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Abstract

Aim: The aim of this study was to characterize patients admitted to the Unit for Longterm Pain 
(ULP) at Uppsala University hospital. These patients are referred to Uppsala from other Swedish 
regions because they are regarded as having extraordinary complex issues originating from their 
pain disorders. This study aimed to find out how these patients differ from the majority in Swedish 
pain rehabilitation programmes, registred in the Swedish Quality Register for Pain Rehabilitation 
(SQRPR). 
Method: The Multidimensional Pain Inventory, a self-administered questionaire covering many 
different psychosocial and behavioural aspects of the longterm pain experience, was used. Means 
for eight of the subscales were calculated for the 44 ULP patients that could be included in the study 
and compared to means of the 4470 patients registered in the SQRPR during the same time. 
Results: Significant differences were observed on three of the studied subscales: Interference, Pain 
intensity and Punishing responses, in all three the ULP patients scored higher.
Conclusions: We consider the difference on the Interference scale to be our most interesting 
finding. We see several possible uses for this scale; as an outcome measure in clinical trails, as a 
screening tool to be used in clinical practice or as a description of the clinicians “gut feeling” 
concering what a complex pain patient really is.
   Questions are also raised against the use of a partly invalid version of the MPI in the SQRPR.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

“...Alltså frisk” hör jag läkaren säga. Det här känns bekant. Jag har varit med om den här 
situationen förr. Som läkarstudent går jag med på ett jourpass på akuten. Läkaren jag går med och 
jag sitter framför datajournalen och läser på om patienten vi snart ska träffa. “Tidigare/pågående 
hälsoproblem: Fibromyalgi” läser vi. Läkaren himlar med ögonen mot mig.
   När vi väl träffar patienten är läkaren ouppmärksam och inte lyssnande. Fibromyalgi är tydligen 
både en påhittad sjukdom och ett vaccin mot alla andra sjukdomar, tänker jag. 

Vården har ibland svårt att hantera långvarig smärta. Det kan tyckas lite konstigt med tanke på hur 
vanligt det är. Enligt en stor europeisk studie lider 19% av Europas och 18% av Sveriges befolkning 
av långvarig smärta. En stor global studie från 2012 kom fram till att smärta i nedre delen av ryggen 
var den största enskilda källan till funktionsnedsättning i hela världen.
   Långvarig smärta är mycket mer än bara smärta. Det är vanligt med koncentrationsproblem, dåligt 
minne och störd sömn. Ofta får man problem med sina relationer till familj och vänner, sitt jobb, 
sina fritidsintressen och vardagsaktiviteter. Man kan inte planera, inte delta när man vill och inte 
uppnå sina mål och drömmar. Konsekvenserna kan bli oro, nedstämdhet och ännu mera smärta.
   På Uppsala Akademiska sjukhus finns Enheten för Långvarig Smärta - Avdelningen (ELS-A). Det 
är Sveriges enda smärtrehabilitering med inneliggande vård. Hit kommer patienter från hela landet 
eftersom man inte lyckats hjälpa dem där hemma. Målet med smärtrehabilitering är inte i första 
hand minskad smärta, utan att man ska kunna leva ett bra liv trots att man har den kvar. Långvarig 
smärta är inte bara akut smärta utsträckt i tid. Förändringar sker i både kroppen och hjärnan, vilket 
sannolikt är förklaringen till att vanliga värktabletter ofta slutar fungera. Det är alltså vanligt att det 
inte går att behandla bort smärtan.
   Patienterna på ELS-A är annorlunda än de flesta patienter i smärtrehabilitering. De kommer till 
Uppsala eftersom man inte lyckats hjälpa dem på annat sätt. De är helt enkelt mer komplexa, med 
det menas att de har större problem och är svårare att hjälpa. Livet funkar inte alls; nästan ingen 
klarar av att jobba, relationer till vänner och familj påverkas, fritidsintressen har man lagt ner, 
kanske kommer man knappt ens ur huset man bor i.
   Alla har provat massvis av olika behandlingsvarianter, lagt enorma mängder tid, pengar, energi 
och förhoppningar på en uppsjö av konventionella och okonventionella metoder. Och få saker har 
hjälpt. Man lyckas inte hitta en strategi att fortsätta sitt liv på grund av smärtan. Allt blir bara 
smärta, ångest och hjälplöshet, och allt är smärtans fel. Om den försvinner skulle allt bli bättre, 
tänker man. Men den försvinner inte och man sitter fast i ett väldigt begränsat liv.
   Målet med det här arbetet var att ta reda på mer om de här komplexa personerna. Vilka är de? 
Varför är de så komplicerade? Det långsiktiga målet var så klart att gå ett steg på vägen mot hur 
man bäst ska kunna hjälpa dem.
   För att besvara mina frågor jämförde jag ELS-A-patienterna med majoriteten av patienter i 
smärtrehabilitering som finns införda i det svenska smärtrehabiliteringsregistret, NRS. Jag hittade i 
den här jämförelsen några intressanta skillnader. Jag tittade på ett formulär som heter 
Multidimensional Pain Inventory (MPI). Det är ett formulär som funnits med länge i 
smärtforskningen och som är till för att ta ett helthetsgrepp på patientens subjektiva uppfattning av 
att leva med långvarig smärta. Det sträcker sig över skilda områden så som bland annat relationer 
till familj och vänner, arbetsförmåga, humör, kontroll över livet och glädjen man får ut av 
fritidsintressen.
   När jag jämförde de två grupperna hittade jag statistiskt signifikanta skillnader i tre av formulärets 
delskalor. (Med statistiskt signifikant menas att det är väldigt osannolikt att man skulle ha de siffror 
man har om det inte fanns en skillnad mellan grupperna på riktigt.) Dessa delskalor kallas för 
Straffande reaktioner, Smärtintensitet och Inverkan på aktivitet. Skalan Straffande reaktioner 
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innehåller frågor om hur ofta en nära anhörig blir arg eller irriterad på patienten. Smärtintensitet 
handlar om hur ont patienten har och hur mycket hon lider. Den bredaste av de här tre skalorna är 
Inverkan på aktivitet. Namnet låter kanske som att det bara handlar om fritidssysselsättningar eller 
hushållssysslor, men i verkligheten är innehållet mycket bredare. Det finns frågor om allt från att 
kunna arbeta till hur relationer till familj och vänner fungerar eller hur mycket man begränsar sig 
eller kan planera för framtiden.
   MPI är från början ett amerikanskt formulär, men det finns översatt till flertalet språk, däribland 
svenska. Självskattningsformulär kan vara lite krångliga att använda. Hur vet man exempelvis att de 
är valida, det vill säga, mäter det som de ska mäta? För att vara säker på att ett formulär har god 
kvalitet bör man göra studier på det. När ett formulär översätts från ett språk till ett annat bör man 
också studera att det fortfarande fungerar likadant på det nya språket och i den nya kulturen. Detta 
gjordes på den svenska varianten av MPI i ett antal studier åren kring millennieskiftet. Man kom då 
fram till att alla frågor inte passade in i Sverige och gjorde därför den svenska varianten till en 
nerkortad version. I NRS (Smärtregistret) hade man dock sedan ett tag redan använt en egen 
översättning av MPI och trots att de här studierna kom bytte man inte. Än idag använder man 
samma version och för att kunna jämföra med NRS är det alltså den versionen jag tvingats använda.
   Det största problemet med NRS-varianten är en skala som ska mäta aktivitet, turligt nog kan man 
bara plocka bort den så är det problemet ur världen. Tyvärr finns det också i de andra skalorna 
enstaka frågor som borde plockats bort. En sådan fråga vardera finns i skalorna Straffande 
reaktioner och Smärtintensitet, alltså två av de skalor där det fanns signifikanta skillnader mellan 
ELS-A och NRS. Det här gör att man bör vara mer försiktig med att dra slutsatser från dem.
   Som tur är innehåller Inverkan på aktivitet inte några tveksamma frågor. Här kan man alltså dra 
säkra slutsatser! Den här skalan skulle kunna användas praktiskt på olika sätt. Redan nu 
rekommenderas den som utfallsmått i forskning. Ett utfallsmått är det mått man vill se en förändring 
i. (Exempelvis är smärtintensitet ett bra utfallsmått om man vill prova ut en ny värktablett.) Det 
finns rekommendationer att Inverkan på aktivitet kan användas som utfallsmått när man vill mäta 
förändringar i funktionsnedsättning. Resultatet från det här arbetet stödjer att den här skalan mäter 
något som är viktigt att förändra för personer med långvarig smärta.
   Man skulle också kunna använda Inverkan på aktivitet som ett enkelt stöd för att identifiera mer 
komplexa patienter. Kanske hinner man inte på ett kort läkarbesök få en bra bild av hur omfattande 
problem patienten har. Då kan det ibland vara smidigt med ett färdigt frågeformulär som tar upp 
viktiga områden. Det kan också vara till hjälp när man vill jämföra mot andra. Dock är 
självskattningsformulär som sagt inte alltid helt lätta att hantera; vad är exempelvis ett högt 
respektive lågt svar?
   Begreppet komplex som vi har jobbat med är inte helt enkelt. Om en smärtpatient är komplex eller 
inte är alltid en subjektiv bedömning. Patienterna som kommer till ELS-A gör det eftersom de 
skickats dit av läkaren i hemlandstinget. På ELS-A genomgår de en analysvecka, för att se att det är 
“rätt” typ av patient, innan de accepteras. För att välja ut vilka patienter som ska skickas till ELS-A 
finns inga fasta mått (exempelvis smärtintensitet på en skala 1-10, antal dagar med smärta eller hur 
länge man varit arbetslös) utan man går, slarvigt uttryckt, på magkänsla. Vi har försökt fånga vad 
det egentligen är som är utmärkande för dessa patienter.
   Sammanfattningsvis gick det här arbetet alltså ut på att ta reda på vad som skiljer patientgruppen 
på ELS-A i Uppsala från majoriteten av patienter i smärtrehabilitering i Sverige. Jämförelsen 
gjordes med formuläret Multidimensional Pain Inventory och resultatet blev att statistiskt 
signifikanta skillnader fanns på skalorna Straffande reaktioner, Smärtintensitet och Inverkan på 
aktivitet. Den mest intressant av dessa var Inverkan på aktivitet som kan tänkas användas som 
utfallsmått i forskning eller som stöd för identifiering av komplexa patienter. Man kan också se 
resultatet som en beskrivning av läkares “magkänsla” när det gäller att välja ut vilka patienter som 
är mest komplexa. 
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Bakgrund

Långvarig smärta – effekter för samhälle och individ

Långvarig smärta är ett tillstånd med hög prevalens världen över [1]. Inom projektet Global Burden 
of Disease publicerades i december 2012 flera stora studier av den globala sjukdomsbördan. I tre av 
dessa mättes global mortalitet och Years of Life Lost (YLL) [2], Years Lived with Disability (YLD) 
[3] respektive Disability Adjusted Life Years (DALY) [4]. YLL mäter förlorade år på grund av 
prematur mortalitet, YLD prevalens och grad av ohälsa för skador och sjukdomar med ickedödliga 
utfall och DALY är ett kombinationsmått som anger den totala sjukdomsbördan.
   Långvarig smärta har mest genomslag mätt i YLD, där smärta i nedre delen av ryggen är det 
största enskilda tillståndet i världen med cirka 10 % av totala. Gruppen muskuloskeletala besvär 
(främst smärta i nedre delen av ryggen, nacksmärta samt artros) är den näst största 
sjukdomsgruppen, efter psykiatriska sjukdomar, och står för runt 20 % av YLD. [3] Även om 
smärttillstånden inte har dödlig utgång bidrar de till en förhållandevis mycket stor del även mätt i 
kombinationsmåttet DALY. Hela 6,8% procent av världens totala sjukdomsbörda orsakas av 
muskuloskeletala besvär, ungefär hälften av detta är smärta i nedre delen av ryggen. [4]
  Enligt en stor europeisk studie från 2006 lider 19% av den vuxna befolkning i Europa av långvarig 
smärta (minst 5 på en 10-gradig VAS-skala). För Sverige är siffran från denna studie 18%. [5]
   Enligt en rapport från Försäkringskassan rörande sjukpenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning 2009 står långvarig smärta för en betydande del. Ryggvärk och depressiv episod 
var de enskilt dyraste diagnoserna med 7% var. Rörelseorganens sjukdomar (innefattande bland 
annat ryggsjukdomar, artroser, fibromyalgi och sjukdom i axelled) var den näst dyraste gruppen och 
kostade 19.674 miljoner kronor 2009. Denna summa kan också ses som en indirekt uppskattning av 
produktionsbortfallet, men sannolikt blir det en underskattning då sjukförsäkringen bara ersätter 
knappt 80% av inkomsten. Bland de 25 dyraste diagnoserna fanns även smärttillstånd som inte 
inkluderades i gruppen rörelseorganens sjukdomar; skador på leder och ligament i hals- och 
halskotpelare, inklusive whiplash och ospecificerad värk. [6]
   Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) uppskattade i rapporten om långvarig smärta 
från 2006 de samhällsekonomiska kostnaderna. Störst var de indirekta kostnaderna i form av 
produktionsbortfall vilka beräknades till cirka 80 miljarder. Direkta kostnader var cirka 6 miljarder 
för besök hos läkare, sjukgymnast, massör, akupunktör och liknande, samt runt 1,5 miljarder för 
läkemedel. Uppskattningen gjordes med siffror från den stora studien Survey of chronic pain in 
Europe [5] där alla som angav långvarig smärta, oavsett diagnos, räknades med. [7]
   I en svensk studie vid Tumba vårdcentral beräknades en knapp tredjedel av primärvårdsbesöken 
vara smärtrelaterade. Av dessa var knappt 40% orsakade av långvarig smärta. [8]
   Trots smärtans enorma samhällskonsekvenser faller ändå den tyngsta bördan på individen som 
lever med långvarig smärta. Sömn, motion, relationer, arbete och psykiskt mående är några av de 
områden där problem ofta förekommer. [5] I skilda länder och kulturer finns en tydlig koppling till 
depression och ångest [9]. Psykologiska faktorer, som stress och katastroftankar, kan tänkas vara 
både konsekvenser av och predisponerande faktorer för långvarig smärta. [10] I en finsk 
populationsbaserad studie från 2003 visades ett tydligt samband mellan långvarig smärta och sänkt 
självupplevd hälsa. Ju frekventare smärta desto sämre hälsa. [11]
   Psykologiska egenskaper påverkar i hög grad livskvaliteten hos personer med smärta. Att ha 
katastroftankar kring sin smärta är exempelvis starkare kopplat till sänkt livskvalitet än vad den 
upplevda smärtintensiteten är. [12] Komorbiditet i form av kronisk trötthet, IBS, övervikt och 
psykisk sjukdom är överreprestenterat, vilket till viss del kan förklaras med genetik och 
uppväxtmiljö. [13]
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   Långvarig smärta har en låg tillfrisknandefrekvens. Prevalensen i befolkningen ökar med åldern 
och tillfrisknandefrekvensen är lägre ju äldre man blir. Ju högre man skattat svårighetsgraden och 
funktionsnedsättningen av sin smärta ju mindre är chansen att tillfriskna. Bland människor som 
skattar sin hälsa och funktion lågt är risken att utveckla långvarig smärta ökad. [14] En viss ökning 
av de negativa konsekvenserna av den långvariga smärtan tycks ske med tiden, men durationen av 
smärtan tycks inte vara en stark faktor för vilka dessa blir och i vilken grad de uppkommer. [15]
   Medelåldern bland svenskar som uppger sig ha långvarig smärta är drygt 50 år. Medeltiden med 
smärta är 9 år och ungefär en fjärdedel anger en svår smärta, det vill säga 8-10/10 på en VAS-skala. 
[16] Cirka en fjärdedel har utvecklat depression. [5] Förekomsten av smärta är något högre bland 
kvinnor än bland män, detta gäller såväl i Sverige [16] som internationellt [1].
   Ett flertal farmakologiska preparat med viss effekt vid olika långvariga smärttillstånd finns. 
Förutom paracetamol, NSAID, opioider och andra medel vid akut smärta används även exempelvis 
epilepsiläkemedel och tricykliska antidepressiva [7]. Många personer upplever dock att effekten av 
behandlingen inte är tillräcklig. Oro för biverkningar är också vanligt. Personerna med smärta 
använder alltså många andra sätt för att hantera sin situation. I Sverige är det relativt vanligare att 
man provar på metoder som akupunktur, sjukgymnastik och massage än i andra europeiska länder. I 
Sverige har 12 % någon gång träffat en smärtspecialist, det är cirka hälften mot samma siffra för 
Europa som helhet. Många av personerna med långvarig smärta är också missnöjda med vården och 
upplever att deras läkare inte tar smärtan på allvar. [5]
   Långvarig smärta är något annat än bara akut smärta utsträckt i tid. De undersökningsmetoder 
som finns tillgängliga i vården idag misslyckas inte sällen med att finna något avvikande. Dock har 
många studier av patofysiologin vid långvarig smärta gjorts och många fynd som tyder på såväl 
perifera som centrala förändringar har hittats. [17]–[20]
   SBU-rapporten från 2006, med uppdatering och fördjupning 2010, visar att multimodal 
rehabilitering ger bättre resultat vid ryggsmärta än inga eller mindre omfattande behandlingar. Man 
fann i sin litteraturgenomgång inte någon skillnad på olika typer av multimodal rehabilitering. [7], 
[21]
   De vanligaste uppdelningarna av smärtpatienter är efter diagnos och smärtlokal. Sannolikt är 
dock gruppen mycket heterogen även på andra sätt. Flera försök att dela upp smärtpatienter efter 
psykosociala variabler har gjorts. [22]–[25] Det är dock sällan dessa uppdelningar får styra 
behandlingen. En ansats som nyligen gjorts här i Sverige är rapporten om indikationer för 
multimodal rehabilitering som tagits fram av samarbetsprojektet Nationella medicinska 
indikationer. Man föreslår här en uppdelning i två typer av multimodal rehabilitering; en 
standardmodell samt en mer högintensiv. Rådet är att titta på följande tre komponenter för att 
avgöra vilken modell patienten passar för: (1) negativa psykologiska komponenter, (2) 
samsjuklighet och (3) smärtintensitet. Högre förekomst av någon/några av dessa anses motivera den 
mer högintensiva formen där en ökad kompetens att hantera dessa mer komplexa patienter ska 
tillhandahållas. Som man själva anger i rapporten finns det dock inte vetenskapligt stöd för 
uppdelningen i två olika former av multimodal rehabilitering. [26]
   I Norge gjordes 2002 en studie av nyttan med uppdelning i olika behandlingsformer. Med hjälp 
av en kort psykologisk och sjukgymnastisk screening delade man in patienterna efter prognos. Ju 
sämre prognosen bedömts vara desto större var nyttan med mer intensiv behandling. För patienter 
med god prognos påverkade inte behandlingsintensiteten utfallet. [27]

Klassificering enligt Multidimensional Pain Inventory (MPI)

I vår studie användes självskattningsformuläret Multidimensional Pain Inventory (MPI) (se vidare  
under Metod). Detta formulär är till för att mäta den subjektiva upplevelsen av livet med långvarig 
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smärta [28]. Med hjälp av MPI kan man dela in personer med långvarig smärta i tre profiler: 
Adaptive coper (AC), Interpersonally Distressed (ID) samt Dysfunctional (DYS). Profilerna 
karaktäriseras av olika mönster på nio av formulärets delskalor. [22]
   Profilen DYS kan sägas vara en ansats till beskrivning av den komplexa patienten, vilket var 
målet med vår studie. MPI är ett formulär som funnits med länge och klassificeringen har både 
många år och många studier på nacken.
   Uppdelningen har replikerats både för det amerikanska originalet [29] samt, med vissa mindre 
variationer, för andra språkversioner [23] [30]. Uppdelningen har också replikerats för olika 
diagnosgrupper [31]. Validering av profilerna har i olika studier gjorts med hjälp av olika externa 
mått (så som andra självskattningsformulär, analgetikaanvändning och tid spenderad i sängen) [22] 
[29] [23]samt i en studie med hjälp av anhöriga och vårdgivare [32]. På detta sätt kan man se vad 
som utmärker de tre olika profilerna mer än bara svarsmönstret på delskalorna på MPI. Man har i en 
studie också tittat på profilernas förhållande till rörelserädsla och olika typer av ångest och då sett 
att DYS skiljde ut sig från de andra två profilerna [33]. Sammanfattningsvis har DYS hög 
smärtintensitet, mycket depression, rörelserädsla och ångest samt låg självuppfattad livskontroll. De 
använder även mycket analgetika, är inaktiva och har hög sjukfrånvaro.
   Syftet med MPI-profilerna har varit flera. Ett är att kunna anpassa behandlingen efter 
grupptillhörighet och på så sätt öka nyttan för både patient och samhällsekonomi. Ett annat att 
kunna förutspå utfallet för olika individer vad gäller exempelvis sjukskrivning. Flertalet studier har 
gjorts där man tittat om sådana skillnader finns mellan de olika MPI-grupperna. Resultaten har varit 
varierande och riktigt tydliga svar om användbarheten finns inte. [34]–[38]
   MPI-profilerna har fått kritik för att vara alltför instabila [39]. Ett försök med summerade skalor, 
istället för de vanliga delskalorna, har gjorts för att öka stabiliteten [40].

Enheten för Långvarig Smärta – Avdelningen (ELS-A)

På Uppsala Akademiska sjukhus finns Enheten för Långvarig Smärta - Avdelningen, förkortat ELS-
A. På avdelningen arbetar man i multimodalt team med sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, 
läkare och sjukgymnast. Programmet utgår från ACT (Acceptance and Commitment Therapy), 
vilket är en av flera terapiformer som går under benämningen tredje vågens kognitiv beteendeterapi. 
[41] ACT har testats på flertalet olika tillstånd. För långvarig smärta har lovande resultat setts, men 
än behövs mer forskning. [42]
   ELS-A är Sveriges enda avdelning med inneliggande rehabilitering för personer med långvarig 
smärta. Ambitionen är att ta emot personer med mycket komplex problematik. Patienter remitteras 
från hela landet och ofta har flertalet andra behandlingsformer provats utan tillfredsställande 
resultat. Majoriteten av Sveriges smärtrehabiliteringsprogram har arbetsåtergång som mål. På ELS-
A anses detta i de flesta fall för avlägset och man strävar istället mot ökad livskvalitet, att finna 
strategier till ett gott liv trots smärtan. [41]
   Rent semantiskt kan påpekas att det som vi i detta arbete valt att kalla komplex kanske av någon 
annan hellre skulle beskrivas som ovanligt svår, komplicerad, besvärlig eller problematisk.
   Man upplever alltså kliniskt att personerna på ELS-A utgör en grupp av mer komplexa 
smärtpatienter. Dessutom fås indikationer att patientklientelet på ELS-A i flera avseenden skiljer sig 
från riket i stort från det Svenska Registret över Smärtrehabilitering, NRS, årsrapporter. [43] NRS 
startades 1998 av Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin. Syftet är att kunna jämföra patienter 
från olika enheter för rehabilitering samt att se skillnader i effekten av de olika programmen. 2009 
var 23 av landets 30 enheter anslutna. Cirka 3500-4000 patienter införs i registret per år. Man 
samlar in information från ett antal formulär, samt data från Försäkringskassans centrala databas 
angående sjukfrånvaro. [44]
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Studiens syfte

Det finns än så länge inga fasta kriterier för när det är motiverat att remittera en patient till ELS-A. 
Detta beror till stor del på att det inte finns någon egentlig definition av den komplexa 
smärtpatienten. Man utgår, slarvigt uttryckt, från sin “magkänsla”.
   Kunskapsluckan som detta arbete önskar fylla är vilka dessa komplexa smärtpatienter är och på 
vilket sätt de utmärker sig från andra. Syftet i ett längre perspektiv är att bidra till kunskapsgrunden 
för utveckling av framtida prevention, diagnostik och behandling.
   För att besvara frågan kommer självskattningsformuläret Multidimensional Pain Inventory (MPI) 
att användas. Jämförelser mellan patientgruppen från ELS-A och patienter från hela Sverige införda 
i NRS kommer att göras. Det är också intressant att titta på hur ELS-A-patienterna förhåller sig till 
de karaktäristiska dragen hos MPI-profilen Dysfunctional.
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Metod

Denna studie utförs som en del i den större KINDNESS-studien på Smärtcentrum vid Uppsala 
Akademiska sjukhus. KINDNESS-studien syftar till att karaktärisera patienterna i 
smärtrehabilitering på Enheten för Långvarig Smärta - Avdelningen (ELS-A) med hjälp av flertalet 
biologiska och psykologiska parametrar. Denna mindre studie har dock bara fokuserat på mätningar 
med Multidimensional Pain Inventory (MPI).
   Data samlades in för patienter med första besök under perioden 30 november 2010 till och med 31 
december 2012. Inklusionkriterier var accepterande som patient till ELS-A under denna tidsperiod. 
Exklusionskriterier var ålder under 18 år, svår och obehandlad psykiatrisk sjukdom, svår fysisk 
sjukdom, aktivt missbruk samt oförmåga att sköta sin ADL nattetid.
   Studien har erhållit etiskt tillstånd, Dnr: 2010/182.

Multidimesional Pain Inventory (MPI)

WHY-MPI (West-Haven Yale Multidimesional Pain Inventory) togs fram 1985 i USA som ett 
instrument för att mäta den subjektiva upplevelsen av smärta. Ambitionen var att skapa ett verktyg 
som kunde fånga in de psykologiska och beteendemässiga aspekterna av långvarig smärta.
  Formuläret består i sin engelska originalversion av tre sektioner. Del I handlar om smärtan och 
dess effekter på livet, del II om hur personen med smärta blir bemött av sin närmaste anhörige och 
del III är en lista på aktiviteter som patienten får skatta hur ofta hon utför. Varje del består av ett 
antal delskalor:

• Del 1: Smärtintensitet, Inverkan på aktivitet, Egenkontroll, Känslomässig obalans samt 
Socialt stöd

• Del 2: Straffande reaktioner, Beskyddande reaktioner samt Avledande reaktioner
• Del 3: Hushållsaktiviteter, Utomhusaktiviteter, Aktiviteter hemifrån samt Sociala aktiviteter. 

Hela del 3 kan även slås ihop till ett Allmänt aktivitetsindex.
Varje delskala består av ett antal frågor med en sjugradig svarsskala (0-6). MPI togs fram på en 
patientgrupp med blandade smärttillstånd där de flesta var veteraner från den amerikanska armén, 
81,5% var män. [28]
   Wittink och kollegor studerade MPI:s känslighet för förändring och fann att de mest känsliga 
delskalorna var Smärtintensitet, Inverkan på aktivitet och Utomhusaktiviteter. Man fann även en 
viss känslighet hos Känslomässig obalans, Sociala aktiviteter och Allmänt aktivitetsindex. [45]
   MPI har översatts till svenska och utvärderades i slutet av 90-talet. Alla formulärets frågor visade 
sig inte vara överförbara till den svenska kontexten, översättningen blev därför en nerkortad 
version. Den största skillnaden är att del III uteslutits på grund av bristande validitet. Mer om detta 
längre fram.
   Den svenska översättningen har också visat sig ha en godkänd stabilitet mellan könen. [46], [47] 
Reliabiliteten hos den svenska versionen av MPI har även studerats av Widar med kollegor på en 
grupp patienter med smärta efter stroke. Man fann att reliabiliteten var god för de flesta av 
delskalorna. [48] En annan studie har visat att den svenska versionen ej tycks vara valid eller 
reliabel för användning bland äldre personer med smärta och behov av hjälp med sin ADL. I denna 
grupp var en kortare screeningversion av MPI mer användbar. [49]
   MPI har översatts till flertalet andra språk och utvärderingar av formulärets egenskaper har utförts 
för de olika versionerna. Varierande modifikationer har gjorts där frågor tagits bort, lagts till eller 
ändrats. [30], [50]–[54]
   1988 gjordes det första försöket att med hjälp av MPI dela upp smärtpatienter i subgrupper. Man 
hade en längre tid efterfrågat ett instrument för uppdelning utefter annat än bara diagnos och 
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smärtlokal. Man hittade i två på varandra följande studier tre grupper som döptes till Adaptive 
coper, Dysfunctional och Interpersonally distressed. Grupperna kännetecknades av följande 
mönster:

• Adaptive coper (AC): Lägre smärtintensitet, Inverkan på aktivitet och Känslomässig 
obalans samt högre Allmän aktivitet och Egenkontroll

• Dysfunctional (DYS): Högre smärtintensitet, Inverkan på aktivitet och Känslomässig 
obalans samt lägre Allmän aktivitet och Egenkontroll

• Interpersonally distressed (ID): Lägre Socialt stöd, Beskyddande reaktioner och Avledande 
reaktioner samt högre Straffande reaktioner [22]

2001 gjordes samma försök till subruppering med den svenska versionen av MPI. Även genom 
dessa analyser fick man fram tre grupperingar vilka liknade profilerna från den engelska 
originalversionen; de tre profilerna fick därför samma namn i Sverige. Vissa skillnader mot den 
amerikanska versionen fanns; i den svenska versionen fick även ID relativt höga poäng på skalorna 
för Smärtintensitet, Inverkan på aktivitet och Känslomässig obalans. Man uteslöt dessutom hela del 
III när analysen gjordes. [23]
   Den version av MPI som använts i denna studie är den som används i det svenska 
smärtrehabiliteringsregistret, NRS. Runt millennieskiftet gjorde som sagt Bergström och kollegor 
utvärderingar av den svenska översättningen och drog slutsatsen att del III inte kunde valideras. 
Man föreslog några anledningar till detta, exempelvis att vi i Sverige har andra vanor vad gäller 
aktiviteter. Det kan också nämnas att tre av 19 frågor förutsätter tillgång till bil (dock finns en ruta 
att kryssa i om man inte har bil). Två frågor förutsätter att man har trädgård. Av dessa skäl har vi här 
valt att utesluta del III från analyserna.
   För del I fann man godkänd validitet och reliabilitet, men för detta krävdes exklusion av ett två 
frågor. Dessa var fråga 13 (Hur bekymrade är dina anhöriga för att du har ont?) och fråga 16 (Hur 
mycket lider du på grund av din värk?). Dessutom finns i den version som används i NRS ett antal 
frågor som inte fanns med i Bergströms studier och deras reliabilitet och validitet har alltså aldrig 
utvärderats. Dock ingår ej dessa i någon av delskalorna och påverkar därför inte resultatet.
   Del II lyckades precis som del I valideras efter exklusion av några frågor. Dessa var fråga 1 
(Låtsas inte om det) samt fråga 3 (Läser högt för mig).
   Det finns alltså flertalet problem med denna version av MPI, men med exklusion av del III 
minskar de dock nämnvärt och välunderbyggda slutsatser kan ändå dras.
   I denna studie tittade vi alltså på åtta MPI-skalor (Smärtintensitet, Inverkan på aktivitet, 
Egenkontroll, Känslomässig obalans, Socialt stöd, Straffande reaktioner, Beskyddande reaktioner 
samt Avledande reaktioner) och jämförde patienterna på ELS-A med patienter från hela riket, 
införda i NRS.
   För riket hade vi endast tillgång till medelvärden för respektive variabel. Dessa var beräknade 
med en decimals noggrannhet. Om spridningen i svaren är ungefär densamma för riket i stort som 
för ELS-A-gruppen är sannolikheten att första decimalen i dessa medelvärden skulle vara fel 0,001. 
Värdena för riket kan därmed anses vara kända med hög noggrannhet.

Tabell 1. Medelvärden för riket för respektive MPI-skala.
Variabel Medelvärde Svarsfrekvens
Smärtintensitet 4,3 98%
Inverkan på aktivitet 4,3 97%
Egenkontroll 2,8 98%
Känslomässig obalans 3,4 98%
Socialt stöd 4,1 97%
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Straffande reaktioner 1,8 89%
Beskyddande reaktioner 3 89%
Avledande reaktioner 2,5 89%

Statistiska metoder

För att undersöka om det fanns någon skillnaden mellan medelvärdena för ELS-A-patienterna och 
rikets medelvärden användes enstickprovs t-test. För att t-testet ska vara säkert att använda krävs att 
fördelningen påminner om normalfördelningen. För att undersöka detta användes histogram samt 
QQ-plottar.
   Beroende på vad man vill ta reda på används t-testet i olika riktningar. Vi testar nollhypotesen det  
finns ingen skillnad i variabel X mellan ELS-A och riket mot någon av alternativhypoteserna 
variabel X är högre hos ELS-A än hos riket, variabel X är lägre hos ELS-A än hos riket och det 
finns en skillnad i variabel X mellan ELS-A och riket. De första två av dessa är så kallade riktade 
hypoteser – de säger i vilken riktning en eventuell skillnad ska finnas. Om man på förhand har en 
sådan riktad misstanke bör t-testet användas i den riktningen då det ger t-testet högre styrka samt 
besvarar just den fråga man är intresserad av.
   Om man däremot inte har någon misstanke på förhand bör man använda den så kallat två-sidiga 
alternativhypotesen (det finns en skillnad i variabel X mellan enheten och riket).

För de olika variablerna användes följande alternativhypoteser:
• Smärtintensitet: ELS-A > Riket
• Inverkan på aktivitet: ELS-A > Riket
• Egenkontroll: ELS-A < Riket
• Känslomässigobalans: ELS-A ≠ Riket
• Socialt stöd: ELS-A ≠ Riket
• Straffande reaktioner: ELS-A ≠ Riket
• Beskyddande reaktioner: ELS-A ≠ Riket
• Avledande reaktioner: ELS-A ≠ Riket
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Resultat

Under studietiden togs 58 patienter in i rehabiliteringsprogrammet på ELS-A. Fyra av dessa 
exkluderades från studien på grund av psykisk eller fysisk sjukdom. Tio patienter avböjde från att 
delta. Det slutgiltiga antalet inkluderade patienter blev 44 stycken. Medelåldern hos dessa var 44 år, 
och könsfördelningen 77% kvinnor och 23% män. För materialet från NRS var samma siffror 
4470st, 45 år respektive 71% kvinnor och 29% män.
   För de 44 patienterna från ELS-A fanns poängen för varje MPI-variabel registrerad (med 
undantag för ett fåtal patienter, där värden på några variabler saknades). För att undersöka att 
fördelningen påminde någorlunda om normalfördelning har patienternas värden sammanfattats med 
histogram i figuren nedan.

Figur 1. Histogram över ELS-A-patienternas medelvärden på MPI-skalorna.

För att påminna om normalfördelningen bör histogrammen vara som högst i mitten och sedan avta 
relativt symmetriskt åt båda sidorna. De flesta av MPI-skalorna uppfyller detta tillräckligt väl. 
Undantagen är Socialt stöd och Straffande reaktioner som har många värden nära 6 respektive 0 och 
inte ser särskilt symmetriska ut.
   För att ytterligare undersöka om datamaterialet är tillräckligt normalfördelat användes QQ-plottar. 
Om materialet är normalfördelat ska punkterna i diagrammet (som motsvarar poängen hos olika 
patienter) ligga mer eller mindre längs den räta linjen. Dock kan man även om man har ett 
normalfördelat material förvänta sig en del avvikelser, framförallt längst ut längs linjen. För våra 
data presenteras QQ-plottar nedan i figur 2.
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Figur 2. QQ-plottar över ELS-A-patienternas värden på MPI-skalorna.

Generellt följer skalorna rätt mönster, med undantag av Smärtintensitet och Socialt stöd, som är 
något tveksamma. Smärtintensitet avviker dock från normalfördelningen på rätt sätt; fördelningen 
har kortare svansar än normalfördelningen, vilket inte är ett problem för t-testet. Testet bör alltså 
fungera utmärkt även för Smärtintensitet. Eventuellt kan man däremot ifrågasätta om det är lämpligt 
att använda för Socialt stöd.
   När enstickprovs t-test användes för att testa nollhypotesen det finns ingen skillnad i variabel X 
mellan ELS-A och riket för de åtta MPI-variablerna erhölls resultat enligt tabell 2.

Tabell 2. Resultat av ensticksprovs t-test för MPI-skalorna för ELS-A-gruppen vid jämförelse med 
NRS.
Variabel Medelvärde Std.av. Alternativ p-värde Svarsfrekv.
Smärtintenstitet 4,7 0,777 E>R 0,0007 100,00%
Inverkan på aktivitet 5 0,663 E>R 0,000000004 100,00%
Egenkontroll 2,5 1,338 E<R 0,0899 100,00%
Känslomässig obalans 3,1 1,239 E≠R 0,1027 100,00%
Socialt stöd 4,5 1,267 E≠R 0,0369 100,00%
Straffande reaktioner 2,5 1,677 E≠R 0,0134 95,45%
Beskyddande 
reaktioner

3,2 1,293 E≠R 0,3759 95,45%

Avledande reaktioner 2,9 1,192 E≠R 0,0559 95,45%

För flera av variablerna är p-värdet lågt, vilket innebär att vi kan förkasta nollhypotesen, att det inte 
finns någon skillnad, till förmån för respektive alternativhypotes. Exempelvis verkar det finnas goda 
skäl att tro att ELS-A-patienterna har högre värden på Inverkan på aktivitet.
   Ett problem här är att flera variabler har undersökts, vilket ökar risken för typ1-fel. För att hålla 
den risken nere har vi därför korrigerat för multiplicitet, det vill säga, vi har ställt högre krav än den 
vanliga gränsen p<0.05. En vanlig metod för detta är Benjamini-Hochberg-proceduren. [55] I vårt 
fall ger denna resultatet att endast p-värdena för Inverkan på aktivitet, Smärtintensitet och 
Straffande reaktioner ska anses tillräckligt låga för att nollhypotesen ska kunna förkastas när vi vill 
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ha 5 % risk för typ1-fel. p-värdet för Socialt stöd ligger precis på gränsen för att kunna förkasta 
nollhypotesen.
   I tabell 3-5 presenteras en närmare bild av de tre delskalorna med signifikanta p-värden. Här visas 
vilka frågor respektive delskala består av, samt medelvärden, medianer och typvärden för de 44 
ELS-A-patienter som materialet för denna studie bestod av.

Tabell 3. Inverkan på aktivitet. Delskalans frågor med median, medelvärde och typvärde för 
studiens 44 ELS-A-patienter.
Variabel Median Medel Typvärde

2. Hur mycket påverkas vanligen dina dagliga aktiviteter av din värk? 5 5,1 5       
3. Hur mycket tycker du att värken har förändrat din arbetsförmåga,
om du jämför med tiden innan du fick ont? 6 5,9 6       
4. Hur stor förändring har värken inneburit för dig, när det gäller att
ha glädje och utbyte av fritidssysselsättningar och sällskapsliv? 6 5,7 6       
10. Hur mycket har din värk påverkat dina möjligheter att delta i
fritidsaktiviteter och sällskapsliv? 6 5,3 6       
11. Hur mycket begränsar du dina aktiviteter för att värken inte ska bli värre? 5 4,3 6       
12. Hur mycket har din värk försämrat det utbyte och den glädje, du har av
sådant du gör tillsammans med familj/vänner? 5 4,9 5       
18. Hur mycket har värken förändrat dina relationer till dina 
närmaste?

4 4,4 4       

19. Hur mycket har din värk påverkat den tillfredsställelse eller 
glädje, du får av ditt arbete?

86% har kryssat i att de 
inte arbetar

(Sätt ett kryss här om du inte arbetar)
23. Hur mycket har din värk förändrat dina möjligheter att utföra
hushållsarbete? 5 4,9 6       
25. Hur mycket har värken försämrat dina möjligheter, att i förväg
kunna planera vad du ska göra? 5 4,8 6       
27. Hur mycket har din värk påverkat dina relationer till vänner och
bekanta? 5 4,7 6       

Man ser att resultaten genomgående är höga. Allra högst har patienterna skattat på frågan om 
arbetsförmåga. Nästan alla har valt 6, det vill säga det högsta värdet på skalan. Man ser också på 
frågan om arbetstillfredställelse att den stora majoriteten kryssat i att de inte arbetar. Mycket få av 
patienterna på ELS-A klarar av att ha ett jobb.

Tabell 4. Smärtintensitet. Delskalans frågor med median, medelvärde och typvärde för studiens 44 
ELS-A-patienter.

Variabel Median Medel Typvärde

1. Hur ont har du just nu? 4 4,2 4

8. Hur ont har du haft i genomsnitt den senast 
veckan?

5 4,6 5

16. Hur mycket lider du på grund av din värk? 6 5,4 6
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Även på denna skala skattar patienterna genomgående högt. Man kan se att frågan om 
genomsnittlig smärta fått högre poäng än frågan om smärta just nu. Allra högst poäng har frågan om 
lidande. Det bör nämnas att denna fråga var en av de som exkluderats i den svenska översättningen, 
främst på grund av att den har ett bredare innehåll än vad som ryms under beteckningen 
”Smärtintensitet” och därför gjorde skalan mindre sammanhållen. [46]  

Tabell 5. Straffande reaktioner. Delskalans frågor med median, medelvärde och typvärde för 
studiens 44 ELS-A-patienter.

Variabel Median Medel Typvärde

1. Låtsas inte om 
det.

3 2,9 3

4. Blir irriterad på 
mig.

2 2,6 5

7. Verkar sur och grinig. 2 3,1 0

10. Blir arg på mig. 2 2 0

På denna skala är skattningarna lägre och mer spridda. Fråga 1 (Låtsas inte om det.) var också den 
en av de som exkluderades från den svenska översättningen. [46]
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Diskussion

Det huvudsakliga resultatet av denna studie var signifikanta skillnader mellan vår patientgrupp från 
ELS-A och patienterna i NRS på MPI-skalorna för Smärtintensitet, Inverkan på aktivitet samt 
Straffande reaktioner. I samtliga fall hade ELS-A-gruppen högre poäng.
   Då patientgruppen på ELS-A uppfattas som mycket komplex var hypotesen inför denna studie att 
de skulle karaktäriseras av samma mönster som MPI-profilen Dysfunctional (DYS). Hade ELS-A-
gruppens resultat överensstämt med DYS:s mönster hade detta kunnat ytterligare stärka profilens 
validitet.
   Mönstret stämde till viss del, men skillnader sågs också. DYS karaktäriseras av höga värden på 
skalorna för Smärtintensitet, Inverkan på aktivitet och Känslomässig obalans, samt låga värden på 
Egenkontroll och Aktivitet. [22] (Som tidigare nämnts har del III funnits ha bristande validitet på 
svenska varför vi valt att inte titta på den här. Resultat från Aktivitetsdelen finns alltså inte med i 
denna studie.) Det bör nämnas att höga och låga poäng för ELS-A-gruppen i detta sammanhang inte 
handlar om absoluta tal, utan relativt gentemot NRS. Dock är det svårt att säga vad höga och låga 
poäng annars skulle vara.
   Något överraskande var att ELS-A-gruppen inte hade högre poäng på skalan Känslomässig 
obalans. Mer depression och ångest är ett särdrag som ofta lyfts fram hos DYS [22] och som anses 
vara typiskt för komplexa smärtpatienter. Något förvånande var också att ELS-A-patienterna ej 
skilde ut sig på Egenkontroll-skalan så som DYS.
   ELS-A-gruppen fick höga poäng på Straffande reaktioner. Detta är typiskt för profilen 
Interpersonally Distressed (ID) och inte för DYS. ELS-A-patienterna skilde sig dock från ID genom 
att ha minst lika höga poäng på Socialt stöd som NRS-gruppen. Det var till och med nära att 
skillnaden var statistiskt signifikant, i riktningen att ELS-A-patienterna skattade högre.
   Det kan tyckas motsägelsefullt att ELS-A-patienterna angett signifikant mer Straffande reaktioner 
samtidigt som de också angett ett minst lika bra, och eventuellt bättre, Socialt stöd. En ren 
spekulation är att den mycket krävande situationen att ha en närstående med väldigt omfattande 
problematik kan locka fram å ena sidan mer omhändertagande, men å andra sidan också mer ilska 
och irritation från den anhörige. Dock ska man vara försiktig med spekulationer om skalan Socialt 
stöd då våra undersökningar tyder på att den statistiska metod vi använt kanske inte var lämplig för 
den skalan.
   En annan tanke om Straffande reaktioner, som stöds av histogrammet över enskilda patienters 
medelvärden på MPI-skalorna (figur 1), är att det finns en grupp inom gruppen som skattat högt och 
dragit upp medelvärdet för alla. Man ser i histogrammet att de högsta staplarna finns på dels låga 
poäng och dels på höga poäng, medan staplarna för medelhöga värden är något lägre. Gruppen kan 
ju vara heterogen.
   Dock ska man också när det gäller skalan Straffande reaktioner vara lite försiktig med att dra 
slutsatser. Fråga 1 (Låtsas inte om det.) exkluderades av Bergström från den svenska 
översättningen. [46] Man kan se i tabell 5 att denna fråga hade den högsta medianen och det näst 
högsta medelvärdet och typvärdet, rimligtvis drar den upp snittet för gruppen. Möjligtvis är det 
också så för NRS-gruppen, men då vi endast har skalmedelvärden kan vi inte veta. Att inte låtsas 
om någon kan visserligen vara otrevligt, men det skiljer som beteende från de tre andra frågorna 
som handlar om att bli arg, sur eller irriterad. Detta ökar osäkerheten över hur resultatet kan tolkas.
   Hög Smärtintensitet är ett signum för DYS [22] och här såg vi också en tydlig skillnad mellan 
ELS-A-patienterna och NRS. Då smärta är en subjektiv upplevelse finns det egentligen inget annat 
sätt att mäta intensitet än personens egen skattning. Om två personer teoretiskt kunde ha samma 
upplevelse kanske den ena skulle kalla det för smärta medan den andra skulle kalla det för en del 
smärta, en del ångest exempelvis. Huruvida en patientgrupp som skattar sin smärta högre än andra 
verkligen, på någon typ av objektivt plan, har mer ont är dock inte särskilt relevant. Poängen här är 
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att våra resultat stödjer det som DYS-profilens karaktäristika antyder; personer som skattar sin 
smärta högre tycks ha svårare att hantera sin livssituation. Hög självskattad smärtintensitet verkar 
hänga ihop med mer komplexa smärttillstånd. Vad som är hönan eller ägget är en annan fråga.
   Även på smärtintensitet fanns en fråga med som exkluderats av Bergström. [46]. Denna var fråga 
16 (Hur mycket lider du på grund av din värk?). Det var på den här frågan ELS-A-patienterna 
skattade allra högst, alltså drar den upp medelvärdet. Hur fördelningen ser ut för NRS vet vi inte. 
Den här frågan må vara intressant, men det är inte en ren smärtskattning. Lidande kan innefatta 
mycket mer än bara smärtintensitet. På sätt och vis kan man säga att det är det våra resultat säger; 
ELS-A-patienterna har skattat sitt lidande högre än sin smärta. Om lidandet bara bestod av smärta 
borde de rimligtvis skattat dem lika. Det är alltså oklart om vi kan dra slutsatsen att den signifikanta 
skillnaden på Smärtintensitetsskalan betyder att ELS-A-gruppen har högre smärtintensitet eller om 
de framför allt har högre lidande.
   Vi såg en tydlig skillnad mellan ELS-A-patienterna och NRS på skalan Inverkan på aktivitet. 
Detta tyder på att denna skala kan ha något viktigt att bidra med för att karaktärisera den komplexa 
smärtpatienten, vilket var syftet med denna studie.
   Det begrepp vi valt att kalla för komplex är inte helt enkelt. Vad en komplex smärtpatient är finns 
inte fast definierat och är alltid till viss del subjektivt. Det är till stor del avgörande av vilket 
utfallsmått man väljer att titta på. Är en komplex smärtpatient någon som inte kan återgå i arbete? 
Är det en person som ofta söker vård och där behandlingen är utan framgång? Är det de personer 
som upplever sämst livskvalitet på grund av sin smärta? I olika studier av patienter med stora 
problem av smärta används olika mått.
   I denna studie utgick vi från uppfattningen att patientgruppen på ELS-A bestod av mer komplexa 
smärtpatienter. Grunden för denna föreställning var den tydliga ambitionen att rekrytera patienter 
som inte platsade i konventionella rehabiliteringsprogram. Dessutom betalar det remitterande 
landstinget vårdkostnaden, ett incitament att begränsa sig till att remittera endast de mest komplexa. 
För att agera djävulens advokat kan man dock påstå att inkomster från andra landsting är en lönsam 
affär för Smärtcentrum i Uppsala vilket skulle kunna locka till att acceptera även de mindre 
komplexa. Det finns inga fasta kriterier för vilka patienter som bör komma till ELS-A, utan det är 
upp till remittentens att bedömma. Dock genomgår alla patienter först en analysvecka där de som 
inte anses platsa kan lotsas vidare till andra instanser.
   Som beskrivits tidigare i detta arbete är MPI-klassificeringen ett försök till mer standardiserad 
uppdelning av smärtpatienter utefter annat än bara diagnos och smärtlokalisation. Även många 
andra mått har använts för att försöka dela upp smärtpatienter. Exempelvis tittade Westman och 
kollegor på mönster av rörelserädsla och -undvikande, katastrofiering och emotionell stress hos 
primärvårdspatienter med muskuloskeletal smärta. Man hittade fem olika kluster och vid ett- och 
treårsuppföljning kunde man se signifikanta skillnader med avseende på funktionsnedsättning och 
sjukfrånvaro mellan de funna grupperna. [24]
   I en liknande studie tittade Boersma med kollegor på rörelserädsla och -undvikande, 
katastrofiering och depression och letade grupper av smärtpatienter med avseende på dessa mått. 
Detta var en prospektiv studie och man följde upp funktionsnedsättning, smärtintensitet, 
vårdkonsumtion och sjukfrånvaro hos patienterna. Man fann ett samband mellan grupptillhörighet 
och utfall, exempelvis att grupperna med mest depression hade högst vårdkonsumtion. [25]
   Håland-Haldorsen med kollegor delade med hjälp av en kort psykologisk screening samt en 
översiktilig sjukgymnastisk undersökning upp en grupp sjukskrivna personer med muskuloskeletal 
smärta i tre olika riskgrupper. Personerna i de tre grupperna randomiserades sen till tre olika 
behandlingsnivåer. Man fann vid uppföljningen att personerna som bedömts ha god prognos klarat 
sig lika bra i alla behandlingsintensiteter medan de med sämst prognos haft störst nytta av den mest 
intensiva behandlingsformen. Utfallsmåttet var arbetsåtergång. [27]
   Dessa olika studier illustrerar problemet med att få ett helhetsgrepp om den komplexa 
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smärtpatienten. Många olika faktorer har betydelse för komplexiteten och det valda utfallsmåttet 
avgör till viss del vilka faktorer som får störst genomslag. Boersma visar exempelvis att depression 
är en viktig faktor vad gäller vårdkonsumtionen, medan Westman visar att rörelserädsla är viktigt 
vad gäller bland annat funktionsnivå. Vilken är den bakomliggande faktorn vi söker? Det största 
lidandet för den enskilda patienten? Eller för samhället i stort? Där även samhällskostnader, 
frustration hos vårdgivare och hjälplöshet hos anhöriga kan räknas in.
   Den mest signifikanta skillnaden mellan ELS-A-patienterna och NRS sågs som sagt på skalan 
Inverkan på aktivitet. Detta kan tyckas lite överraskande vid första anblick. Tittar man närmare blir 
det dock mer förståeligt. I tabell 3 ovan kan man se att skalans frågor spänner över ett brett område 
och innefattar allt från relationer till vänner och familj till arbetsförmåga eller glädjen av 
fritidssysselsättningar. Skalans namn i den engelska originalversionen är kort och gott Interference. 
Detta kan tyckas lämpligare och kanske vore Inverkan på livet ett bättre namn på svenska?
   Då MPI togs fram tänkte man ursprungligen ha med en skala som kallades Dissatisfaction. Denna 
skala var tänkt att mäta graden av otillfredsställelse med livet som smärtan orsakade. När man 
utförde studien visade det sig dock att denna skala och Interference (Inverkan på aktivitet) 
korrelerade i för hög grad. Det vill säga, de gick inte tillräckligt väl att skilja från varandra. Därför 
beslutade man att slå ihop dem till en skala. [28] Detta är en förklaring till varför Inverkan på 
aktivitet består av relativt många frågor och varför den har ett så brett innehåll.
   När Bergström med kollegor i slutet av 90-talet översatte MPI och för första gången studerade sin 
svenska version såg man att Inverkan på aktivitet och Smärtintensitet i ganska hög grad korrelerade. 
Man angav också att det varit likadant för den amerikanska, tyska och holländska versionen. [46]
   I en senare studie av Bergström såg man att Inverkan på aktivitet korrelerade med flera externa 
mått, bland annat självskattningsskalor för funktionsnedsättning, depression och katastroftankar. 
[47]
   Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det skalan i verkligheten tycks mäta är betydligt 
bredare aspekter av livet med långvarig smärta än vad det smala namnet Inverkan på aktivitet 
antyder. Vårt resultat styrker den uppfattningen ytterligare då vi studerade en grupp mycket 
komplexa smärtpatienter och de föll ut främst på denna skala.
   Liknande slutsatser drog Nyberg med kollegor då man studerade en stor patientgrupp i NRS. Man 
tittade på vilka som ett år efter multimodal rehabilitering hade mest sjukersättning. Variablerna som 
studerades var MPI-skalorna från del I. Man såg förbättringar på alla skalorna efter behandling, men 
det som främst var kopplat till minskad sjukersättning var minskningar på Inverkan på aktivitet och 
Smärtintensitet. Detta var allra tydligast för Inverkan på aktivitet.
   Man framförde i denna studie tanken att Inverkan på aktivitet mäter kärnan i lidandet för en 
patient med långvarig smärta. Man resonerade att skalan lyckas ta ett helhetsgrepp på 
funktionsnedsättningen som smärtan orsakar. [56] Våra resultat styrker denna bild.
   Resultatet från vår studie antyder alltså att Inverkan på aktivitet kan vara användbar. Man kan 
tänka sig olika användningsområden. IMMPACT-rekommendationerna (Initiative on Methods, 
Measurement, and Pain Assessment in Clinical Trials) framhåller skalan som ett bra utfallsmått om 
man vill studera utvecklingen av funktionsnedsättning hos personer med långvarig smärta. [57] 
Man rekommenderar att en förändring på 0,6 ska ses som kliniskt relevant. Man kan dock inte säga 
säkert om 0,6 gäller för alla olika populationer av smärtpatienter och om samma gräns gäller på 
olika ställen på skalan (hur förhåller sig exempelvis en förändring från 5 till 4 jämfört med en 
förändring från 2 till 1?). [58] Fler studier behövs alltså för att kunna säga mer om vad förändringen 
verkligen säger.
   Man skulle också kunna tänka sig ett användningsområde för Inverkan på aktivitet som en typ av 
bedömningsstöd i kliniken. Det vill säga, ett hjälpmedel för att översiktligt bedöma graden av 
komplexitet hos en patient. Ett sätt att få ett mer standardiserat mått än bara sin egen uppfattning. 
Det skulle kunna vara smidigt då skalan bara innehåller ett fåtal frågor. Samtidigt är den omfattande 
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och man skulle få mycket information på kort tid. För detta användningsområde reser sig 
naturligtvis frågetecken kring sensitivitet, specificitet och cut-off-värden.
   Ett annat sätt att tolka resultatet av vår studie är att använda det som en beskrivning av klinikerns 
“magkänsla”. Komplexitet är som sagt ett subjektivt mått. Vi kan se att patienterna vi har på ELS-A 
skiljer sig från resten av riket så som våra resultat visar. ELS-A-patienterna har valts ut av 
remittenten och sedan accepterats av teamet i Uppsala eftersom de anses vara mer komplexa. Med 
hjälp av våra resultat kan vi bättre förstå vad behandlare uppfattar som komplext.
   Avslutningsvis bör några brister med studien klargöras. Som nämnts finns klara brister med den 
version av MPI som använts, men med exklusion av del III minskar de dock nämnvärt. Urvalet av 
patienter till ELS-A görs som sagt inte efter fasta kriterier utan sker på subjektiv basis. Detta kan 
naturligtvis vara en komplicerande faktor vid tolkning av resultaten. En begränsande faktor var 
också att patientmaterialet från ELS-A var relativt litet. Vid jämförelsen med patienter från hela 
riket införda i NRS hade vi endast tillgång till medelvärden från NRS. Med mer utförliga data hade 
vi kunnat göra bättre och säkrare beräkningar.
   Problemen med den version av MPI som används i NRS tåls att diskutera lite närmare. Som 
framgår av texten här ovan är det ett hinder att formuläret innehåller frågor som exkluderats i 
studier. Det blir svårare och mer osäkert att tolka resultaten. Det är också ett stort problem att del 
tre, som funnits inte vara valid, finns med. Visserligen går den lätt att plocka bort vid analyser, 
vilket gör att den faktiskt stör mindre än de enskilda frågorna som finns insprängda i annars 
fungerande skalor. Men är det verkligen lämpligt att låta tusentals patienter använda sin tid och 
energi till att fylla i ett formulär som inte kan användas? Mycket tid går också åt för personalen som 
ska samla in informationen, kunde inte den användas till något bättre? När det finns en version som 
har studerats verkar det mer rimligt att använda den.
   
Slutsatser

Sammanfattningsvis fann vi alltså signifikanta skillnader mellan patientgruppen från ELS-A och 
patienter från övriga Sverige införda i NRS på MPI-skalorna för Inverkan på aktivitet, 
Smärtintensitet och Straffande reaktioner. Den skala vi uppfattar som mest intressant är Inverkan på 
aktivitet som vi kan se flera användningsområden för; utfallsmått, screeningverktyg eller 
beskrivning av behandlares subjektiva uppfattning av komplexitet. Högre självskattad 
smärtintensitet verkar också ha betydelse för dysfunktionen. Hur de höga poängen på Straffande 
reaktioner ska tolkas är svårt att säga.
   För att bättre förstå den komplexa smärtpatienten samt att förbättra och utveckla 
användningsområdena för MPI:s delskalor behövs ytterligare forskning.
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