, numeric rating scale, neck disability index, 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Background:  Visual Analog Scale (VAS) and Numeric Rating Scale (NRS) are 

commonly used for measuring pain intensity. Although several studies have investigated 

agreement between VAS and NRS, there is a lack of knowledge about agreement in 

persistent neck pain and whether neck disability affects the agreement.  

 

Objective: Evaluate agreement between the two pain rating scales VAS and NRS for 

patients with persistent neck pain, and evaluate if the agreement is affected by neck 

disability, measured with Neck Disability Index. 

 

Methods: A cohort study with 43 participants with neck pain > 3 months. Neck pain now 

and average neck pain last week was measured on VAS and NRS, and were recorded two 

times. Correlation between VAS and NRS was analyzed with Spearmans r and agreement 

was calculated with Bland Altman. Between group differences in patients with high (>15) 

compared to low (<15) NDI regarding agreement in VAS/NRS, were analyzed with Mann-

Whitney U-test.  

 

Results: There was a significant positive correlation between VAS and NRS (r=0,927–

r=0,909, p>0,01) and neck disability did not affect the agreement. The largest mean 

difference was 0,5 with variation between -2 to 2 in 95% of the patients.  

 

Conclusion: The same measurement (VAS or NRS) should be used for repeated measuring 

in neck pain. It is important to be aware of the differences between VAS and NRS, 

especially when research results will be implemented in primary care. 

 

Key Words: neck pain, visual analog scale, numeric rating scale, neck disability index 
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BAKGRUND 

Fysioterapeuter och även andra yrkeskategorier inom vården träffar ofta patienter med 

smärta, däribland patienter med långvarig nacksmärta. Patienters aktuella smärta och om 

smärtan förändras av behandling behöver bedömas och dokumenteras.  

Att patienter får skatta sin smärta visar att deras smärta tas på allvar och ger vårdgivare 

bättre information om smärtintensitet inför behandling (Sayin & Akyolcu, 2014). Det finns 

olika sätt att mäta smärtintensitet, Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 

(NRS) är två av de mest använda metoderna som kliniker och forskare använder (Litcher-

Kelly et al, 2007). För att kunna utvärdera hur svår smärta en patient har och mäta 

behandlingseffekt är det viktigt med tillförlitliga mätinstrument. Till författarens kännedom 

finns dock inga studier som undersökt samstämmigheten mellan VAS och NRS vid 

långvarig generell nacksmärta eller om självskattad nackfunktion påverkar 

smärtskattningen.  

Nacksmärta orsakar ofta funktionsnedsättning som begränsar aktiviteter (Safiri et al, 2020; 

Cohen, 2015). Världsorganisationen WHO beskriver funktionsnedsättning (disability) som 

ett resultat av interaktion mellan en individ och dess hälsotillstånd och omgivningsfaktorer 

(WHO, 2021). Den Internationella Klassifikation av funktionstillstånd (ICF) beskriver 

funktionshinder som ”en paraplyterm för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, 

aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkning” (Socialstyrelsen, 2021) 

Självskattningsformulär används för att mäta personers subjektiva upplevelser inom bland 

annat livskvalité och hälsa, smärta och nedsatt funktion. Självskattningsformuläret Neck 

Disability Index (NDI) används för att mäta funktionsnedsättning hos nackpatienter 

(Vernon, 2008) men studier saknas om en persons självskattade nackrelaterad funktion 

påverkar tillförlitligheten i smärtskattning. 

Smärta 

Smärta är en individuell upplevelse som är unik för varje individ och är svår att beskriva.  

The International Association for the study of pain (IASP) har definierat smärta: Smärta 

definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förknippad med 

vävnadsskada, hot om vävnadsskada eller en upplevelse som kan liknas vid denna (Raija et 

al, 2020). 

Kronisk smärta definieras som smärta som kvarstår bortom normal tid för vävnadsläkning, 

generellt mer än 12 veckor. Det orsakar nedsatt funktion, ångest, depression, 

sömnstörningar, försämrad livskvalité och ökade sjukvårdskostnader (Geneen et al, 2017). 
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Kronisk smärta har en prevalens hos vuxna på 20% (Geneen et al, 2017). Enligt en 

systematisk litteraturöversikt av SBU;” Metoder för behandling av långvarig smärta” är 

definitionen av långvarig smärta att den pågått minst tre alternativt sex månader. Ofta 

används begreppet kronisk smärta i stället för långvarig smärta. Det kan vara lämpligt att 

använda begreppet långvarig smärta i kliniken för att inte uttrycka en uppgiven syn (SBU, 

2006).  

Nacksmärta 

I Neck Pain: Revision 2017 klassificerades patienter med nacksmärta i olika kategorier: 

Nacksmärta med rörelsebegränsningar, nacksmärta med koordinationssvårigheter som till 

exempel whiplashskada, nacksmärta med huvudvärk och nacksmärta med utstrålning-

radikulär smärta. (Blandpied PR et al, 2017). Anamnes och en klinisk undersökning är 

viktigt för att utesluta neurogena orsaker till nacksmärtan som kan behöva utredas vidare 

(Cohen & Hooten, 2017). Patologiska fynd kan synas i nacken vid undersökning med 

magnetisk resonanskamera även hos smärtfria individer (Farrell et al, 2019) samtidigt som 

t.ex. en skada på en nervrot inte alltid upptäcks (Cohen et al, 2017). Skador som kan finnas 

på intervertebral disk, kapsel, facettleder och ändplattor kan inte alltid upptäckas med 

nuvarande undersökningsmetoder (Uhrenholt L, Grunnet-Nilsson N & Hartvigsen J, 2002). 

Det betyder att patienten både kan ha symtom trots att inte någon skada syns och även 

kvarstående smärta utan någon skada. Vid t.ex. whiplashvåld kan även muskulaturen 

påverkas men ännu finns inget diagnostiskt redskap för att identifiera om förändrad 

muskelfunktion är den primära orsaken till smärtan (Curatolo et al, 2011).  

Låg aktivitet och övervikt har visat sig vara riskfaktorer för nacksmärta (Lund Nielsen, 

Holterman et al, 2011). Riskfaktorer för att få kronisk nacksmärta är akut nacksmärta samt 

kronisk ländryggssmärta, och psykologiska faktorer såsom arbetsrelaterad stress, mobbing 

på arbetsplatsen och sömnproblem (Kääriä, Laaksonen, Rahkonen et al, 2011). Nacksmärta 

är svårt att diagnostisera och behandla och patienter upplever att det är svårt att få 

förståelse av omgivningen (van Randeraad-van der Zee et al, 2016).  

Förekomst av nacksmärta 

Nacksmärta är ett vanligt förekommande tillstånd. Nacksmärta i den generella 

populationen har undersökts i ”the Global burden of Disease study” (2017). Globalt 

beräknades prevalensen av nacksmärta till 3551,1 per 100 000 i en population. Incidensen 

räknades till 806,6 per 100 000 och Sverige hade, näst efter Storbritannien, den största 
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ökningen med 10,4% fler personer med nacksmärta från 1990 till 2017. Även incidensen 

var näst högst i Sverige med 6,5% (Safiri et al, 2020). Prevalensen av nacksmärta var 

globalt sett högre hos kvinnor och ökade med åldern och var högst vid åldern 45–49 och 

sjönk sedan vid ökande ålder (Safiri et al, 2020). Nacksmärta är ett av våra största 

folkhälsoproblem och beräknas stå för 3% av den samlade sjukdomsbördan i Region 

Stockholm och det är lika mycket som för strokevård (Lager et al, 2019). 

Funktionsförmåga 

En persons funktionsförmåga beskrivs av institutet för hälsa och välfärd som förmågan att 

klara av viktiga aktiviteter i vardagen som exempelvis att arbeta, studera, fritidsaktiviteter 

och sköta personlig hygien i den miljö som personen lever (Institutet för Hälsa och 

Välfärd, 2022). Nacksmärta kan påverka funktionsförmågan och man har kunnat se 

påverkan på kroppslig/fysisk funktion såsom nedsatt nackrörlighet, huvudvärk, arm- och 

skuldersmärta, nedsatt styrka och trötthet/koncentration (van Randeraad-van der Zee et al, 

2016). Nacksmärta gav också psykologiska konsekvenser, påverkade aktiviteter i dagligt 

liv, socialt deltagande och fick finansiella konsekvenser och det var svårt att få förståelse 

av omgivningen (van Randeraad-van der Zee et al, 2016). Nacksmärta påverkar således 

den nackrelaterade funktionen och ger konsekvenser inom många områden. 

Nacksmärtans påverkan på funktion 

Nacksmärta har visat sig kunna ge förändrad motorisk kontroll. Personer med kronisk 

nacksmärta hade minskad acceleration i flexion och extension i nacken jämfört med 

personer utan nacksmärta. De hade också en förlängd ko-kontraktion i cervikal och 

thorakal muskulatur vid arbete med armarna över axelnivå (Tsang, Szeto & Lee, 2014).  

Experimentell smärtstimulering av muskeln splenius capitis hos friska försökspersoner 

visade minskad aktivitet av muskeln vid smärta. Vid huvudrörelser var aktiveringen av 

synergister och antagonister individspecifik, dvs. individerna hade olika anpassning av 

muskelaktivering vid smärta. Aktiveringen av en muskel kunde öka för en individ men 

aktiveringen minskade hos en annan (Gizzi et al, 2015). Mucceli et al. såg att aktivering i 

deltoideus minskade vid smärta. Smärta framkallades med injektion av saltlösning i 

deltoideus främre del hos friska försökspersoner. Den smärtsamma stimuleringen av 

deltoideus ledde till omorganisering av muskelaktivering i andra muskler men utan att 

förändra själva rörelsens utförande och även här var den i individspecifik (Mucceli, Falla 

& Farina, 2014).  
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Pascal et al. undersökte hur experimentell och kronisk nack- och skuldersmärta påverkade 

utförande av en aktivitet. Det gällde variabiliteten i utförande av repetitiva armrörelser 

gällande timing, kinematik och muskelaktivering. Akut smärta efter injektion av 

saltlösning i trapezius gav en ökad variabilitet i rörelser medan de med kronisk smärta hade 

en minskad motorisk flexibilitet. Det indikerar att rörelser och rörelsemönster förändras när 

akut smärta övergår till kronisk smärta (Pascal, Mathiassen & Arendt-Nielsen, 2008). 

Funktionsförmåga i dagliga livet 

Då nacksmärta visat sig kunna påverka acceleration i rörelser (Tsang, Szeto & Lee, 2014) 

och även minska aktivitet i smärtsam muskel (Mucceli, Falla & Farina, 2014) torde 

nacksmärta kunna påverka funktionsförmågan i olika aktiviteter, både i vardag och på 

arbete.  

Nacksmärta förekommer hos personer i många yrken, exempelvis inom hälso-sjukvård, vid 

kontorsarbetare, inom industri och vid mekaniska/tyngre arbeten (Cote´ et al, 2008). Den 

högsta incidensen av nacksmärta har setts vid data-och kontorsarbete (Cote´ et al, 2008). 

Orsak till nacksmärta är oftast icke traumatisk och kan bero på bland annat hållning, 

statiska eller repetitiva arbetsmoment, men även andra faktorer som till exempel 

depression, stress och personlighetsfaktorer. Alla dessa faktorer kan samverka och är olika 

för olika individer (Cote´ et al, 2008). Mucceli et al visade att aktivering av muskler hos 

personer utan smärta var olika från individ till individ (Mucceli et al, 2014). Således är 

varje individs muskelaktivering unik och olika individer torde då kunna reagera med olika 

funktionsbortfall och svårigheter.  

Studie har visat att smärtintensitet inte är en ensam faktor för t.ex. arbetsåtergång utan vi 

behöver ha en bredare syn när vi träffat personer med smärta även om det är en viktig del 

(Turk, 2002) . En kvalitativ studie av McDermid et al undersökte hur personer med 

nacksmärta beskrev lokalisation, kvalité och beteende vid nacksmärta. Smärta ter sig 

annorlunda mellan individer och över tid kan människor lära sig att hantera sina besvär 

men att det kan vara svårt i perioder när de har stora besvär. Nacksmärta är komplext och 

att enbart mäta smärta ger en väldigt begränsad förståelse för vad en person med 

nacksmärta upplever (Mac Dermid et al, 2016).Att mäta funktionsförmåga kan sannolikt 

ge svar på vad den enskilda individen har svårt med och för personer med nacksmärta kan 

frågeformuläret Neck Disability Index (NDI) användas. 
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Mätinstrument VAS och NRS för att mäta smärtintensitet 

VAS är en horisontell eller vertikal linje, 100 mm lång (McCormack, De L Horne & 

Sheather, 1988), med beskrivningen av ytterlighet i de båda ändarna av linjen 

(Carlsson,1983; McCormack et al, 1988; Hawker et al, 2011), det vill säga: ingen smärta 

eller värsta tänkbara smärta i vardera änden på linjen (Carlsson, 1983; Jensen, Karoly & 

Braver, 1986). NRS består av siffror från 0 till 10 i sina ändpunkter, även här ingen smärta 

eller värsta tänkbara smärta i vardera änden (Dworkin et al, 2005; Kamper et al, 2015). 

Olika aspekter tas upp i studier kring VAS och NRS. VAS-skalan kan vara svår att förstå 

då den är abstrakt (Dworkin et al, 2005) och det kan finnas svårigheter för patienter att 

förstå ”värsta tänkbara smärtan”. Den är svårare att använda hos äldre, sjuka och 

funktionshindrade (Frampton & Hughes-Webb, 2011; Jensen Hjermstad et al 2011; 

Karcioglu et al, 2018) då de krävs koncentration och koordination (Frampton & Hughes-

Webb, 2011). Instruktionen av VAS kan också påverka validiteten (Frampton & Hughes-

Webb, 2011). När smärta skattades efter kirurgi visades att de flesta patienter föredrog 

NRS framför VAS, och de som föredrog VAS var yngre och hade genomgått mindre 

ingrepp (Sayin Y et al, 2014). Konklusionen var att det är viktigt att instrumentet är kort, 

lätt att använda och är visuell eller har numeriska tecken. NRS anses enklare att förstå och 

fylla i (Dworkin et al 2005; Karcioglu,et al, 2018) men europeiska siffror förstås inte av 

alla (Alghadir, Anwer & Iqbal, 2016) vilket kan utgöra hinder för en del personer i ett 

mångkulturellt samhälle. Smärtskalor har således olika för- och nackdelar och ingen skala 

passar alla patienter. 

Smärtintensitet kan också skattas under olika tidsperioder som till exempel: smärta just nu, 

genomsnittlig smärta senaste veckan, senaste 24 timmarna eller senaste månaden (Jensen 

Hjermstad et al, 2011). Fysioterapeuter är intresserade både av patientens smärta just nu 

och även hur det har varit över tid. 

Studier har jämfört resultat där smärtskattning skett på olika mätinstrument, bland annat i 

meta-analyser (Kamper et al, 2008; Zhang et al, 2015; Masaracchio et al, 2019).  

När VAS skalan använts i studier som kan vara vägledande för evidensriktlinjer är det 

intressant att veta om den överensstämmer med NRS, då det är vanligt att NRS används i 

klinik och vid digitala uppföljningar.  

Patientens följsamhet till träningsprogram har också setts öka om smärta mäts regelbundet 

så att patienten kan se hur deras smärta varierar (MacDermid et al 2013). Då kliniker ofta 

har begränsat med tid är det viktigt att välja och prioritera rätt mätinstrument och att 
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mätinstrumentet är tillförlitligt. För att utvärdera behandling för patienter med långvarig 

nacksmärta i klinik samt för att kunna värdera studier som använt VAS eller NRS behövs 

kunskap om samstämmighet mellan VAS och NRS och om upplevd nackfunktion påverkar 

smärtskattningen, men till författarens kännedom saknas den kunskapen. 

Mätsäkerhet på smärtskattningskalorna VAS och NRS 

Antalet svarsalternativ i en skala är viktigt, en skala med endast två eller tre svarsalternativ 

ger en lägre möjlighet att särskilja skillnader. Både NRS och VAS erbjuder fler 

svarsalternativ och används därför ofta i studier (Jensen Hjermstad et al, 2011) och att 

använda skalor med större antal svarsalternativ ökar känsligheten i instrumentet (Gracely, 

Mc Grath &Dubner, 1978). VAS har visat ökad känslighet att upptäcka förändringar i 

smärta (Littman et al, 1985; McCormarck et al, 1988) och VAS erbjuder fler 

svarsalternativ än NRS (Jensen Hjermstad e al, 2011) och skulle därför kunna vara ett bra 

alternativ. Studie har visat att smärtskattning på en 10–21 poängs-skala ger tillräcklig 

känslighet men att skalor med mindre svarsalternativ såsom 2 eller 4 skalsteg hade tydligt 

mindre korrelation med skattning på skala med 101 steg (Jensen, Turner & Romano, 

1994). 

Studier har visat bra korrelation mellan VAS och NRS hos bland annat patienter med 

knäartros (r=0,941), (Alghadir et al, 2018) och ländryggssmärta (r=0,92) (Shafshak 

&Elnemr, 2020). I en studie på patienter med kronisk smärta i ländrygg eller knä var VAS 

det mätinstrument som korrelerade bäst med NRS (r=0,93) och som minst påverkades av 

icke smärtrelaterade faktorer såsom depression, upplevt obehag av smärta och 

katastroftankar (Thong et al, 2018). Patienter som genomgått kirurgi skattade signifikant 

högre smärta på VAS jämfört med NRS där medelvärdet av smärtan var 4,67 på VAS (SD 

1,19) och 3,89 (SD 1,03) på NRS (Sayin et al, 2014). En annan studie på patienter med 

postoperativ smärta och förlossningssmärta visade sämre korrelation mellan VAS och NRS 

för både vilosmärta och rörelsesmärta (r=0,38 – r=0,68). NRS skattades signifikant högre 

jämfört med VAS hos de flesta och slutsatsen var att NRS inte är utbytbar mot VAS hos 

dessa patienter (Hartrick et al, 2003). Jensen Hjermstadet et al. undersökte i en review 

användningen av smärtskattningsskalor där NRS visade sig ha bättre följsamhet. Generellt 

var NRS och VAS skattningar jämförbara med några undantag där VAS systematiskt 

skattades högre (Jensen Hjermstad et al, 2011). I studierna skattades smärta hos bland 

annat cancerpatienter, patienter med reumatoid artrit, geriatriska patienter och patienter 
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med postoperativ smärta men ingen studie hade undersökt och jämfört smärtskattningar 

hos personer med långvarig generell nacksmärta (Jensen Hjermstad et al, 2011). 

Skattning mellan olika mätinstrument har jämförts hos patienter med whiplashskada 

(Kamper at al, 2015). Smärtskattningarna var generellt högre när deltagarna fick skatta en 

medelsmärta över en längre period än över en kortare tid eller vid skattning av smärta just 

nu. Smärta skattades också olika beroende på hur frågorna ställdes och poängsattes 

(Kamper et al, 2015), men i studierna jämfördes VAS respektive NRS med andra 

multidimensionella självskattningsformulär så VAS och NRS jämfördes inte med varandra. 

Smärta skattades olika beroende både på vilken skala som används samt beroende på 

smärtans etiologi (Lund et al, 2005). Patienter kan ha svårt att särskilja på smärtintensitet 

och obehag som smärta orsakar. Det kan också påverkas av hur smärta inverkar på 

aktiviteter, patientens humör, och även med stress och oro för att låg smärtskattning kan 

påverka möjligheten att få hjälp (Williams et al, 2000).  Hos ländryggspatienter har det 

funnits skillnad i Minimal Detecteble change (MDC) beroende på grad av nedsatt funktion 

(Kovacs et al, 2007), Även hos personer med ångest/depression och bland kvinnor med 

nacksmärta har det setts påverkan på mätfelet (MCDowall et al, 2018) Andra faktorer kan 

möjligen orsakat variationen i MDC och fler studier behövs inom detta område 

(MacDowall et al, 2018). 

Med tanke på att smärtskattningen varierar när personer med olika diagnoser skattar 

smärtintensitet och att andra faktorer påverkar smärtskattning så är det också intressant att 

se om personernas självupplevda nackfunktion kan påverka jämförbarheten mellan VAS 

och NRS. Till författarens kännedom saknas kunskap om detta för patienter med långvarig 

generell nacksmärta. Det är viktig att utvärdera hur ett mätinstrument fungerar på det 

tillstånd som ska undersökas (Dworkin et al, 2005). I vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till den specifika grupp som undersöks kallas extern validitet (Carter & 

Lubinsky, 2016). 

Analyser av VAS och NRS 

Smärta mäts på många sätt och forskare använder olika mätinstrument. I forskningsstudier 

används ofta parametriska test trots att VAS och NRS är ordinalskalor. Studier där VAS 

och NRS jämförts på olika sätt har använt parametriska test (Alghadir et al, 2018; 

Gallagher, Liebman & Bijur, 2001; Kamper et al, 2015; MacDowall et al, 2018; Shafshak 

& Elmner, 2021; Thong et al, 2018). Bland annat används Bland Altman plot för att 
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fastställa samstämmighet mellan instrument (Alghadir et al, 2018; Shafshak & Elmner, 

2021, Ye et al, 2021). Korrelation beräknar samband mellan variabler och hur starka dessa 

samband är men rekommenderas inte som metod att fastställa 

överensstämmelse/agreement mellan två mätmetoder. (Giavarina, 2015; Ranganathan et al 

2017).  Två mätningar som korrelerar starkt kan ändå ha ett svagt agreement (Ranganathan 

et al, 2017).  

En studie har visat att det fungerade lika bra att använda parametriskt test som icke 

parametriska test trots att VAS är en ordinalskala vid jämförelse mellan grupper (Dexter & 

Chestnut, 1995). Studier har också angett att VAS kan räknas som kvotdata (Price et al 

1983, 1994) och om data är normalfördelad kan parametriska statistik väljas som ger mer 

detaljerade analyser än icke parametriska analys av VAS. Även för att analysera NRS kan 

parametriska analyser utföras (Williamson & Hoggart, 2005).  

PROBLEMFORMULERING  

Det är viktigt att fysioterapeuter och även andra yrkeskategorier i vården kan mäta 

patientens smärtintensitet innan och efter behandlingar för att utvärdera resultatet av 

behandlingar. Både VAS och NRS är vanliga mätinstrument och används både kliniskt och 

i forskningsstudier. Då studier ibland jämfört resultat där smärtskattning skett på olika 

mätinstrument, bland annat i meta-analyser (Kamper et al, 2008; Zhang et al, 2015; 

Masaracchio et al, 2019), är det därför värdefullt att veta om smärta skattat på VAS  

överensstämmer med smärta skattat på NRS. Det är även viktigt för att utvärdera 

smärtlindring efter behandling i klinik. Korrelationen mellan VAS och NRS har visat 

varierat resultat för olika diagnoser. Korrelation var hög mellan VAS och NRS hos 

patienter med knäartros (Alghadir et al, 2018) och ländryggssmärta (Shafshak &Elnemr, 

2020) men sämre korrelation för patienter med postoperativ smärta och förlossningssmärta 

(Hartrick et al, 2003). Hur ett mätinstrument fungerar ska utvärderas på det tillstånd som 

ska undersökas (Dworkin et al, 2005). Tidigare studier har undersökt 

överenstämmelsen/korrelationen mellan VAS respektive NRS med andra mätinstrument 

hos patienter med nacksmärta men i dessa studier jämförs inte VAS och NRS med 

varandra (Jensen Hjermstad et al, 2011). Olika faktorer kan påverka smärtskattning såsom 

bl.a. depression och ångest. Flera faktorer som kan inverka på smärtskattning är intressant 

att undersöka (MacDowall et al, 2018). Till författarens kännedom finns inga studier som 

undersökt överenstämmelsen mellan VAS och NRS hos patienter med långvarig 



 

9 
 

nacksmärta och om det är någon skillnad i överenstämmelse mellan VAS och NRS hos 

patienter med hög respektive lågt självskattad nackfunktion.   

SYFTE 

Utvärdera överenstämmelsen mellan smärtskattningsinstrumenten Visuell Analog Skala 

(VAS) och Numeric Rating Scale (NRS) för patienter med långvarig nacksmärta. Ett syfte 

är också att utvärdera om det är någon skillnad i överenstämmelsen mellan VAS och NRS 

mellan de med hög respektive lågt självskattad nackfunktion mätt med Neck Disability 

Index (NDI). 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Hur korrelerar VAS och NRS vid första respektive andra smärtskattningen hos patienter 

med långvarig nacksmärta? 

-Hur överensstämmer (agreement) VAS och NRS vid första respektive andra 

smärtskattningen och finns en skillnad i överensstämmelsen mellan VAS och NRS för de 

med hög respektive lågt självskattad funktionsnedsättning mätt med Neck Disability Index 

(NDI)? 

METOD 

Studiedesign 

Studien är en kohortstudie där personer med nacksmärta mer än 3 månader inkluderades. 

Denna magisteruppsats är en del i en större studie där olika aspekter av mätsäkerhet hos 

VAS och NRS utvärderas. Datainsamlingen sker gemensamt för de olika studierna, således 

används ett gemensamt informationsblad och enkät till deltagare. Studien har 

etikgodkännande av Etikprövningsmyndigheten: Dnr: 2020-02463, 2021-03854. 

Urval 

I studien inkluderades 43 patienter med nacksmärta. Rekrytering skedde från vårdcentraler 

eller fysioterapimottagningar i primärvården i Sörmland och Östergötland.  

Inklusionskriterier: 

Patienter med konstant eller intermittent nacksmärta sedan mer än 3 månader och som var 

18 år eller äldre. 

Exklusionskriterier var:  

Patienter exkluderades: om de inte förstod svenska i tal och skrift; var 

diskbråcksopererade; hade neurologisk sjukdom som till exempel MS eller Parkinson; hade 
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utbredd generell smärta där nacksmärta inte var den smärta som patienten sökte för; ej ritat 

ut nacksmärta på smärtteckning; hade diagnostiserad svår psykisk sjukdom till exempel 

psykos, schizofreni, personlighetsstörning; eller kognitiv nedsättning som till exempel 

Alzheimers sjukdom. 

 

Datainsamling 

Information skickades till divisionschef och verksamhetschefer för godkännande att 

studien genomfördes samt skriftligt intyg från chef innan studien startade (Bilaga 1).  

Fysioterapeuter som deltog i datainsamlingen informerades noggrant om genomförandet 

via ett fysiskt möte med genomgång eller telefonsamtal där fysioterapeuten hade materialet 

framför sig och stegvis guidades genom förfarandet. De erhöll också skriftlig information 

om studien (Bilaga 2). 

Patienter som kunde delta hade sökt på vårdcentral eller fysioterapimottagningar i 

Sörmland och Östergötland och hade nacksmärta sedan 3 månader eller mer. Smärtan 

skulle av fysioterapeut bedömas att den kom från nacken. Med nacksmärta menades att 

patienten hade smärta någonstans i området från occipitala kanten ner över nacken och 

eventuellt refererat mot Th6 samt ut mot skulderbladen. 

Patienter som ringde till vårdcentralen/fysioterapimottagningen tillfrågades i telefonen om 

de ville delta i studien. Patienter som kunde ingå i studien (kontrollerades för 

inklusion/exklusionkriterier) tillfrågades om de kunde komma 15 min tidigare till bokat 

besök för att fylla i frågeformuläret.  

Även patienter som redan var i behandling tillfrågades om de vill delta. De kontrollerades 

avseende inklusion/exklusionkriterier och ombads komma 15 min tidigare till nästa besök 

för att fylla i frågeformuläret. 

Genomförande 

Mätningarna utfördes av den fysioterapeut som patienten var inbokad hos. Innan besöket 

startade fick patient muntlig förfrågan om att delta i studien. De som tackade ja fick 

skriftlig och muntlig information och fyllde i informerat samtycke (Bilaga 3). Patienten 

skattade två olika smärtskattningar på VAS och NRS vid varje mätning. De skattade först 

VAS och NRS just nu, sedan VAS och NRS smärta i genomsnitt senaste veckan (Bilaga 

4). 
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Mätning 1. Patienten skattade VAS och NRS enligt ovan, datum samt och tidpunkt för 

skattning. En timer sattes på 15 minuter. Därefter fyllde patienten i en enkät med 

bakgrundsinformation och NDI (Bilaga 5). 

Mätning 2. Efter 15 min, fyllde patienten i VAS och NRS och tidpunkt för skattningen 

(Bilaga 4). Patienten kunde inte se tidigare skattning av VAS och NRS. Därefter 

genomfördes undersökning och/eller behandling som planerat. 

 

Mätmetoder  

Visuell analog skala (VAS)  

Smärtintensitet nacke skattas med Visuell Analog Skala (VAS) 0–100 mm, där 0=ingen 

smärta och 100 = värsta tänkbara smärta) på en 100 mm horisontell linje på ett papper. 

Patienten ritade ett streck på linjen för att uttrycka hur intensiv smärtan var (Karcioglu et 

al, 2018).  Smärtintensitetens fastställs genom att mäta med en linjal från 0 till patientens 

markering (mm) och ger ett värde mellan 0–100 (Hawker et al, 2011). VAS är valid för att 

mäta smärta och var mer sensitiv än andra smärtskalor (McCormack, Horne & Sheather, 

1988). VAS var valid för att upptäcka förändringar i smärta (Ferreira-Valente et al, 2011). 

Undersökning av test-retest reliabilitet hos VAS på patienter med knäartros visade på Intra 

Class Correlation (ICC) på 0,97 (Alghadir et al,2018). VAS har visat god test-retest 

reliabilitet när det undersökts på patienter med reumatoid artrit. Där visades bättre 

reliabilitet på läskunniga (r= 0,937) än icke läskunniga (r =0,712), (p<0,001) (Ferraz et al, 

1990). I en studie på patienter med diskbråck i nacken var test-retest reliabilitet god 

(r=0,874) (MacDowall et al, 2018).  

Numeric Raiting scale (NRS)  

NRS är en numerisk skala med 11 skalsteg , patienten skattar sin smärta från 0–10 där 0 

betyder ingen smärta och 10 är den värsta möjliga smärta. 0= ingen smärta, 1–3= mild 

smärta, 4-6= moderat smärta, 7-10= svår smärta (Karciogu et al, 2018). En studie på 

patienter med knäartros visade på mycket god test-retest reliabilitet med intraclass 

correlation (ICC) på 0.95 (Alghadir et al 2018). Studien av Ferraz et al. på reumatiska 

patienter visade på hög korrelation mellan två mätningar hos NRS som var r=0,963 för 

läskunniga. Det var något lägre hos icke läskunniga (r=0,947) men högre korrelation än 

VAS hos icke läskunniga (Ferraz et al, 1990). Cleland et al undersökte NRS hos patienter 

med mekanisk nacksmärta. Den visade moderat test-retest reliabilitet med ICC på 0.76 
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(Cleland et al, 2008). NRS är valid för att mäta smärta och visade mycket god validitet för 

att mäta förändring av smärta (Ferreira-Valente et al, 2011). 

Neck Disability Index (NDI)  

NDI är ett självskattningsformulär som används för att bedöma funktionsbortfall på grund 

av nacksmärta. Den innehåller 10 delar; smärtintensitet, egenvård, att bära, läsa, 

koncentration, bilkörning, arbete, sömn, fritid och huvudvärk (Vernon, 1991). Totalpoäng 

räknas mellan 0–50 poäng och patienter med högre poäng har högre funktionsbortfall. 

Varje fråga skattas från 0 = ingen aktivitetsbegränsning till 5 = maximal 

aktivitetsbegränsning (Helmerson Ackelman & Lindgren, 2002). Poängen rapporteras som 

totalpoäng där max är 50 eller anges i procent där max är 100. De flesta studier rapporterar 

totalpoäng av 50 (Vernon, 2008). NDI utvecklades av Howard Vernon 1991 (Vernon, 

1991). Poängen delas in i: 0–4 = inga besvär, 5–14 = milda, 15–24 = moderata/måttliga, 

25–34 = svåra besvär och över >34 = komplett (Vernon, 1991). Dessa kategorier har 

reviderats i flera senare studier för att försöka fastställa svårigheter – icke svårigheter eller 

återställd - icke återställd och ≥15 poäng innebar högre funktionsnedsättning och < 15 låg 

nackrelaterad funktionsnedsättning (Vernon, 2008). 

NDI är validitet och reliabilitets testat för att fastställa funktionshinder hos personer med 

nacksmärta. En review av Lemeunier et al. fann bland annat intra-rater reliabilitet med en 

veckas intervall på ICC = 0,92 hos vuxna med kronisk nacksmärta (Lemeunier et al, 2019). 

En studie undersökte ifall NDI tar upp de aktiviteter som både personer med nacksmärta 

och vårdpersonal som träffar dessa patienter upplever som svåra att utföra på grund av 

nacksmärtan. De fann att de flesta aktiviteter finns representerade i NDI (van Randeraad-

van der Zee et al, 2016). Andra faktorer som kan vara viktiga innefattas inte i NDI, såsom 

psykologiska aspekter och konsekvenser, finansiella konsekvenser, svårigheter att få 

förståelse av omgivningen, och hur man hanterar nacksmärta. Således är NDI ett verktyg 

för att skatta en del av de vardagsfunktioner som är svårt att utföra för personer med 

nacksmärta (van Randeraad-van der Zee et al, 2016). 

Studie som undersökt NDI hos patienter med nacksmärta utan smärta i övre extremiteter 

visade på bra reliabilitet med ICC= 0,88 (Young et al 2019) och en annan studie som 

inkluderade patienter med eller utan smärta i övre extremiteter visade ICC på 0,64 (Young 

et al, 2009). 
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En studie av Helmerson Ackelman visade att NDI i svensk version har bra validitet, 

sensitivitet och test-retest reliabilitet men inte optimal specificitet.  De undersökte därför 

också en modifierad version av NDI. Den modifierade versionen förtydligade att varje 

område/fråga specifikt gällde nacken. Den modifierade versionen visade sig bättre då inte 

andra icke specifika sjukdomar eller samsjuklighet gav falsk ökning av poängen. Test-

retest mättes med Spearmans korrelation till= 0,97 (Helmerson Ackelman et al, 2002.) Den 

modifierade versionen har använts i denna studie. 

Databearbetning och statistisk analys 

Urvalsstorlek beräknandes av statistiker. För en power på 0,8 och för att kunna påvisa ett 

mätfel på 5 mm på VAS (SD 10) mellan två mätningar krävdes 32 personer med 

signifikansnivå 0,05. För att säkerställa för eventuella bortfall av data, ej fullständigt 

ifyllda enkäter, har 43 personer inkluderats. Beräkningar av urvalsstorlek har utförts av 

statistiker i PASS 13, Power Analysis and Sample Size Software (2014) NCSS, LLC. 

Kaysville, Utah, USA, ncss.com/software/pass.  

Data sammanställdes och beräknades i SPSS med icke-parametriskt analys (median och 

interquartile range [IQR]). VAS, NRS och NDI redovisas med median och interquartile 

gräns samt medelvärde och standarddeviation. Medelvärde och standardeviation (SD) 

presenteras då parametriskt Bland Altman analys kommer att användas för frågeställning 2. 

Frågeställning 1: För att beräkna korrelationen mellan VAS och NRS användes 

Spearmans r. Korrelation visualiseras även med scatter plot och regressionslinje.  För att 

bedöma korrelation användes indelning från Carter & Lubinsky som har angivit: 0,00-0,25 

liten om ens någon korrelation; 0,26-0,49 låg korrelation; 0,50-0,69 moderat korrelation; 

0,70-0,89 hög korrelation; 0,90-1,00 väldigt hög korrelation (Carter, Lubinsky, 2016). 

 Frågeställning 2: För att beräkna samstämmigheten mellan VAS och NRS användes Bland 

Altman analys. I Bland Altman räknas medeldifferensen ut samt även övre och undre 

limits (VAS-NRS ± 1.96 × standarddeviationen av medeldifferensen) och medelvärdet av 

skattningen på VAS och NRS (VAS+NRS/2) (Giavarina, 2015). För att använda Bland 

Altman ska skillnaderna vara normalfördelade (Giavarina, 2015) och data som ingick i 

analyserna var normalfördelad. Vid beräkningar med Bland Altman angavs 

smärtskattningarna på VAS i centimeter med decimaler. För att beräkna om det fanns 

någon skillnad i differens mellan VAS och NRS beroende på upplevd nackfunktion 

användes Mann-Whitney U test. Medeldifferens mellan VAS och NRS räknades ut för 
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gruppen med NDI <15 poäng och lika för gruppen med >15 poäng och skillnaden mellan 

grupperna analyserades med Mann Whitney U.  Signifikantnivå p<0,05. Detta visualiseras 

också i Bland Altman plots. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etikansökan blev godkänd av Etikprövningsnämnden 2020-08-05, Dnr: 2020-02463, 2021-

06016-02. Under bearbetning av material fick en annan fysioterapeut mata in data i de 

enstaka fall som det visade sig att författaren hade en privat relation/kände personen som 

besvarat frågeformulären. Frågeformulären förvarades som journalhandling och var inlåsta. 

Deltagare i studien behövde besvara enkätfrågor vid ett besökstillfälle, och det innebar att 

besöket blev lite längre vid just det besöket men innebar sedan inte någon ytterligare insats 

av fysioterapeut eller patient. Eftersom patienten inte behöver komma tillbaka och utföra 

flera moment för att fullfölja studien och att besöket endast blev något längre för att fylla i 

enkäter och smärtskattningar så bedöms den kliniska nyttan vara större än någon risk för 

patienten.  

 

RESULTAT 

Datainsamlingen pågick under perioden augusti 2020 och maj 2022. I studien deltog 43 

personer, 30 kvinnor och 13 män med nacksmärta från 3 månader till 50 år, median 2,5 år 

(IQR; 8 mån till 13 år). Medelåldern hos deltagarna var 52,7 år (SD;15,2). För övriga 

bakgrundsfaktorer, se tabell I. I datainsamlingen deltog 21 fysioterapeuter och 

sjukgymnaster som arbetade på 11 olika mottagningar i Södermanland och Östergötland. 

Det var 2 primärvårdsenheter i Östergötland och 9 enheter i Södermanland varav en privat 

mottagning. Konsekutivt urval har använts och bortfall/exkluderade patienter innan 

inklusion i studien har inte registrerats. För de 43 patienter som inkluderades fanns inget 

bortfall för smärtskattning vid test ett och test två. Patienterna skattade smärta just nu och 

smärta i genomsnitt senaste veckan vid två tillfällen. Smärta just nu första mätning; median 

(IQR) VAS; 33,0 (13,0-59,0) och NRS 4,0 (2,0-6,0). För övriga värden vid de olika 

smärtskattningarna se tabell II, I gruppen med NDI <15 poäng ingick 22 personer och i 

gruppen med ≥ 15 poäng ingick 21 personer.  
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Tabell I. Bakgrundsfaktorer hos deltagande patienter. 

 

n=antal 

SD=Standarddeviation 

 

 

Tabell1.Bakgrundsfaktorer hos deltagarna
n

Ålder (år) 43
  medel (SD) 52,7 (15,2)
  min-max 22-79
Kön, n (%) 43
  Man 13 (30,2 %)
  Kvinna 30 (69,8%)
Rökare, n (%) 43 7 (16,3%)
Snusare, n (%) 43 6 (14,0%)
Utbildning, n (%) 43
  Grundskola 8 (18,6 %)
  Gymnasieskola/yrkesutb 28 (65,1%)
  Universitet/högskola 7 (16,3 %)
Antal månader sedan nacksmärta 39
debuterade
   medel (+SD) 99,1 (139,1)
   min-max 3-600
Hur ofta personen har
nacksmärta, n (%) 42
  Enstaka tillfällen 1 (2,4%)
  Varje vecka 9 (21,4%)
  Dagligen 24 (57,1 %)
  Ständigt 8 (19,0%)
Debuten, n (%) 40
  Smygande 17 (42,5%)
  Olycka (skada) 13 (32,5%)
  Aktivitet arbete/fritid 10 (25,0%)
Tagit smärtlindring, n (%) 41
   Nej 30 (73,2%)
   Ja   11 (26,8 %)
Tid mellan smärtskattningar (min) 39
  medel (+SD) 17 (0,3895)
  min-max 10-30

Variabel
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Tabell II. Smärtskattningarna på Visual Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 
(NRS) första och andra skattningen och poäng på Neck Disability Index (NDI).  

 

SD-Standarddeviation (SD) 

IQR-Inter quartile range (25-75) 

 

Korrelation mellan VAS och NRS 

Det var en väldigt hög och signifikant korrelation mellan VAS och NRS, första skattning 

av smärta just nu visade (r=0,960) och smärta i genomsnitt senaste veckan (r=0,927), 

p<0,01. Vid andra skattningen sågs en väldigt hög signifikant korrelation av smärta just nu 

(r=0,960) och smärta i genomsnitt senaste veckan (r=0,909) p <0,01, se figur 1a-1d för 

patienternas spridning runt korrelationslinjen. 

 

Figur 1a. Korrelation mellan Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 

(NRS), första smärtskattning som visar smärta just nu. 

 

Medel (SD) Median (IQR) Medel (SD) Median (IQR)
Test 1 Test 2
Smärta just nu Smärta just nu 
VAS 37,9 (26,0) 33,0 (13,0-59,0) VAS 45,9 (27,1) 50,0 (21,0-69,0)
NRS 4,3 (2,5) 4,0 (2,0-6,0) NRS 4,6 (2,6) 5,0 (3,0-6,0)

Smärta genomsnitt Smärta genomsnitt
VAS 51,1 (24,3) 51,0 (29,0-73,0) VAS 52,6 (21,4) 50,0 (37,0-72,0)
NRS 5,2 (2,0) 5,0 (3,0-7,0) NRS 5,3 (2,1) 5,0 (3,0-7,0)

Neck Disability Index 16,2 (8,1) 14,0 (10,0-20,0)
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Figur 1 b. Korrelation mellan Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 

(NRS), första smärtskattningen som visar smärta i genomsnitt senaste veckan. 

 

 

Figur 1c. Korrelation mellan Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 

(NRS), andra smärtskattningen som visar smärta just nu. 
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Figur 1d. Korrelation mellanVisuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 

(NRS), andra skattningen som visar smärta i genomsnitt senaste veckan. 

 

Överensstämmelse mellan VAS och NRS 

Överensstämmelse mellan VAS och NRS var hög och visualiseras i Bland Altman plots 

(Fig. 2a – 2d). Vid första skattning av smärta just nu, varierade samstämmigheten mellan 

VAS och NRS på mellan – 2,0 och 1,0 (Fig. 2a) och där sågs den största 

medelvärdensskillnaden mellan VAS och NRS som var 0,5 (Fig. 2a).  De andra 

skattningarna visade mindre medelvärdesskillnad mellan VAS och NRS (Fig. 2 a - 2d). 

Skillnaderna mellan skattningsinstrumenten var störst vid smärtskattning i genomsnitt 

senaste veckan, första skattningen, och låg på -2 till 2, för enstaka individer fanns större 

skillnader, upp till 3 skalsteg (Fig 2b). Vid första smärtskattning av smärta i genomsnitt 

senaste veckan kan man se en tendens att de med lägre smärtskattningar skattade högre på 

NRS och vice versa; de med högre smärtintensitet skattade högre på VAS (Fig.2b). 

Samstämmigheten mellan VAS och NRS påverkades inte av graden av självskattad 

nackfunktion, det fanns inga signifikanta skillnader mellan de med hög respektive låg NDI 

(p>0,14), se tabell III för skillnaden mellan VAS och NRS i de två grupperna.  
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Tabell III: Skillnad mellan VAS-NRS för grupperna med hög respektive lågt skattad 

nackfunktion 

 
SD-Standarddeviation (SD) 

IQR-Inter quartile range (25-75) 

 

 

 
Figur 2 a. Första smärtskattning på Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Raiting 

Scale (NRS), smärta just nu.  

Bland-Altman plot visar skillnaden mellan VAS och NRS på y-axeln och medelvärdet av 

VAS och NRS på x-axeln, skalan visas i centimeter. Medelskillnaden mellan VAS-NRS 

visas med referenslinje (svart linje) och standarddeviation (SD) +1,96 till – 1,96 visas med 

streckade linjer. Blå markering i diagrammet visar patienter med självskattad nackfunktion 

på Neck Disability Index (NDI) <15 poäng, och vit markering visar de med NDI >15 

poäng (0-50 skala). 

NDI < 15 poäng Medel (SD) Median (IQR) NDI > 15 poäng Medel (SD) Median (IQR) p-värde
Test 1 Test 1
Smärta just nu Smärta just nu 
Skillnad VAS-NRS -0,37 (-0,76) -0,45 (-0,90 - 0,15) Skillnad VAS-NRS -0,67 (0,75) -0,5 (-1,50 - -0,25) 0,394

Smärta genomsnitt Smärta genomsnitt
Skillnad VAS-NRS -0,12 (1,15) -0,15 (-0,70 - 0,40) Skillnad VAS-NRS -0,08 (1,01) 0,00 (-0,75 - 0,60) 0,752

Test 2 Test 2
Smärta just nu Smärta just nu 
Skillnad VAS-NRS -0,01 (0,87) -0,05 (-0,62 - 0,33) Skillnad VAS-NRS -0,02 (0,54) 0,00 (-0,40 - 0,25) 0,724

Smärta genomsnitt Smärta genomsnitt
Skillnad VAS-NRS -0,11 (0,96) 0,10 (-0,55 - 0,63) Skillnad VAS-NRS -0,26 (0,77) 0,3 (-0,85 - 0,30) 0,135
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Figur 2 b. Första smärtskattning på Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 

(NRS), smärta i genomsnitt senaste veckan 

Figur 2 c. Andra smärtskattning på Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 

(NRS), smärta just nu. 
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Figur 2 d. Andra smärtskattning Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating Scale 

(NRS) smärta i genomsnitt senaste veckan.  

 

DISKUSSION 

Resultatet visade på en väldigt hög korrelation mellan VAS och NRS. Detta gäller både 

första och andra smärtskattningen. Bland Altman visade en medelvärdesskillnad på som 

mest 0,5. Bland Altman visade dock på en variation i överensstämmelse mellan -2 och 2 

hos 95% hos individerna. Den upplevd nackfunktionen mätt med NDI påverkade inte 

överensstämmelsen. 

Resultatdiskussion 

Korrelationen mellan VAS och NRS för patienter med långvarig nacksmärta stämmer med 

resultat i tidigare studier som visat på stark korrelation hos patienter med knäartros 

(r=0,941) och ländryggssmärta (r=0,92) (Alghadir et al 2018; Shafshak &Elnemr, 2021), 

och i studien som undersökte VAS och NRS vid kronisk smärta i ländrygg eller knä 

(r=0,93) (Thong et al, 2018). VAS och NRS har visat sämre korrelation vid postoperativ 

smärta och skulle kunna indikera att smärtskattningsinstrument fungerar olika vid akut och 

kronisk smärta. Carter & Lubinsky anger 0,9–1,0 som väldigt hög korrelation. (Carter& 

Lubinsky, 2016). Överenstämmelsen mellan VAS och NRS vid Bland Altman analys med 

största medelskillnaden på 0,5, är jämförbart med studien om överenstämmelsen mellan 

VAS och NRS hos ländryggspatienter där medelvärdesskillnaden var 0,33 och 
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överensstämmelsen varierade mellan -1,4 och 2,0 (Shafshak &Elnemr, 2021). Hos 

personer med psoriasisartrit var medelvärdesskillnaden liknande denna studie med 

medelskillnad på 0,5 som störst men värden varierade här mellan -3 till 2,5 (Ye et al, 2021) 

Således verkar överenstämmelsen mellan VAS och NRS vara något stabilare hos 

nackpatienter och ländryggspatienter jämfört med patienter med psoriasisartrit. Enligt 

Giavariana definierar en Bland Altman plot endast ett intervall för överenstämmelse 

(agreement) mellan olika mätmetoder, men den säger inte om det är acceptabla gränser 

(Giavarina, 2015). 

En review av Jensen Hjermstadet et al. kunde se att NRS och VAS skattningar generellt 

var jämförbara med några undantag där VAS systematiskt skattades högre hos bland annat 

cancerpatienter, patienter med reumatoid artrit, geriatriska patienter och patienter med 

postoperativ smärta. (Jensen Hjermstad et al, 2011) I studien med personer med 

psoriasisartrit skattades NRS lite högre än VAS (Ye et al, 2021) och hos patienter med 

postoperativ smärta och förlossningssmärta skattades också högre på NRS (Hartrick et al, 

2003).  I aktuell studie kunde vi inte se någon tydlig tendens till att VAS eller NRS 

konsekvent skattades högre eller lägre. Endast vid smärtskattning i genomsnitt, första 

skattning, där patienter med lägre smärtintensitet tenderar att skatta lite högre på NRS 

medan de med högre smärtintensitet skattade högre på VAS. Tidigare studie av patienter 

med whiplashskada visade att smärtskattningarna generellt var högre när de skattade 

medelsmärta över en längre period än över en kortare tid eller vid skattning av smärta just 

nu (Kamper et al. 2015). Hur frågorna ställdes och poängsattes påverkade också 

smärtskattningarna (Kamper et al. 2015). Då vi här kan se variationer på upp till 2 skalsteg 

på NRS (motsvarande 20 mm på VAS) är det bästa att använda samma metod vid 

upprepad smärtskattning av samma smärtintervall, såsom smärta just nu eller över en 

period. 

VAS har använts länge för att mäta smärtintensitet inom vården men utifrån författarens 

erfarenhet används VAS mindre numera och NRS används mer. Det kan bero på att NRS 

är lättare och går snabbare att använda. Då vi går mer och mer mot att ha digitala kontakter 

och digitala mätningar blir VAS svårare att använda så att det blir korrekt på en dataskärm 

eller mobiltelefon. Hänsyn bör tas till den enskilda individen då smärtskalorna VAS och 

NRS kan fungera olika för olika individer (Dworkin et al, 2005; Frampton & Hughes-

Webb, 2011; Jensen Hjermstad et al, 2011; Sayin,et al, 2014; Alghadir et al, 2016; 

Karcioglu et al, 2018).  Aktuell studie visar att det kan skilja upp till +2 eller -2 steg vid 



 

23 
 

smärtskattning på VAS/NRS. Då en del patienter kan skatta smärta olika på 

mätinstrumenten är det viktigt att de som arbetar på samma enhet och där personalen t.ex. 

arbetar i team, är insatta i vilket skattningsinstrument för smärta som används så att de 

använder samma mätinstrument till gemensamma patienter. Nuvarande studie visar att lågt 

eller högt skattad nackfunktion mätt med NDI inte påverkar samstämmigheten mellan 

VAS och NRS, båda smärtskattningsinstrumenten kan användas. Fler studier behövs för att 

utesluta andra faktorer som kan påverka smärtskattning (MacDowall et al, 2018). När vi 

ser tillbaka på äldre forskning där VAS används kan det vara bra för kliniker att veta att det 

kan skilja upp till 2 skalsteg mellan VAS och NRS när vi ser till nyare forskning där NRS 

kan komma att användas mera. Att mäta smärta i kliniken är centralt och är oftast det 

patienten har som egen målsättning, att minska sin smärta. Det är viktigt att tänka på flera 

aspekter av att mäta en patients förbättring, såsom till exempel med NDI eller andra 

instrument som inte bara skattar smärtintensitet. Det är viktigt eftersom att lindra 

smärtintensitet inte är ensam faktor för till exempel arbetsåtergång (Turk, 2002). 

 

Metoddiskussion 

I studien används korrelationsvärde för att se på sambandet mellan VAS och NRS. 

Korrelation används för att visa hur starkt variablerna är relaterade och visar det linjära 

sambandet (Giavarina, 2015). En nackdel med korrelationsanalys är att variationen mellan 

individerna som skattar smärta kan vara stor men ändå visa ett starkt linjärt samband.  

Många studier använder dock korrelation för att se på samband mellan VAS och NRS och 

har därför bedömts vara ett bra komplement för att kunna jämföra med tidigare studier 

(Hartrick et al, 2003; Alghadir et al 2018; Shafshak &Elnemr, 2021, Thong et al, 2018). 

Bland Altman rekommenderas som en bättre metod att fastställa överensstämmelse mellan 

två mätmetoder (Giavarina, 2015; Ranganathan et al 2017). Bland Altman plots visar hur 

stora variationerna är från medelvärdet för varje individ (Giavarina, 2015) och har använts 

i denna studie för att se om VAS och NRS är samstämmiga för patienter med nacksmärta. I 

Bland Altman används medelvärde och standarddeviation av skillnaderna mellan två 

mätningar för att fastställa limits of agreement. Detta visualiseras grafiskt i en figur. 

Skillnaderna mellan de två mätningarna ställs mot medelvärdet av mätningarna i en Bland 

Altman plot (Giavarina, 2015).  Denna studie visade mycket hög korrelation mellan VAS 

och NRS men Bland Altman visade på en liten skillnad i medelvärde men att det fanns 

skillnader mellan VAS och NRS på upp till 2 skalsteg för 95% av patienterna ((SD) +1,96 
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till – 1,96). Det hade inte kunnat visas utan Bland Altman-analys. I denna studie deltog 

många fysioterapeuter som instruerade patienterna och genomförde enkätundersökningen, 

vilket kan ses som en svaghet. Ju flera som ska deltaga och utföra samma moment ju större 

är risken för fel i utförandet/olika utföranden även om en noggrann information givits till 

de deltagande fysioterapeuterna. Att många fysioterapeuter deltog kan också ses som en 

styrka då det ökar generaliserbarheten då patienter i verkligheten kan träffa flera 

vårdgivare, ibland samtidigt. Deltagande personer i studien hade en bred variation i ålder 

och hur länge de haft nacksmärta (se tabell I) vilket är en styrka då resultatet kan 

generaliseras för en bredd grupp patienter med nacksmärta. En nackdel är att barn och 

ungdomar inte ingick och inte personer från 80 år eller äldre så resultatet kan inte 

generaliseras till dessa grupper av patienter. 

Studier av test-retest reliabilitet av VAS på patienter med diskbråck i nacken har visat på 

god reliabilitet (r=0,874) (MacDowall et al, 2018) och NRS undersökt hos patienter med 

mekanisk nacksmärta har visat en test-retest reliabilitet med ICC på 0,76 (Cleland et al, 

2008). I aktuell studie kan man se största skillnaden i VAS-skattningen första och andra 

mätningen vid smärta just nu, även om skillnaden i NRS också var lite högre mellan de två 

skattningarna så var det inte lika mycket som VAS. Då man inte kan se samma mönster vid 

smärtskattning i genomsnitt skulle det eventuellt kunna vara en inlärningseffekt eftersom 

smärtskattning just nu skattades först. Tiden mellan mätning 1 och 2 var 15 minuter och ett 

annat tidsintervall kunde gett ett annat resultat. Eventuellt har patienten kunnat 

memorera/minnas sin första smärtskattning när tiden mellan mätningar var kort. Om 

patienter testats med till exempel en veckas mellanrum kanske hänsyn till flera aspekter 

behöver tas då patientens smärta hade kunnat förändras av till exempel en ny skada, dock 

undersöks inte skillnad i smärtintensitet i denna studie utan endast överensstämmelsen 

mellan VAS och NRS, således om de ökar/minskar på samma sätt.  Flera dagars 

mellanrum skulle också ha krävt att patienten kom tillbaka för ytterligare test. Fördelen för 

deltagarna i den här studien var att de inte behövde komma åter för att göra ytterligare 

smärtskattning. Smärtskattning av VAS och NRS utfördes två gånger med ett kort 

tidsintervall vid ett besök. För att få relevanta resultat behövs oftast fler än en mätning. 

Tidigare studier har visat att smärta skattas olika beroende både på vilken skala som 

används och svårighet för patient att särskilja på smärtintensitet och obehag (Lund et al, 

2005). Smärtskattning påverkas även av patientens humör samt stress och oro (Williams et 

al, 2000). Det täta tidsintervallet valdes för att minimera andra faktorer som kunde påverka 
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samstämmigheten men också för att studien skulle vara kliniskt genomförbar. Fortsatt 

studier om överenstämmelse mellan VAS och NRS för patienter långvarig nacksmärta bör 

innehålla skattning över tid med längre tidsintervall. 

Studier som jämförde VAS och NRS för ländryggspatienter och personer med 

psoriasisartrit genomförde smärtmätningar under samma dag respektive smärtskattning 

med en veckas mellanrum (Shafshak & Elnemr 2021; Ye et al 2021). I denna studie mättes 

samstämmighet mellan VAS och NRS vid två tillfällen under samma dag. Eftersom två 

mätningar utfördes går det att se om överensstämmelse och korrelation mellan VAS och 

NRS är stabil eller om den varierar mycket. Smärtskattning 1 och 2 hade likvärdiga starka 

korrelationer utan någon större skillnad men vidare studier liknande denna behövs för att 

kunna se om detta resultat står sig och även om det står sig över längre tidsintervall och i 

andra populationer. 

Etisk Diskussion 

Patienterna i studien behövde inte mer än ett besök för att delta i studien, dock kunde det 

vara en besvärlig situation för en patient som har etablerat en kontakt att tacka nej till 

deltagande, eventuellt vill de inte göra fysioterapeuten besviken eller riskera ett förändrat 

bemötande om de tackat nej. Fysioterapeuter som deltog i studien informerade patienterna 

om att deltagande var frivilligt för att minska den risken. Patienterna fick en utförlig 

skattning av sin smärtintensitet. Det kan ge insikt om och ev. hur smärtan kan förändras 

under en kort tid eller om smärtan är konstant. Dessutom kan det ge kunskap om hur 

vården mäter och registrerar smärta. För de patienter som önskar kan de efter avslutad 

datainsamling och analyser få rapport om resultatet av undersökningen de deltagit i på 

gruppnivå. Vid inmatning i SPSS (där endast koder syns och inte personuppgifter) fick en 

annan fysioterapeut än författaren mata in data om patienten var bekant med författaren. 

Det bestämdes innan studiens start för att det kändes mer respektfullt. En patient arbetade 

t.ex på den vårdcentral där författaren arbetade. Resultat från studien går inte att 

generalisera till grupper som exkluderas, tex personer som inte kan svenska språket och det 

är viktigt att även kunna utvärdera deras smärta. 

Konklusion och klinisk nytta 

Resultatet visade på hög korrelation mellan VAS och NRS men Bland Altman analysen 

visades att överenstämmelsen mellan VAS och NRS för patienter med nacksmärta kunde 

ha en skillnad upp mot 2 skalsteg på NRS (motsvarande 20 mm på VAS). För någon 
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individ kunde det variera mer än så. Därför bör därför samma mätinstrument användas vid 

upprepade mätningar. Då utvecklingen går mot mer digitala kontakter är det troligen NRS 

som kommer att användas mer framöver. Då många äldre studier använt VAS är det bra att 

vara medveten om att det kan finnas skillnader mellan VAS och NRS på upp till två 

skalsteg (20 mm på VAS). 

Samstämmighet mellan VAS och NRS kan behöva undersökas på flera tidsintervall såsom 

upprepad skattning samma dag och över dagar/veckor.  
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