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Behandlingsresultat av smärtrehabilitering:  

ett patientperspektiv 

Patrik Ene 

Sammanfattning 

Syfte: Studiens syfte var att ge en ökad förståelse för patientupplevda behandlingsresultat av 
multimodal, KBT-baserad smärtrehabilitering i grupp. Dessutom syftade studien till att 
undersöka hur patientupplevda behandlingsresultat relaterar till självskattningsformulär 
inkluderade i Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS).  

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta patienter som hade genomgått 
smärtrehabilitering på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En kvalitativ innehållsanalys 
genomfördes och patientupplevelserna sorterades under subgrupper. En granskning av 
överensstämmelsen mellan subgruppsresultat och registerdata gjordes i de fall de bedömdes 
utforska samma eller liknande problemområden.  

Resultat: Tolv subgrupper av patientupplevda förbättringar urskiljdes ur intervjuerna. 
Jämförelse gjordes mellan sju subgrupper och motsvarande mått i NRS. Berörda områden var 
funktion, kognitiva mönster, livskvalitet och smärta. Jämförelsen visade endast delvis 
överensstämmande resultat. Fem förbättringsområden täcktes inte in av registerdata. Dessa 
områden var relaterade till specifika färdigheter som lärts ut under rehabiliteringsbehandlingen, 
samt attitydförändringar.  

Slutsats: Resultaten tyder på att de indikatorer som i dag används i NRS endast delvis täcker 
de resultatområden som patienter lyfter fram vid semistrukturerad intervju. Utvärdering av 
smärtpatienters behandlingsresultat kan förbättras på flera områden.  

 

Treatment Outcome of Pain Rehabilitation:  

a Patient Perspective 

Patrik Ene 

Abstract 

Objectives: The aim of this thesis was to gain better understanding of CBT-based rehabilitation 
treatment for chronic pain from a patient perspective. Furthermore, the thesis aimed at 
evaluating how patients’ own experiences relate to the patient-related outcome measures 
(PROMs) used in the Swedish National Quality Registry for Pain Rehabilitation (NRS).   

Methods: Semi-structured interviews were conducted with eight patients who had 
undergone rehabilitation treatment at the Pain and Rehabilitation Clinic at Uppsala University 
Hospital, Sweden. A qualitative content analysis was conducted. The patient experiences were 
divided into subgroups of similar experiences. The results of the subgroups were compared to 
the PROM data from the NRS, when both covered similar patient issues.  

Results: Twelve subgroups of patient experienced improvements were derived from the 
interviews. Comparisons with PROM data were made for seven subgroups within the themes of 
experienced improvements in: functioning, cognitive patterns, life quality and pain. The results 
were partially inconsistent. The remaining five subgroups, which were considered as not having 
PROM equivalents, were related to implementation of specific skills which had been taught as a 
part of the rehabilitation treatment.  

Conclusion: Several areas in the assessment of chronic pain patient properties can be 
improved. Findings imply that the currently used indicators need to be adjusted to better fit the 
patient group. Further research is needed on the validity of the PROMs and in which situations 
PROM data is most suitable. 
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1 Inledning 

Långvarig smärtproblematik är ett vanligt förekommande hälsoproblem. Smärtproblematik är 

svårdefinierat och därför skiljer sig epidemiologisk data åt mellan olika länder. I Sverige, liksom 

i övriga Europa, beräknas cirka 20 procent av befolkningen ha svår långvarig smärta, vilket får 

både stora samhälleliga och personliga konsekvenser för de drabbade (SBU, 2010, s 33). I denna 

uppsats exkluderas cancerrelaterad smärta vid användande av begreppet långvarig smärta. 

Långvarig smärta beräknades 2003 stå för samhällskostnader på ungefär 87,5 miljarder kronor, 

varav direkta, vårdrelaterade kostnader beräknades vara cirka 7,5 miljarder kronor. En klart 

övervägande andel av samhällskostnaden beror alltså på indirekta kostnader, till största delen 

produktionsbortfall som följd av minskad arbetstid i sjukdomsgruppen (SBU, 2010, s 40). I en 

europeisk enkätstudie (Breivik m.fl. 2006) fann man att två tredjedelar av populationen med 

långvarig smärta upplever sömnproblem samt att ungefär hälften hade svårigheter med att gå 

eller bekymmer med att fullfölja dagligt hushållsarbete till följd av sin smärta. Över hälften ansåg 

att smärtan inverkade på deras arbetsförmåga.  

En andel av patientgruppen med långvarig smärta genomgår utredning, på rehabiliterings-

enheter runt om i Sverige, och därefter i vissa fall rehabiliteringsbehandling. Information om 

dessa patienter registerförs i Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS). NRS startades 

1998 av Svensk förening för rehabiliteringsmedicin och är sedan 2009 webbaserat (”Om NRS”, 

2013). Inklusionskriterierna är att patienterna ska vara i arbetsför ålder med mer än 3 

månaders anamnes på benign smärta från rörelse- och stödjeorganen och genomgå utredning 

med eller utan påföljande behandling på enheter kopplade till registret. År 2012 rapporterades 

4153 nybesök till registret, varav 233 i Uppsala. Genomsnittsåldern för en programdeltagare var 

då 43 år (NRS, 2013, s 6, 9, 15, 16). 

Syftet med NRS är att: 

 
1. ge deltagande enheter underlag i sitt kvalitetsarbete.  
2. tjäna som underlag för evidensarbete.  
3. utifrån adekvata jämförelser med andra enheter utgöra diskussioner om 
förbättringsarbete inom den egna enheten.  

 
(NRS, 2013, s 6) 

Exempelvis utredning om kostnadseffektivitet eller utvärdering av behandlingsresultat kan 

rymmas inom dessa syften. För att dessa syften ska uppfyllas är det viktigt att det som 
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registreras speglar relevanta patientaspekter. Detta är betydelsefullt i såväl kvalitets- och 

evidensarbete som i lokala diskussioner. De ingående uppgifterna, i form av patientrapporterade 

självskattningsformulär beskrivs under avsnitt 1.3.6. Gällande studier där man relaterar detta 

till ett patientperspektiv och kvalitativt undersöker patientens subjektiva upplevelser ter sig 

litteraturen tunn. 

Långvarig smärtproblematik är ett vanligt och allvarligt hälsoproblem, både för den enskilda 

individen samt samhället i stort. NRS är ett omfattande och viktigt register för att främja 

vidareutveckling av de i dag rådande behandlingsmetoderna, och för att detta ska ske på bästa 

sätt krävs det att har rättvisande metoder för att utvärdera behandlingsresultat. Denna 

undersökning syftar till att bistå med underlag för att utveckla detta.  

1.1 Syfte  

Studiens syfte är att ge en ökad förståelse för det patientupplevda behandlingsresultatet av 

multimodal, KBT-baserad smärtrehabilitering i grupp. Utöver detta syftar studien till att 

undersöka hur patientupplevda resultat relaterar till självskattningsformulär inkluderade i 

Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS). 

Målet är således inte att utvärdera behandlingen, utan att med kvalitativ metodik fånga och 

utveckla beskrivningar av självupplevda behandlingsutfall. Dessa beskrivningar ska därefter 

ställas i relation till kvantitativa mått i syfte att ge upphov till tankar om hur utvärderingen av 

smärtrehabilitering kan utvecklas. 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som åsyftas att besvaras är:  

1. Hur ser patienters upplevelser av ett behandlingsresultat ut efter genomgånget 

smärtrehabiliteringsprogram? 

2. Hur relaterar detta till den information som kan utläsas ur NRS? 
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1.3 Bakgrund  

1.3.1 Vad är smärta?  

Synen på smärta har förändrats genom åren, med olika uttryck i olika kulturer. Den har innehaft 

betydelse som straff eller prövning inom många religioner. Ett annat vedertaget synsätt är den 

dualistiska teorin om människan: där själen och kroppen delas upp i två åtskiljbara entiteter. 

Dessa tankar lämnar spår i vår tid (Linton, 2005, s 23–27).  

I modern forskning arbetar man i stället med en integrerad modell som belyser att smärta är ett 

uttryck för en komplicerad samverkan av biologiska, emotionella, kognitiva och sociala faktorer 

(Gatchel m.fl., 2007). Mer om detta under avsnitt ”Det biopsykosociala synsättet” (1.3.3). 

För International Association for the Study of Pain ger Merskey & Bogduk (1994) följande 

definition av smärta:  

En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som associeras med faktisk 
eller potentiell vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. 

Denna definition kan ses som en förenkling och en kritik av definitionen har framförts av bland 

andra Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU; 2010, s 29), då den inte inbegriper hur 

sociala faktorer inverkar samt hur beteenden och tankar interagerar med smärtan.  

1.3.2 När går smärtan från akut till långvarig?  

Tidsaspekten är ett sätt att klassificera smärta på. Det är dock inte entydigt när en 

smärtproblematik ska kallas långvarig, bland annat eftersom en stor andel av individerna med 

långvarig smärtproblematik har intermittenta besvär (Breivik m.fl., 2006).  

Gränsen för när akut eller subakut smärta övergår i långvarig smärta skiljer sig åt i litteraturen. 

En gräns kan dras vid den tidpunkten då smärtdurationen överskrider tiden för det ”normala 

läkandet”, då vävnadsskada ej längre går att påvisa (Merskey & Bogduk, 1994). En sådan 

definition leder dock till oklarheter både i forskning och i praktisk handläggning av patienter. 

För att öka jämförbarheten mellan studier och förenkla behandlingsrekommendationer är det 

därför relevant att komma fram till en enhetlig, fast tidsgräns. Detta har dock inte skett fullt ut, 

och variationer förekommer mellan olika studier (Verhaak m.fl., 1998). Inom forskarvärlden 

anses dock en gräns på tre månader eller tolv veckor vara lämpligt (Linton, 2005, s 32–33; 

Merskey & Bogduk, 1994). 
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Figur 1. Principer för smärta och vävnadsskada vid utvecklande av långvarig benign rörelsesmärta 

 

1.3.3 Det biopsykosociala synsättet  

Tidigare synsätt med endimensionella smärtmodeller har inte adekvat kunnat förklara det man 

ser, varken i klinisk verksamhet eller i forskning. Därför har en integrerad smärtmodell arbetats 

fram. Enligt denna modell är smärta ett uttryck för en komplicerad samverkan av biologiska, 

emotionella, kognitiva och sociala faktorer. Även vikten av beteenden, kroppens stressystem och 

genetik lyfts fram (Gatchel m.fl., 2007). Dessa faktorer anses också utgöra viktiga komponenter i 

processen där den akuta smärtan övergår i att bli långvarig (SBU, 2010, s 16). I det här kapitlet 

ges en övergripande beskrivning av de komponenter som, enligt modern forskning, ingår i en 

smärtproblematik.  

För att förstå hur en perifer nervsignal kan påverkas av komplexa individuella faktorer och 

omgivningsfaktorer kan man använda sig av den så kallade grindkontrollteorin (eng. Gate 

Control Theory), vilken postulerar att nervsignalerna från periferin kan stoppas på 

ryggmärgsnivå (Melzack & Wall, 1965). En utvecklad modell av detta används i dag för att 

förklara hur processer i hjärnan kan bidra till att filtrera och modulera de ingående signalerna 

från perifera nerver. Detta kan också förklara hur en individ kan uppleva smärta, även när 

vävnadsskada inte kan hittas (Melzack, 1996). 

Forskningen går stadigt framåt gällande att hitta och beskriva de biologiska komponenter som 

är avgörande för utvecklingen av långvarig smärta. Den individuella känsligheten för smärta har 
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visat sig vara kraftigt beroende av en balansgång mellan ett antal fasciliterande och inhiberande 

faktorer i det centrala nervsystemet vid modulering av smärtsignaler. Ungefär 50 procent av den 

individuella smärtkänsligheten har i experimentell miljö kunnat förklaras av genetik (Clauw, 

2012).  

Nervsystemets plasticitet och förmåga att sensitiseras vid smärtledningen från det perifera till 

det centrala nervsystemet i ryggmärgens dorsalhorn verkar vara en viktig komponent i 

utvecklandet av smärtproblematik. Sensitisering av det perifera nervsystemets 

signaltransduktion antas således leda till en uppskruvad smärtkänslighet och därmed en 

förstärkt smärtupplevelse. Tidigare har man i stor utsträckning studerat nervcellernas roll i 

sensitiseringsprocessen, men på senare år har även gliaceller (framför allt mikroglia) framträdit 

som en viktig faktor (Salter, 2012).  

Emotioner kan uppfattas vara kopplade till smärtupplevelsen. Det finns många saker en 

smärtpatient kan oroas av: ökad smärta, ytterligare funktionsförlust, stigmatisering mm. Ångest 

och oro har visats vara en naturlig följd av långvarig smärta för många (Dersh m.fl., 2002) och 

kopplingen mellan kronisk smärta och flera ångestsyndrom ter sig stark (McWilliams m.fl., 

2004). Bilden kompliceras av att ångest och oro inte bara verkar vara en följd av smärttillståndet 

utan är delaktig i smärtupplevelsen i sig (Linton & Götestam, 1985). Det finns flera teorier om 

vilka mekanismer som ligger bakom hur ångest påverkar smärtperceptionen. En möjlig 

delförklaring är att ångest och oro för hälsan skärper uppmärksamheten på kroppsliga symtom 

och därigenom upptar smärtperceptionen en större del av medvetandet. En annan förklaring är 

att ångest ger somatiska symtom som exempelvis muskelspänningar som i sin tur leder till ökad 

muskeloskeletal smärta (Linton, 2005, s 66).  

Även depressivitet har i studier visats vara kopplat till långvarig smärta. Uppskattningsvis 40  - 

50 procent av patienter med långvarig smärta lider av depressiva tillstånd (Gatchel m.fl., 2007). 

Depressivitet anses inte bara ha en samsjuklighet med långvarig smärta utan är också nära 

kopplad till smärtupplevelsen, vilket har visats både i undersökningar av symtomatologi och i 

studier av förändringar på neurotransmittornivå (Williams m.fl., 2012). Depressivitet kan 

således förstärka smärtupplevelser, men mycket tyder samtidigt på att smärtproblematiken 

oftare föregår en påföljande depressivitet (Fishbain m.fl., 1997). Oavsett kausalitet kan det vara 

viktigt att vara medveten om detta samband för att kunna detektera och behandla depressioner 

på patientnivå.  

Tankar, uppfattningar och attityder påverkar både beteende och emotioner hos människan: så 

även hos smärtpatienten (Gatchel m.fl., 2007). Uppmärksamhet på smärta har visat sig vara en 

viktig faktor för smärtutvecklingen och strategier för att avleda denna uppmärksamhet med 
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andra stimuli är förmodligen effektiva för att kunna hantera smärtan (Hasenbring m.fl., 2012, s 

254). 

Uppfattningar och attityder påverkar hur vi tolkar vår omgivning. Vissa uppfattningar beskrivs 

av Gatchel m.fl.  (2007) ha särskilt destruktiv inverkan på hur smärtpatienter anpassar sig till 

sitt smärttillstånd:  

Smärtan står för skada, aktivitet borde undvikas vid smärta, smärta leder till 
handikapp, smärtan går inte att kontrollera, och smärta är ett permanent tillstånd. 

 

Tron att smärtan inte går att kontrollera är även kopplad till en kamp för att återfå kontrollen 

och trycka ner den. Detta sker ofta på ett ineffektivt sätt, vilket leder till att exempelvis 

McCracken m.fl.  (2004) föreslår att man ska överge denna kamp och i stället fokusera på att 

acceptera den befintliga smärtan. Detta kan i sin tur leda till en ökad upplevelse av kontroll över 

livet i stort,  vilket antas vara ett mer gynnsamt utgångsläge för fortsatt rehabilitering. 

Både tankar och känslor har således stor inverkan på smärtupplevelsen. En modell som 

förklarar hur tankar, känslor och beteende samverkar är den så kallade rädsla-

undvikandemodellen (eng. fear-avoidance model) som beskriver hur rädsla för smärta leder till 

inaktivitet och i förlängningen fortsatt smärtrelaterad problematik. Det finns forskning som talar 

för att rädsla för smärta eller för att åter skadas är mer funktionsnedsättande än smärtan i sig 

(Vlaeyen & Linton, 2000). 

Det finns också evidens för förekomsten av en annan patientgrupp som är överdrivet aktiva som 

svar på förmodad skada. Dessa är motiverade att så snabbt som möjligt återställa sina 

funktioner och drivs således av en rädsla för att vila, vilket i förlängningen leder till muskulär 

påfrestning och fortsatt smärta (Hasenbring m.fl., 2009). Därav kan det vara relevant att 

förebygga både överdriven aktivitet och passivitet. 

Ett begrepp som används ofta i både litteratur och klinik är ”coping”. Med detta menas då det 

individuella tillvägagångssättet för hantering av smärta. Hur väl detta fungerar antas vara en 

viktig orsak till om kronisk smärta utvecklas eller inte. Coping kan innefatta dels kognitiva 

mönster (som beskrivits tidigare i detta avsnitt), dels aktiva strategier (som avslappning, sänkta 

krav eller alternativa tillvägagångssätt vid aktivitet) (Linton m.fl., 2012). 

1.3.4 Handläggning och behandling 

Kunskapen om hur viktiga kognitiva, känslomässiga och beteenderelaterade faktorer är för 

patienter med långvarig smärta har lett till att olika typer av kognitiv beteendeterapi (KBT), 
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baserade på det biopsykosociala helhetsperspektivet, har börjat användas i behandlingen av 

långvarig smärta (Gatchel m.fl., 2007). Insatser baserade på KBT kännetecknas av 

behandlingsstrategier som utgår från patientens perspektiv. Syftet är att få patienten att själv 

engagera sig i utformandet av hälsofrämjande strategier samt att sätta upp egna mål och delmål. 

Från vårdgivarens perspektiv överses så att dessa strategier och delmål kan ingå som en del av 

generella målsättningar för alla patienter. Exempel på sådana generella mål kan enligt Linton 

(2005, s 258–259) vara att: 

 förebygga att nya smärtepisoder uppkommer 
 minska påverkan av nya episoder 
 underhålla/förbättra livskvalitet trots smärta 
 förebygga eller minska antalet vårdbesök 
 förebygga eller minska antalet sjukskrivningsdagar som orsakats av 

smärta 

Moreley m.fl.  (1999) visar i en stor meta-analys hur behandlingsmetoder som baseras på KBT 

har haft större effekt för smärtpatienter på alla undersökta indikatorer jämfört med 

kontrollgruppen som bestod av väntelistade patienter. I jämförelse med patienter som har 

genomgått annan aktiv behandling påvisas signifikant bättre resultat inom områdena: 

smärtupplevelse, positiv coping samt beteendemässiga uttryck för smärta. I en svensk studie har 

Linton & Nordin (2006) följt upp patienter med ryggsmärta, fem år efter genomgånget KBT-

baserat behandlingsprogram, och påvisat effekter på smärta, aktivitet, livskvalitet och generell 

hälsa.  

Många av de KBT-baserade behandlingsprogrammen är så kallade multimodala 

rehabiliteringsprogram, där flera professioner arbetar i team med ett antal olika interventioner: 

dels psykologiska, dels inbegripande fysisk aktivitet och träning. Träning i form av specifika och 

individuellt anpassade träningsprogram under uppsikt av behandlare har stöd i forskning för 

effekt på både fysisk kapacitet och symtom hos patienter med långvariga smärtbesvär från 

fibromyalgi eller ospecifik ländryggssmärta (Busch m.fl., 2007; Hayden m.fl., 2005). Även 

arbetsterapeuter kan ingå som en professionsgrupp i vårdteamet, då ergonomi har visat sig vara 

en faktor som bland annat påverkar möjligheterna att återgå till arbete hos patienter med 

ländryggssmärtor (Anema m.fl., 2004). Den absoluta majoriteten av den multimodala 

smärtrehabiliteringen sker på specialistnivå (SBU, 2010, s 21,252).  

Forskningen på hälsoekonomiska aspekter är enligt SBU (2010, s 95) ännu inte tillräckligt 

omfattande för att man ska kunna dra några säkra slutsatser om huruvida multimodal 

smärtrehabilitering är kostnadseffektiv i jämförelse med alternativa behandlingsregimer. En 

studie av Norrefalk m fl. (2008) visar dock att multimodal rehabilitering ger en samhällsvinst för 

initialt arbetslösa patienter. Efter 9-17 månader beräknades samhällsekonomisk jämvikt 
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föreligga: behandlingen hade då, sett ur ett samhällsperspektiv, betalat sig själv i och med 

minskad sjukfrånvaro. 

En aspekt att ta hänsyn till är att behandlingarna som betecknas som KBT-baserade och 

multimodala kan rymma en stor variation av metoder samt att individuella skillnader kan finnas 

mellan behandlare (Scascighini m.fl., 2008). 

1.3.5 Vad görs på Akademiska sjukhuset i Uppsala? 

Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala tar emot remitterade patienter: framför allt 

från Uppsala läns landsting, men också från regionen1, under vissa omständigheter från hela 

Sverige och ibland även andra länder. Det bedrivs både öppen- och slutenvårdsverksamhet. 

Slutenvård sker i form av veckolånga utredningar eller rehabiliteringsprogram och bedrivs för 

patienter med mycket komplicerade smärttillstånd. Smärtcentrum bistår även, vid behov, annan 

verksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala med konsultation och behandling. 

Öppenvårdsarbetet kan delas upp i smärtmottagningsverksamhet; mottagning för bedömning; 

mer omfattande utredningar, ofta multimodala, samt multimodala KBT-baserade 

smärtrehabiliteringsprogram i grupp (”Verksamheterna på smärtcentrum”, 2013). Det är 

specifikt de patienter som behandlats i de multimodala KBT-baserade smärtrehabiliterings-

programmen i grupp på Akademiska sjukhuset i Uppsala som är föremål för denna 

undersökning. 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har för sina smärtrehabiliteringsprogram i öppenvård tre 

programupplägg: fem veckor med heltidsrehabilitering (”blå” grupp), sex veckor med 

rehabilitering tre dagar per vecka (”grön” grupp) respektive en vecka med heltidsrehabilitering 

följt av en dags rehabilitering per vecka i åtta veckor (”gul” grupp). Patienterna tilldelas lämplig 

grupp baserat på individuella behov i form av funktionsnedsättning och sysselsättningssituation.  

1.3.6 Vilka indikatorer ingår i NRS?  

NRS består av både professionsbedömda indikatorer (medicinska uppgifter, förväntad framtida 

försörjningsform, svenskspråkighet och planeringsbehov) och patientifyllda faktauppgifter 

(demografi, arbetsstatus, sjukskrivning, smärtduration och inställning till framtiden). Utöver 

detta används ett antal standardiserade självskattningsformulär för att värdera psykologiska 

faktorer, livskvalitet, smärtintensitet och smärtbeteende (NRS, 2013, s 12–13). 

                                                             
1 Med region åsyftas Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 
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I nuläget är fem självskattningsformulär obligatoriska för att vårdenheterna ska få inkluderas i 

NRS (figur 2), och utöver detta finns tre valfria självskattningsformulär (figur 3). I Uppsala 

används alla åtta formulär. 

Figur 2. Obligatoriska självskattningsformulär i NRS 

 

En numerisk smärtgraderingsskala (Turk m.fl., 1993) används och den består av en fråga där 

den svarande får fylla i sin upplevda smärta den senaste veckan på en elvagradig skala (0-10). 

En kliniskt relevant förändring i smärtintensitet anses vara en förflyttning med två steg på 

skalan (Farrar m.fl., 2001). 

Formuläret ”Hospital Anxiety and Depression Scale” (Zigmond & Snaith, 1983) består av två 

delskalor och mäter ångest respektive depression. Skalorna har visats vara väl fungerande för 

att påvisa ångest och depression både i vårdsituationer och på populationsbasis (Bjelland m.fl., 

2002). Gradering av symtomförekomst görs av den svarande, och den sammanlagda poäng-

sammanställningen leder till en placering i ett av tre intervall: frånvaro av tecken på, möjlig 

förekomst av och sannolik förekomst av ångest respektive depression. Förändring från ett 

intervall till ett annat bedöms vara en kliniskt relevant förändring i NRS (NRS, 2013, s 12). 

”Multidimensional Pain Inventory” (Kerns m.fl., 1985) är ett formulär som är framtaget för att 

mäta de beteenderelaterade och psykosociala faktorerna i smärtproblematiken. De delar av MPI 

som används i NRS är delskalor för smärtintensitet, känslomässig obalans, smärtans inverkan på 

dagliga aktiviteter, upplevelse av egenkontroll samt ett aktivitetsindex (NRS, 2013, s 13). 

Kliniskt relevant anses en poängförändring på mer än 0,6 vara (Dworkin m.fl., 2008). Ur MPI kan 

Formulär 
Numerisk smärt- 
graderingsskala 

HADS MPI SF-36 EQ-5D 

 
Delindikatorer 

 
Smärtitensitet 

 
Ångest  
 

Depressivitet 

 
Smärtintensitet  
 

Inverkan på aktivitet  
 

Egenkontroll  
 

Känslomässig obalans  
 

Allmän aktivitetsindex  
 

Profiler (AC, ID, DYS) 

 
Fysisk funktion  
 

Rollfunktion:  
Fysiska orsaker 
 

Smärta  
 

Allmän hälsa  
 

Vitalitet 
 

Social funktion  
 

Rollfunktion: 
Emotionella orsaker  
 

Psykiskt 
välbefinnande 
 

Index: Fysisk hälsa  
 

Index: Psykisk hälsa 

 
VAS  
 

Index: Hälsorelaterad 
livskvalitet 
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även tre profiler tas fram: dysfunktionell profil, interpersonellt påfrestad profil och adaptiv 

coper. Den dysfunktionella profilen karaktäriseras av hög smärtnivå, stor inverkan av smärta på 

livet i stort, negativ påverkan på emotionella faktorer och låg känsla av kontroll. De som placeras 

inom den interpersonellt påfrestade profilen skiljer sig från de andra två profilerna genom att de 

har påfrestande sociala faktorer i sin omgivning.  Att vara adaptiv coper innebär i detta fall låga 

smärtnivåer, liten inverkan av smärta på livet i stort och liten negativ påverkan på emotionella 

faktorer samt höga nivåer av aktivitet och stark känsla av kontroll (Turk & Rudy, 1988).  

SF-36 (Ware Jr & Sherbourne, 1992) är ett index som används för att mäta hälsorelaterad 

livskvalitet och består av 36 frågor som bildar åtta delskalor: fysisk funktion, rollfunktion fysiska 

orsaker, smärta, allmän hälsa, vitalitet, social funktion, rollfunktion emotionella orsaker och 

psykiskt välbefinnande. Även två ytterligare index kan skapas utifrån SF-36: fysisk- respektive 

psykisk hälsa. Normvärden för en svensk population enligt finns angivet (Sullivan m.fl., 1995), 

men vad som anses innebära en kliniskt relevant förändring är inte definierat (NRS, 2013, s 13, 

2).  

EQ-5D (Brooks, 1996; van Agt m.fl., 1994) är ett frågeformulär som består dels av en 

hälsobarometer i form av en VAS-skala, dels av ett index för hälsorelaterad livskvalitet som 

spänner mellan 0 (död) till 1 (full hälsa). Indexet består av fem dimensioner som graderas 1-3. 

Dimensionerna är rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och 

oro/nedstämdhet (Burström, 2002). Kliniskt relevant förändring för indexet är i satt till 0,1 

(NRS, 2013, s 13). Kliniskt relevant förändring för hälsobarometern EQ-5D VAS definieras inte.  

 

Figur 3. Valfria självskattningsformulär i NRS. 

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret ”Life Satisfaction Questionnaire” (Fugl-Meyer m.fl., 2002) är uppbyggt kring fyra 

domäner: hälsa, fritid eller övrig tid, inkomst/”provision” och närhet. Även en kontrollfråga 

(”livet är i allmänhet…”) ingår. Varje deldomän graderas från 1 (mycket otillfredsställande) till 6 

(mycket tillfredsställande) och förändring är definierat som byte av profil mellan låg (1-4) och 

hög (5-6) tillfredsställelse.  

Formulär LiSat-11 CPAQ TSK 

 
Delindikator 

 
Hälsa  
 

Fritid eller övrig tid  
 

Inkomst, "provision"  
 

Närhet 

 
Smärtacceptans 

 
Rörelserädsla 
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Chronic Pain Acceptance Questionnaire (McCracken m.fl., 2004) är ett självskattningsformulär 

som presenteras som två delskalor: engagemang i aktivitet respektive villighet att känna smärta. 

I NRS rekommenderas en dikotom indelning mellan hög respektive låg nivå av acceptans och det 

är endast formulärets totalpoäng som används i nuläget. Uppdelning sker utifrån ett grovt 

gränsvärde runt 47-50 poäng av maximalt 120 (”Presentation av frågeformulär”, 2013).  

Självskattning med formuläret ”Tampa Scale for Kinesiophobia” (TSK) ger ett mått på 

rörelserädsla. Totalpoäng hamnar i intervallet 17-68 poäng där 37 anger en gräns, för när en 

risk för rörelserädsla bedöms föreligga (”Presentation av frågeformulär”, 2013). Woby m.fl.  

(2005) menar att förändringen för klinisk relevans förmodligen bör vara större än fyra poäng 

men poängterar att mer forskning behövs på området. 
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2 Material och metod 

2.1 Studiedesign 

Detta är en bekrivande och problematiserande undersökning. Dess syfte är till stor del att 

generera nya insikter och beskrivningar som inte fångas upp med de metoder som används för 

datainsamling till NRS. Kvalitativ metodik valdes då den anses vara lämplig för att fördjupa sig i 

innebörden av befintlig kvantitativ data samt för att undersöka okända faktorer (Malterud, 

2009, s 34–35).  

I detta fall användes respondentintervjuer för att ta till vara på patientperspektivet i största 

möjliga mån. Innehållet i intervjuerna analyserades genom systematisk textkondensering 

baserat på en modell utarbetad av Malterud (2009). Därefter valdes motsvarande kvantitativ 

information från självskattningsformulär ut för en jämförelse med de kvalitativa 

intervjuresultaten. Således användas två olika metoder för att belysa samma problematik; en så 

kallad metodtriangulering genomfördes. 

2.2 Tidpunkter för utvärdering i NRS 

Inrapportering till NRS sker för varje patient som standard vid tre tidpunkter: initialt (vid första 

kontakt med rehabiliteringsenhet), vid avslut av rehabiliteringsbehandling och ett år efter 

avslutad behandling (se figur 4). Utöver detta inrapporteras vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

material vid ytterligare ett tillfälle, i anslutning till behandlingsstart. Detta sker för patienter som 

samtycker till att medverka i en studie som bedrivs av Annika Junemar Silvemark, överläkare vid 

Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

För att kvantitativt mäta behandlingsresultaten jämfördes registerinformation från 

behandlingsstarten med registerinformation från årsuppföljningen för respektive respondent. 

Data från behandlingsstarten användes således i stället för data från den initiala registreringen 

på smärtcentrum. Detta för att inte förändringar i mående som inte kunde ha med behandlingen 

att göra skulle inkluderas. 

Ett undantag skedde dock i och med att en respondent inte hade fyllt i fullständig data i 

självskattningsförfarandet vid behandlingsstart. Denne respondents indexvärde för psykisk 

hälsa (SF-36) hämtades i stället från skattningstillfälle ”initialt”.  
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Figur 4. Viktiga tidpunkter för respondenternas rapportering till NRS samt nyckelhändelser för denna 
undersökning. 

 

1 Standardtillfällen för inrapportering till NRS 
2 Inrapportering till studie 

2.3 Presentation av respondenter  

Vid val av respondenter eftersträvades en stor heterogenitet. Detta för att få rikare bild och 

utforska många aspekter av de upplevda behandlingsresultaten. För att generella mönster skulle 

kunna kartläggas krävdes dock att respondenterna hade genomgått jämförbar behandling. Ett 

strategiskt urval tillämpades för att få bästa möjliga täckning. 

För att en jämförelse mellan intervjumaterialet och registerdata skulle vara möjlig ställdes krav 

på att alla respondenter skulle ha fyllt i självskattningsformulär vid programstart och vid 

årsuppföljning. Jämförbarheten mellan intervjuer och NRS-data antogs minska desto längre tid 

som passerat mellan ifyllnad av formulär i årsuppföljning och intervju. Av denna anledning 

valdes respondenter från de behandlingsgrupper som nyligen hade medverkat i årsuppföljning 

(se figur 4). 

Akademiska sjukhuset i Uppsala valdes som enda sjukhus, då behandling och uppföljning kan 

antas vara mer likvärdig inom ett sjukhus än mellan olika sjukhus. Även om programmen på 

Akademiska sjukhuset skiljer sig åt i uppbyggnad avseende tidsschema så bygger de på samma 

metodik och ryms under samma organisation. Spridning mellan patienter i de olika programmen 

ansågs kunna ge ett bredare perspektiv, då skillnader i sjukdomsgrad kan väntas föreligga. 

Därför bedömdes patienter från alla tre tillgängliga behandlingsprogram i öppenvård kunna 

utgöra respondenter. Utöver detta eftersträvades också maximal spridning avseende 

könstillhörighet och ålder.  

Då endast en man passerat tidigare urvalskriterier inkluderades han i första hand. De nu 

kvarvarande intervjukandidaterna, som selekterats fram enligt ovan, delades in i grupper 

baserat på ålder (över eller under genomsnittsåldern, 43 år) samt vilken grupptillhörighet 

respektive individ haft under rehabiliteringsprogrammet. Vid bokning av intervjuer 

eftersträvades en så jämn fördelning av parametrarna ålder och program som möjligt. Ingen 
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yngre individ som deltagit i behandlingsgrupp Blå kunde inkluderas på grund av bristande 

ifyllnadsgrad i inskickade formulär. En respondent uteblev från intervju av personliga, okända 

skäl. 

Figur 5. Sammanställning av intervjuade respondenter. 

 
Respondent 
 

 
Program1 

 

 
Ålder2 

 

 
Kön 
 

Månader från års-
uppföljning till intervju3 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

Grön 
 

Grön 
 

Grön 
 

Gul 
 

Gul 
 

Gul 
 

Blå 
 

Blå 

Ä 
 

Y 
 

Ä 
 

Ä 
 

Y 
 

Y 
 

Ä 
 

Ä 

K 
 

K 
 

K 
 

K 
 

M 
 

K 
 

K 
 

K 

4 
 

5 
 

4 
 

2 
 

1 
 

6 
 

3 
 

4 

1 Olika schemaupplägg för rehabiliteringsbehandling (se avsnitt 1.3.5) 

2 Yngre respektive äldre än 43 år 

3 Avrundat till närmsta månad 
 

Slutligen valdes åtta patienter ut för medverkan i studien (se figur 5). Sju av dem levde 

tillsammans med en partner och tre av respondenterna hade hemmaboende barn. En var 

student. Fyra arbetade (av varierande sysselsättningsgrad) vid intervjutillfället. Två av dessa var 

heltidssjukskrivna vid behandlingsstart. En av respondenterna hade gått från 25 till 0 procents 

sysselsättning sedan behandlingsstart och en hade gått från 100 till 90 procents sysselsättning.  

Utöver läkemedelsjusteringar via vårdkontakter som hade varit etablerade sedan tidigare hade 

en av respondenterna inlett en ny typ av sjukgymnastik, medan en annan hade påbörjat 

behandling mot smärtor relaterade till annan sjukdom. I övrigt hade ingen professionell 

smärtbehandling, eller annan sjukvårdsbehandling, utanför smärtcentrums regi inletts under 

tiden mellan rehabiliteringsprogram och intervju. Tiden från årsuppföljning till intervju var 

mellan en och sex månader. 

2.4 Etiska överväganden 

Kontaktuppgifter för intervjukandidater enligt ovan togs fram av personal på smärtcentrum. 

Detsamma gällde för kontroll av ifyllnadsgrad av registerdata. Inga övriga uppgifter från journal 

eller NRS inhämtades i detta skede. Efter varje genomförd intervju inhämtades muntligt 

samtycke till att få ta del av registerförda data, efter information om hur resultaten skulle 

presenteras samt om undersökningens syfte. I allt skrivet material, inklusive transkriberade 
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intervjuer, är respondenterna anonymiserade via numrering och alla uppgifter som skulle kunna 

innebära risk för identifiering är strukna. 

2.5 Datainsamling  

För varje intervjukandidat etablerades först telefonkontakt (telefonsamtals-guide återfinns som 

bilaga) för att efterfråga samtycke till intervju och för att bestämma tid och plats för densamma. 

Information gavs om strukturen runt intervjutillfället samt om det sammanhang i vilket 

undersökningen skulle göras. 

Semistrukturerade, individuella intervjuer genomfördes av denna uppsats författare enligt 

intervjuguide (figur 6), och spelades in i sin helhet. Frågorna konstruerades för att täcka in de 

områden som är centrala i behandlingen, vilket inbegrep faktorer relaterade till livskvalitet, 

psykosociala förhållanden, smärta och funktion. Utöver detta efterfrågades eventuellt förändrat 

vårdbeteende samt beskrivning gällande de personliga mål som respektive respondent arbetat 

med under rehabiliteringsprogrammet. Dessa frågor utgjorde utgångspunkter för fortsatt 

diskussion och kompletterades med kommentarer som uppmuntrade till fortsatt berättande 

som exempelvis: ”hur menar du då?”, ”hur upplever du det?” eller ”berätta mer…”. 

Figur 6. Intervjuguide1. 

1 Schema för intervjutillfälle samt kortsvarsfrågor presenteras i bilaga.  

En intervju utfördes i ett enskilt rum på den berörda respondentens arbetsplats. Resterande sju 

intervjuer genomfördes i något av mottagningsrummen på Smärtcentrum på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Respondenterna uppmanades att prata fritt om vad som ansågs vara viktiga 

aspekter för dem och att inte vara oroliga för att gå utanför den ram som upprättats av den 

ursprungliga frågan. Inspelat material uppgick till cirka 20-35 minuter per intervju.  

    
Inledande frågor Presentation av intervjuare 

Kort information om intervjuupplägg och förutsättningar 
Kortfrågor (sysselsättning, familj och annan behandling än rehabiliteringsprogram) 

Huvudfrågor Hur mår du i dag jämfört med hur du mådde före behandlingen? 

 Skiljer sig dina smärtupplevelser i dag från hur det var före behandlingen? 

 Hur fungerar du i det dagliga livet i dag mot hur det gick före behandlingsprogrammet? 

 Hur använder du vården i dag jämfört med hur du gjorde före behandling? 

 Hur var de mål du jobbade med under behandling anpassade just till dig? 

Avslutning EQ-5D 
Fråga om livshändelser 
Efterfråga tillåtelse att använda NRS-data 
Kompletterande information om undersökning samt tid för respondent att ställa frågor 
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Då livshändelser eller förändringar i mående mellan årsuppföljning och intervjutillfället skulle 

kunna påverka jämförbarheten mellan intervju och registerdata (se figur 4) användes två 

tilläggsstrategier för validering: 

1. Respondenterna ombands vid intervjutillfället att fylla i ett EQ-5D-formulär som 

jämfördes med motsvarande formulär som fyllts i vid årsuppföljningen. Små skillnader 

mellan dessa ansågs betyda små skillnader i mående och därigenom ökad jämförbarhet. 

2. Det efterfrågades omvälvande livshändelser i perioden mellan årsuppföljningen och 

intervjutillfället. Hade det skett stora livshändelser i denna period antogs 

jämförbarheten påverkas negativt. 

2.6 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet av uppsatsförfattaren. En transkriberingsmetodik 

användes där det talade språket transkriberades till ett subjektivt begripligt och rättvisande 

skriftspråk. Upprepningar som inte ansågs utgöra uttryck för tvekan togs inte med och uttalat 

talspråk anpassades till skriftform. 

Det transkriberade materialet genomgick därefter systematisk textkondensering baserat på 

Malteruds (2009)modell (se figur 7).  

Figur 7. Systematisk textkondensering, beskrivet stegvis i kronologisk ordning. 

    

1. Intervjumaterialet lästes igenom i sin helhet flertalet gånger för att skapa en överblick. 
Intuitiva teman tog form inför fortsatt sortering av materialet. 
 

2. Texten genomgick noggrann granskning: där meningsbärande enheter (textstycken som 
uttryckte något som upplevdes vara ett behandlingsresultat) plockades ut och sorterades 
baserat på de intuitiva teman som skapats under punkt 1. Återkommande omvärdering 
av kategorisering skedde. 
 

3. Kategorierna kondenserades och delades in i subgrupper som innehöll en enda 
åsikt/upplevelse, men samtidigt var en del av ett generellt mönster i intervjumaterialet. 
Denna kondensering skedde mot bakgrund av tidigare forskning och förförståelse i 
ämnet. 
 

4. Citat valdes ut för att synliggöra egenarten inom varje subgrupp och illustrera fynden. 
 

5. Valideringsarbete utfördes där intervjumaterial kontrollerades för att säkerställa att 
vardera respondent uppfattades kunna representera innehållet i de subgrupper som de 
hade sorterats under. 

  
  

Alla upplevda förändringar noterades som meningsbärande enheter och användes i tolkningen 

av resultaten. I både analys- och intervjusituationen söktes dock i första hand efter nya 
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beskrivningar i enlighet med undersökningens syfte. Således undersöktes endast sådant som 

enligt forskarens förförståelse tolkades som behandlingsresultat. 

Efter kondenseringen av intervjumaterialet genomfördes en metodtriangulering (se figur 8). 

Uppgifterna från självskattningsformulären utgjorde där ett raster, vilket gjorde det möjligt att 

urskilja nya perspektiv på resultaten av den systematiska textkondenseringen. Ansatsen var här 

problematiserande och hypotesbildande och ett kvalitativt förhållningssätt användes. Därmed 

fokuserade analysen på mönster och egenart i materialet snarare än på generaliserbarhet.  

Figur 8. Triangulering och problematisering, beskrivet stegvis i kronologisk ordning. 

  

1. För de subgrupper som bedömdes kunna ha en jämförbarhet med indikatorer i NRS valdes 
motsvarande NRS-indikator ut. 

2. Förändringar i vald indikator mellan behandlingsstart och årsuppföljning undersöktes för de 
respondenter som ingick i analysen av vald subgrupp. När kliniskt relevant förändring fanns 
definierat för ett mått användes detta vid bedömning av förändring. 
 
3. Det beräknade behandlingsresultatet enligt registerdata utgjorde därefter ett raster som användes 
för att i analysfasen ge nya perspektiv på resultaten av den systematiska textkondenseringen.  

Analysen genomfördes utifrån detta raster, samt med vägledning av undersökningens 
frågeställningar:  

 Hur ser den subjektiva upplevelsen av ett behandlingsresultat ut efter genomgånget 

smärtrehabiliteringsprogram? 

 Hur relaterar detta till den information som kan utläsas ur NRS? 

 Vilka implikationer kan detta få för framtida tolkning av behandlingsresultat? 

 

 

 

Att en respondent i intervju inte uttryckte en förändring inom ett område tolkades inte som ett 

uteblivet behandlingsresultat. Därmed var det endast när någon tydligt uttryckte sig i enlighet 

med en subgrupps innehåll som detta inkluderades vid triangulering och analys av denna 

subgrupp. 
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3 Resultat 

Resultaten redovisas här under rubriksättning av de avgränsade subgrupper som har framträtt 

tydligast ur materialet samt den kategori som respektive subgrupp placerar sig under (figur 9). 

Att notera är att frågan om personliga mål som ställdes under intervjuerna inte resulterade i 

någon specifik subgrupp utan ledde till personliga och beskrivande svar som sorterades in 

under presenterade subgrupper. 

Figur 9. Presentation av subgrupper samt redovisning av motsvarande NRS-mått. 

Tema Kategori Subgrupp Motsvarighet i NRS? 

    

Upplevt 
behandlingsresultat 

Förändring i 
smärtupplevelse 

Minskad smärta Numerisk smärtgraderingsskala 

Minskad känslomässig påverkan av smärta - 

Förändrade 
kognitiva mönster 

Upplevelse av ökad kontroll trots smärta Egenkontroll (MPI) 

Ökad förmåga att lägga smärtan åt sidan Totalpoäng i CPAQ 

Aktivitet Ökat användande av förebyggande strategier - 

Ökad fysisk träning - 

Funktion och 
kapacitet 

Förbättrad fysisk funktion i det dagliga livet Inverkan på aktivitet (MPI) 

Förbättrad fysisk kapacitet Fysisk funktion (SF-36) 

Ökad social funktion Social funktion (SF-36) 

Psykiskt mående Bättre generellt psykiskt mående Index: Psykisk hälsa (SF-36) 

Inställning till 
sjukvård 

Ökad tillit till sjukvård 
Från svarssökande till medverkande 

- 
- 

       

 

Trianguleringsutfall presenteras i figurform under vederbörlig subgrupp. Endast de som har 

uttryckt sig i enlighet med denna subgrupp redovisas i detta kapitel. Fullständig registerdata 

som har använts presenteras i bilaga.  

SF-36 har ingen definierad minsta kliniskt relevanta förändring, vilket leder till att alla 

förändringar i dess mått noteras vid triangulering. För övriga subgrupper används minsta 

kliniskt relevanta förändring (enligt beskrivning under avsnitt 1.3.6).  
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3.1 Förändringar i smärtupplevelsen 

3.1.1 Minskad smärta 

Många respondenter berättade att de upplevde en minskad smärta. I vissa fall beskrevs en 

lindring av en ständigt närvarande grundsmärta, men de i intervjuerna mest framträdande 

förändringarna gällde minskning av tillfälliga smärttoppar. Minskad duration, intensitet och 

frekvens av smärttoppar var förändringar som togs upp. I stället för att smärttopparna 

intensifierades använde respondenterna sig av de strategier som sprungit ur rehabiliterings-

programmet.  

En respondent berättade:  

”… det inte är lika mycket smärttoppar. Kanske att jag ändå lyckas tona ner 
smärtorna lite med de verktygen som jag har fått.”  

Skattning av smärtintensitet förekom i flera mått som används i NRS. Numerisk 

smärtgraderingsskala användes vid trianguleringen. Det är ett instrument som bedömer smärta 

över en specificerad tid (en vecka), vilket kan tänkas inbegripa en intermittent smärta. Därför 

ansågs Numerisk smärtgraderingsskala vara ett bra val. Av de fyra respondenterna som gav 

uttryck för upplevelser om minskad smärta, återfanns i NRS-materialet bara en där den 

numeriska smärtgraderingsskalan visade en förändring som uppfyllde kriteriet för att vara 

kliniskt betydelsefull. Denna respondent skattade minskad smärta, men inga skillnader i särart 

mellan dennes och övrigas intervjumaterial bedömdes finnas som förklaring till utfallet.  

Figur 10. Trianguleringsutfall för subgrupp ”minskad smärta”.  

 

 

3.1.2 Minskad känslomässig påverkan av smärta 

Flera respondenter beskrev att den påverkan som smärtan hade på affekter hade förändrats. En 

förändring som återkommande beskrevs i intervjuerna var att en tidigare otrygghet inför 
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smärtstegringar, som för flera respondenter lett till både ledsnad och rädslor, vid 

intervjutillfället hade förbytts mot lugn och trygghet:  

”Jag är inte lika rädd för den smärta som jag har.” 

Detta var ofta kopplat till en upplevd förbättring i allmänt psykiskt välmående, men dessa 

faktorer följde inte alltid varandra. En kvinnlig respondent beskrev exempelvis hur hon efter 

rehabiliteringsprogrammet upplevde stora förändringar i reaktionen på smärta med mindre 

rädslor, stress och nedstämdhet, eftersom det gick att hantera smärtan på ett effektivare sätt. 

Trots detta beskriver hon sitt allmänna psykiska mående som endast något bättre men utan 

stora förändringar.  

Flera respondenter relaterade även den känslomässiga reaktionen på smärta till ändrade 

kognitiva mönster. En respondent beskrev hur medvetenheten om hur tidigare episoder hade 

hanterats hade lett till minskade katastroftankar och i förlängningen också till mindre rädslor 

och ett lugnare sinnestillstånd. En annan respondent beskrev skillnaden i sin reaktion på 

följande sätt:  

”Man kan hantera det på ett bättre sätt. Och inte skrämma upp sig och få en ökad 
spänning i kroppen, bli mer stressad och få mer ont…” 

Ingen jämförelse med NRS-data gjordes för denna subgrupp då det inte fanns någon indikator 

som behandlade känslomässiga reaktioner på smärta i NRS: de mätte endast psykisk hälsa 

generellt. ”Generellt psykiskt mående” beskrivs som en egen subgrupp och användes därför vid 

triangulering med ett av måtten för psykisk hälsa.  

3.2 Förändrade kognitiva mönster  

3.2.1 Upplevelse av ökad kontroll trots smärta 

Respondenterna beskrev i olika ordalag hur de i och med den ökad kunskap samt inlärda 

strategier från behandlingsprogrammet nu hade ökad egenkontroll. Fokus i berättelserna låg 

främst på hur känslan av kontroll över smärtan i sig hade ökat, men också på hur känslan av 

kontroll över situationer, där smärta tidigare hade varit hindrande, hade blivit starkare. Vanligt 

var att respondenterna beskrev hur de ”kan parera” sina svackor, hur smärtan upplevdes ”mer 

hanterlig”, hur de ”kan tackla” den och att de känner att de ”har verktyg” för att klara av tidigare 

problematiska situationer. Detta var ofta något som togs upp spontant, tidigt under intervjuerna, 

och dessa tankar var också kopplade till fenomen som beskrivs under subgrupp ”känslomässig 

påverkan av smärta” . En patient beskrev skillnaden på följande sätt: 
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”Man ser att det går att påverka. Det blev lite bättre faktiskt, och jag känner att jag 
har mer kontroll också. Smärtan varierar men när det blir sämre så vet jag ungefär 
vad jag ska göra för något för att det ska gå tillbaka till en mer stabil nivå.” 

Triangulering skedde här mot delskalan egenkontroll i MPI, vilket bedömdes motsvara 

innehållet i subgruppen i hög grad. Av de åtta respondenterna var det fem som i intervju 

uttryckte en ökad känsla av kontroll och förmåga att hantera problem. Två av dessa visade enligt 

registerdata relevanta förändringar mellan mättillfällena: den ena en minskning och den andra 

en ökning av egenkontroll.  Övriga fanns kvar på samma nivå som tidigare, med kliniskt ej 

relevanta förändringar. 

Figur 11. Trianguleringsutfall för subgrupp ”upplevelse av ökad kontroll trots smärta”. 

 

3.2.2 Ökad förmåga att lägga smärtan åt sidan 

Ett annat tankemönster som behandlades i respondenternas utsagor handlade om förmågan att 

inte låta smärtan styra det dagliga livet. I några fall berättades det specifikt om hur ökad 

kunskap var det som hade lett till en förbättrad förmåga att inte lägga så stor vikt vid smärtan. 

Flera respondenter beskrev hur tankarna på smärta och negativa föreställningar om framtiden 

hade minskat, något som även upplevdes som en bidragande orsak till att smärtupplevelsen 

blivit lindrigare, oavsett smärtintensitet. En respondent sade så här: 

”… rent allmänt så är jag gladare och tankarna är inte lika mycket på smärtan som 
tidigare, utan jag tänker mer framåt…”  

Respondenterna var dock tydliga med att detta var en förändring som de var tvungna att arbeta 

hårt med. De talade ofta om förmågan att lägga smärtan åt sidan som en viktig vetskap för att 

kunna nå framtida förbättring. En kvinnlig respondent beskriver det som att hon hela tiden var 

tvungen att påminna sig själv om att ”det är okej att ha ont”, vilket för henne inte var något som 

skedde automatiskt utan något som hon ständigt arbetade med.  

Ökad acceptans av smärtan och förmåga att inte lägga stor vikt vid smärtan i det dagliga livet är 

det kondenserade innehållet för denna subgrupp. Detta bedömdes stämma väl överrens med 

vad formuläret CPAQ beskriver, som därför valdes ut för triangulering. Två respondenter visade 

tydliga kliniskt relevanta ökningar (ökning till intervall för hög acceptans), en visade en 
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förändring som enligt bästa tillgängliga forskning är att betrakta som en möjlig kliniskt relevant 

förändring och en visade en skattning som tyder på en klinisk minskad acceptans. 

Figur 12. Trianguleringsutfall för subgrupp ”ökad förmåga att lägga smärtan åt sidan”. 

 

3.3 Aktivitet 

3.3.1 Ökat användande av förebyggande strategier 

Alla respondenter hade extensiva beskrivningar av hur de levde annorlunda efter behandlingen 

jämfört med före densamma. Efter behandlingen hade respondenterna börjat använda flera nya 

strategier för att underlätta sin situation. Gemensamt för de flesta av de positiva förändringarna 

de pekade på som viktiga var att de efter behandlingsprogrammet i högre utsträckning 

anpassade sina aktiviteter efter de egna förutsättningarna. Alla respondenter uttryckte en ökad 

anpassningsförmåga och de berättade om ett flertal aktivitetsbegränsande strategier, som 

användes för att kunna öka uthålligheten. Detta beskrevs som en del av ett ändrat synsätt som 

tillskansats under programmet. Strategier som beskrevs inbegrep sänkta prestationskrav, 

anpassad planering, prioritering av aktiviteter, pausering, långsam upptrappning av aktivitet, 

förbättrad ergonomi och användande av avslappningsmetoder. 

Respondenterna kopplade även ihop dessa beteendeförändringar till minskad smärta (se avsnitt 

3.1.1) samt konkreta förbättringar i fysisk funktion (se avsnitt 3.4.1) Detta citat kommer från en 

respondent som märkte en ökad uthållighet i sina studier till följd av användandet av dessa 

strategier:  

”(Jag) lärde mig att kanske inte ha så höga krav och lära mig hur mycket jag kan 
studera utan att få ont, hur ofta jag ska ta pauser… man får mer uthållighet när 
man lägger upp studierna på ett bättre sätt…” 

Alla respondenter uppfattade de praktiska strategierna som viktiga för deras möjligheter till 

förbättring. I NRS går det inte att inhämta direkt information om i vilken utsträckning praktiska 

strategier används. Däremot redovisas patienternas fysiska funktionsnivå och smärtstatus, 

vilket blir ett mer direkt mått på vad dessa strategier i stor utsträckning avser åstadkomma. 
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Triangulering sker inte för denna subgrupp, men funktion och smärta diskuteras under andra 

subgrupper (se avsnitt 3.4.1 respektive 3.1.1).  

3.3.2 Ökad fysisk träning 

Som tidigare har beskrivits tyckte många respondenter att de hade minskat intensiteten i flera 

dagliga aktiviteteter för att öka uthålligheten. De beskrivningar där ansträngningsnivån hade 

ökat gällde specifik, individualiserad träning snarare än vardagsaktiviteter. Flera av 

respondenterna upplevde att de hade fått verktyg för att kunna börja träna på ett sätt som var 

anpassat efter de egna förutsättningarna vilket sågs som ett viktigt resultat av behandlingen. En 

respondent beskriver hur hon tidigare har hanterat träning: 

”Jag var jätterädd för att bli svullen så jag har rört på mig, men alldeles för 
mycket.” 

Detta beteende ledde i förlängningen till utmattning och passivitet. Så här uttryckte hon sina 

tankar om hur rehabiliteringsprogrammet hade förändrat inställningen som lett till ökad 

träningsmängd. 

”Det är en jättestor omställning att acceptera att man är på en löjligt låg nivå, och 
att det är där man ska börja för att sedan komma upp till de där nivåerna som man 
var på förut.” 

Det ansågs bland annat viktigt att det fanns en struktur med planering och rimliga målsättningar 

omkring träning samt professionell hjälp för att hitta lämpliga intensitetsnivåer för att därefter 

långsamt kunna trappa upp. Tidigare hade flera av respondenterna upplevt att de inte kunde 

träna utan att få stora smärtor, en uppfattning som efter rehabiliteringsprogrammet hade 

ändrats. 

Denna subgrupp kan anses vara kopplad till mått på funktions- och aktivitetsnivå. Vid 

textkondenseringen framträdde dock denna grupp separat från daglig funktionsnivå och 

aktivitetsnivån upplevdes snarare som sänkt på andra områden, utöver den fysiska träningen. 

Subgruppen ansågs således endast representera en liten del i funktionsbegreppet och bedömdes 

inte heller motsvara något aktivitetsmått. Triangulering genomfördes inte för denna subgrupp. 
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3.4 Funktion och kapacitet  

3.4.1 Förbättrad fysisk funktion i det dagliga livet 

Majoriteten av de intervjuade upplevde att de fungerade bättre i vardagen vid intervjutillfället, 

jämfört med före rehabiliteringsbehandlingen. Det framkom många skildringar om hur 

funktionsnivån hade höjts: dels i uppgifter inom deras huvudsakliga sysselsättning, dels gällande 

hushållssysslor. Inte bara utförandet av sysslor hade förbättrats, utan också de känslomässiga 

aspekterna kring detta. Detta citat illustrerar en återkommande insikt:  

”… (Jag) får kanske mer saker gjort, utan att behöva stressa lika mycket.” 

Förbättringarna härleddes ofta direkt till strategier som undervisats i rehabiliterings-

programmet, och de personliga målsättningar som de själva arbetat fram under programmet. En 

respondent beskrev hur hon, genom sitt nya sätt att lägga upp aktiviteter på, klarade av sina 

studier på ett bättre sätt: 

”Så var det ofta: jag gjorde jättemycket och sedan blev jag jättesjuk. Nu har jag en 
mer jämn nivå på allting. Det mesta i livet, men speciellt studierna har det 
påverkat positivt; där kan man se en tydlig förändring.” 

Denna fysiska förbättring av funktionsnivån gav i flera fall inte bara en ökad förmåga och glädje i 

att utföra de sysslor som tidigare hade varit svåra. Några respondenter berättade också om hur 

detta hade lett till att de kunde ta sig för ytterligare meningsfulla aktiviteter.  

”Jag har saknat egentid jättemycket. Att bara vara jag… Jag behöver bara vara jag 
och läsa en bok. Det har blivit mer tid för det.” 

I denna subgrupp beskrivs således hur smärtan har fått minskad påverkan på glädje och 

förmåga att utföra aktiviteter. Detta stämmer väl överrens med vad som mäts med MPIs delskala 

inverkan på aktivitet, vilket motiverade att data från det självskattningsformuläret användes vid 

triangulering mot denna subgrupp. Två respondenter, av totalt fem i denna subgrupp, visade en 

kliniskt relevant förändring med försämring respektive förbättring, medan resterande 

respondenter inte visade någon kliniskt relevant förändring. De två respondenterna som visade 

relevanta förflyttningar på skalan är desamma som avvek under subgrupp ”känsla av kontroll 

trots smärta”. De avviker här också i samma riktningar. 
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Figur 13. Trianguleringsutfall för subgrupp ”förbättrad fysisk funktion i det dagliga livet.” 

 

3.4.2 Förbättrad fysisk kapacitet 

Många respondenter beskrev en förbättrad fysisk förmåga, med bättre kondition, styrka och 

generell fysisk form. En respondent beskrev tydligt hur denne aktivt arbetat med specifika mål 

för förbättrad fysisk kapacitet med gott resultat. Respondenten berättade också om hur denne, 

sedan starten av behandlingsprogrammet, hade utplånat en tidigare muskulär obalans, fått 

förbättrad hållning och ökat sin bålstabilitet, vilket ledde till minskade smärtor. En annan 

respondent beskriver sin upplevelse av förbättrad fysisk kapacitet och hur den påverkar 

funktionsnivån på följande sätt: 

”Men när man får upp den där konditionen så mår man jättemycket bättre. Man 
ser att det blir resultat och då orkar jag mer, även om jag jobbar på ganska hårt. 
Har jag kondition så orkar jag mer, på kvällen hemma också.” 

Fysisk funktion i SF-36 visar ren fysisk förmåga och bedöms således motsvara denna subgrupps 

innehåll. Av de fem som uttryckt förbättrad fysisk kapacitet visade fyra respondenter även 

förbättring enligt registerdata. En skattade hade minskat i skattningsvärde.  

Figur 14. Trianguleringsutfall för subgrupp ”förbättrad fysisk kapacitet”. 

 

3.4.3 Ökad social funktion  

Vad det gäller social funktion och kapacitet uttryckte flera respondenter att den sociala 

omgivningen, och respondentens relation till densamma, inte hade påverkats. Detta även om de 

själva upplevde stora skillnader efter genomgången behandling. Två förbättringsområden kunde 

dock urskiljas i berättelserna. Det ena gällde kvantiteten av social kontakt. ”Jag har blivit mer 

social” beskriver en respondent som tidigare hade upplevt problem med blyghet och besvär i 

socialt utmanande situationer. Det andra området handlade om toleransen gentemot 
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omgivningen som hos flera svarande hade ökat. Båda dessa förändringar ansågs till stor del vara 

en sekundär effekt av andra framgångar i behandlingen.  En respondent beskrev exempelvis hur 

hennes barn hade upplevt henne som mindre ”fräsig” än tidigare, vilket skildrades som en följd 

av hur hennes allmänna mående och livssituation hade blivit bättre.  

Vid val av motsvarande självskattningsformulär valdes delskala social funktion i SF-36. Tre 

respondenter genomgick trianguleringsförfarande under denna subgrupp: en hade ökat och en 

hade minskat i skattningsvärde. Den tredje respondenten uppvisade samma skattningsresultat 

före rehabiliteringsbehandlingen som vid ettårsrapporteringen. 

Figur 15. Trianguleringsutfall för subgrupp ”ökad social funktion”. 

 

3.5 psykiskt mående 

3.5.1 Bättre generellt psykiskt mående 

Alla respondenter tog upp hur flera psykiska aspekter av deras mående hade förändrats men 

berättelserna var samtidigt ofta väldigt generella. ”Bättre men inte bra”, ”bättre” och ”jag var 

mer nergången (vid inledning av behandling)” är några av beskrivningarna.  Genomgående 

berättade de flesta respondenterna att de mår bättre än vid behandlingsstart, men de hade 

många olika sätt att uttrycka det. Minskad utmattning, nedstämdhet och känsla av värdelöshet 

var några återkommande specifika beskrivningar, men en diffus känsla av generellt förbättrat 

mående var fortfarande den typiska upplevelsen.  

Triangulering skedde här med hjälp av indexmåttet för psykisk hälsa i SF-36, vilken bedömdes 

motsvara subgruppens innehåll i hög utsträckning då den beskriver allmän psykisk hälsa och 

inte begränsas till psykisk sjukdom. Vid triangulering framkommer dock ingen kongruens 

mellan metodernas resultat: två hade ökat och fyra hade minskat i poäng.  
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Figur 16. Trianguleringsutfall för subgrupp ”bättre generellt psykiskt mående”. 

 

3.6 Inställning till sjukvård 

3.6.1 Ökad tillit till sjukvård 

Några respondenter beskrev hur deras tillit till sjukvården hade ökat i och med rehabiliterings-

programmet. Detta uppfattades bero på att de hade upplevt ett professionellt bemötande och att 

de hade fått en bra utbildning om deras besvär och medicinering. Detta ledde exempelvis till en 

förändring i inställningen till läkemedel för en kvinnlig respondent. Tidigare hade hon varit 

orolig för att bli beroende eller på annat sätt påverkad av sitt antidepressiva läkemedel, men hon 

motiverade sin nuvarande inställning så här:  

”Det är så jättesmå doser så det har inte betytt något och det var först när jag fick 
den fysiologiska kunskapen bakom varför man just åt antidepressiva som jag blev 
lugn och trygg med det.” 

För en annan respondent, som tidigare hade haft ett gott förtroende till vården i allmänhet, hade 

tilliten minskat påtagligt före kontakt med smärtcentrum på grund av upplevd likgiltighet och 

misstro i möte med andra vårdkontakter. Detta förtroende hade nu, åtminstone delvis, 

återupprättats. 

”Det känns ändå som om man kan lita lite mer på läkarvården; det finns ställen 
som arbetar seriöst med det här. Det är bra.” 

Denna subgrupp bedömdes inte ha ingen motsvarande indikator i NRS och genomgick därför 

inte ett trianguleringsförfarande. 

3.6.2 Från svarssökande till medverkande 

En annan aspekt, som har viss anknytning till förtroende och tillit, beskrevs av flera 

respondenter: nämligen hur den vilsenhet det innebär att känna osäkerhet över sin diagnos har 

förändrats i och med ökad kunskap. Det fanns enstaka respondenter som efter behandlingen 

uppfattade en minskad frekvens av sjukvårdsbesök, men den tydligaste förändring återfanns 

snarast i hur man söker vård och medicinsk kunskap. Intentionen vid ett vårdbesök före 

behandlingen var ofta att man skulle försöka utkräva ett svar på vad som var fel. Skillnaden mot 
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uppfattningen vid intervjutillfället var tydlig; några respondenter beskrev hur de varje gång de 

nu sökte sjukvård hade en specifik problemfrågeställning som de sökte hjälp med att lösa. Ofta 

visste de själva redan före besöket vad de önskade för behandling. En kvinnlig respondent 

beskrev sin tidigare inställning till sjukvården på följande sätt: 

”Det jag gjorde innan var kanske mer att jag tänkte ’varför har jag ont?’ Det var 
hela tiden min fråga, vad jag än sökte för hjälp…” 

Vid intervjutillfället påpekade hon att hennes ökade kunskap och självkännedom hade lett till en 

attitydförändring illustrerat i följande citat: 

”Det kan vara någon vårdgivare som erbjuder någonting och så tackar jag nej. 
Innan var jag mera så att ’jag tar vad jag får och allt är bra’.” 

Utöver detta beskrev respondenterna hur de tidigare hade ägnat tid åt att söka svar via internet. 

En respondent sammankopplade detta till hur en negativ spiral upprättades där ett 

svarssökarbeteendet ledde till ytterligare oro och fokusering på smärtan vilket spädde på 

beteendet.  

Antal vårdkontakter senaste året inventeras i NRS. Denna information angränsar till det ändrade 

beteendet och de förändringar i tankemönster som beskrivs här. Vid genomgång av 

respondentintervjuerna i valideringsarbetet framstod dock inte ett minskat antal 

sjukvårdsbesök som representativt för alla respondenter i subgruppen, utan den nämnda 

attitydförändringen var mest framträdande. Denna attityd bedömdes inte mätas i NRS. 

Triangulering genomfördes därmed inte för denna subgrupp. 
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3.7 Kontroll av jämförbarhet vid triangulering 

3.7.1 EQ-5D 

Alla respondenter fyllde i ett EQ-5D-självskattningsformulär inklusive VAS-skala. Resultaten 

(figur 10 respektive 11) visade skillnader i skattning av mående mellan ettårsuppföljning och 

intervjutillfälle. Tre av respondenterna (respondent 2,3 och 7) visar förbättringar som är större 

än minsta kliniskt relevanta förändring. EQ-5D VAS-resultat motsäger inte detta. 

Figur 17. EQ-5D  index.   Figur 18. EQ-5D VAS. 

        
 

        

Respondent 
Ettårs-

uppföljning 
Intervju-
tillfälle 

Förändring 
 

Respondent 
Ettårs-

uppföljning 
Intervju-
tillfälle 

Förändring 

        
 

        

         
1 0,62 0,62 0 

 
1 50 63 13 

2 0,255 0,689 0,4341 
 

2 45 65 20 

3 0,088 0,193 0,1051 
 

3 34 60 26 

4 0,725 0,796 0,071 
 

4 70 70 0 

5 0,725 0,796 0,071 
 

5 67 68 1 

6 0,099 0,157 0,058 
 

6 10 34 24 

7 -0,135 0,03 0,1651 
 

7 10 70 60 

8 0,228 0,197 -0,031 
 

8 36 40 4 

         
1 Kliniskt relevant förändring. * Kliniskt relevant förändring är inte definierad 

för EQ-5D VAS. 

 

3.7.2 Livshändelser mellan årsuppföljning och intervju 

En respondent fick under tiden mellan ettårsuppföljningen och intervjutillfälle besked om 

försämring i annan sjukdom. Denna respondent uttryckte oförändrad relation till smärttillstånd 

och livskvalitet. Detta bekräftas av ifyllt EQ-5D, som visade små förändringar mellan dessa 

tidpunkter. En annan respondent hade nyligen innan intervju blivit beviljad sjukersättning 

under tidsintervallet mellan årsuppföljning och intervju. Denna förändring ansågs viktig av 

respondenten, men den hade vid intervjutillfället ännu inte verkställts. Samtliga övriga 

respondenter negerade omvälvande livshändelser under denna tidsperiod.  
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4 Diskussion 

Intervjumaterialet innehöll tolv tydliga uppfattningar om vad rehabiliteringsprogrammet hade 

bidragit med. Dessa sorterades i varsin subgrupp (se figur 9 s 25). Sju subgrupper bedömdes ha 

tydlig representation i något av de självskattningsformulär som används i NRS. Två subgrupper 

ansågs ha partiella kopplingar till formulär i NRS. Tre subgrupper bedömdes inte ha någon 

motsvarighet i registret. Vid trianguleringen framträdde en bild som tyder på att 

patientupplevda behandlingsresultat endast delvis stämmer överrens med behandlingsvinster 

enligt de självskattningsformulär som används. Det bör poängteras att varken intervjuresultat 

eller registerdata kan ses som facit, utan de är olika sätt att se på samma frågeställning. Hur de 

olika svar som fås kan tolkas och komplettera varandra diskuteras i detta kapitel, tillsammans 

med tankar kring vilka implikationer dessa resultat kan få. 

4.1Reflektioner över studiens resultat 

Vissa av subgrupperna handlar om faktorer som kan vara en del av processen mot en 

förbättring. En sådan subgrupp var ”minskad känslomässig påverkan av smärta”. Att någon 

genomgår denna förändring kan visserligen ses som en behandlingsvinst i sig, men den är också 

en viktig komponent i att på sikt minska även smärtan (Williams m.fl., 2012). Även subgruppen 

”ökad fysisk träning” kan ses som ett medel för att på sikt nå ett annat mål: nämligen att öka 

funktionsnivån (Busch m.fl., 2007; Hayden m.fl., 2005). Dessutom är en högre grad av anpassad 

träning centralt i sjukgymnastens arbete under rehabiliteringsprogrammet, och för detta arbete 

blir denna förändring central.  

I subgruppen ”minskad smärta” kan det utläsas många olika typer av berättelser om minskad 

smärta, som i flertalet fall ter sig mycket övertygande. Flera respondenter beskrev tydliga 

förändringar i smärtintensitet i intervjuerna men hade oförändrad smärta enligt registerdata, 

vilket i sig är anmärkningsvärt. I intervjuerna framkom smärtepisodernas karaktär och 

uppgifter om när smärta upplevdes. Detta kan vara intressant vid bedömning av 

behandlingsresultatet, då stor vikt läggs på individualiserade smärthanteringsmetoder (Linton, 

2005, s 259). De personliga målen för förändring av smärtbeteende, och därigenom 

smärtaintensitet, kan således vara situationsbundna.  

Inom flera subgrupper påtalades vikten av kunskap. Att förtroende och tillit till sjukvården (se 

avsnitt 3.6.1) påverkades av en omfattande behandling är kanske förväntat, men det belystes 

också i intervjuerna varför: det var just den ökade kunskapen om vad som var möjligt i 
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behandlingsväg och om hur läkemedlen fungerade som hade lett till ökad tillit. Även för 

attitydförändringen från ett passivt till ett mer aktivt förhållningssätt till sjukvård och medicin 

(se avsnitt 3.6.2) ansågs ökad kunskap viktigt. Detta för att reducera de negativa kognitioner 

som framkallades av att leva i osäkerhet samt för att minska förväntningarna på att sjukvården 

skulle stå för alla svar och lösningar. Nämnda kognitioner har även i tidigare forskning visat sig 

vara vanliga när patienter söker vård och de lyfts även fram som riskfaktorer för utvecklande av 

långvarig smärta (Linton, 2005, s 178, 203). Också i subgruppen ”ökad förmågan att lägga 

smärtan åt sidan” ansågs kunskap vara en viktig faktor. Att utbildning i neurovetenskap kan ha 

positiva effekter på smärtpatienter är också tidigare visat (Louw m.fl., 2011).  

Ett av de generella målen för smärtrehabiliteringsbehandling är enligt Linton (2005, s 259) att 

minska antalet sjukvårdsbesök. Detta är ett mål som är lätt att mäta kvantitativt (vilket också 

görs i NRS). Något som däremot saknas är ett mått på kvaliteten på dessa sjukvårdsbesök, vilket 

är svårare att definiera utformningen av. I denna undersökning närmar sig respondenterna 

detta under subgrupperna ”ökad tillit till sjukvård” och ”från svarssökande till medverkande”. 

Svaren går i linje med tidigare forskning om att individualisering, patientfokus och inriktning på 

patientens behov är nyckelfaktorer för upplevelsen av god vårdkvalitet (Attree, 2001). Det ges 

också en bild av hur respondenter har förändrat attityden till vad vården ska syfta till på ett 

anmärkningsvärt sätt. Vilken genomslagskraft detta får i vårdkvalitet är svåröverblickat.   

Ett intressant resultat framkom i respondenternas stora fokus på att klara av att hantera 

smärtan. Detta beskrivs delvis i subgruppen ”upplevelse av ökad kontroll trots smärta”, men 

också i och med den stora fokuseringen på praktiska strategier (se avsnitt 3.3.1) som framkom 

under intervjuerna. Det finns två sätt att tolka dessa resultat på. Det ena är att behandlingen har 

lyckats med att få respondenterna att använda viktiga färdigheter som led i en process mot 

förbättring. En alternativ förklaring kan vara att fokus fortfarande ligger på att kontrollera 

smärtan, och att således acceptansnivån kan betraktas lägre. Detta kan i sig hävdas vara ett 

kontraproduktivt förhållningssätt. Således skulle endast delar av det som framkom vid 

intervjuerna på detta område vara faktiska behandlingsvinster, och det skulle också delvis 

kunna förklara den splittrade bilden som framkommer vid triangulering. 

Att respondenterna tar upp olika specifika, praktiska strategier (se avsnitt 3.3.1) kan anses vara 

naturligt, eftersom försök att åstadkomma förändringar i beteende är ett centralt kännetecken 

för KBT-baserade behandlingar (Linton, 2005, s 245–246). Innehållet i subgruppen kan därmed 

anses vara troliga behandlingsvinster. Det finns dock forskning som tyder på att strävan mot 

ökad psykologisk flexibilitet har större framgång än arbete med traditionell coping för patienter 
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med långvarig smärta (Vowles & McCracken, 2010). Detta kan således bli relevant i värderingen 

av denna subgrupps betydelse.  

Triangulering med subgruppen ”förbättrad fysisk kapacitet” och delskala fysisk funktion i SF-36 

uppvisade till viss del kongruenta mönster. Vid intervjuerna framkom dock förbättringens 

egenart på individnivå tydligare. Tydliga mönster i hela gruppen om hur denna förbättring hade 

skett framkom dessvärre inte i denna undersökning. Med ett större underlag skulle man kunna 

få en bättre bild av hur förbättringen i fysisk kapacitet yttrar sig hos den här patientgruppen. 

Det är tänkvärt att triangulering med ”förbättrad fysisk funktion i det dagliga livet” och 

delskalan inverkan på aktivitet ur MPI gav så skilda resultat. Funktionsnivå har i annan 

forskning ansetts svårt att mäta med nuvarande instrument och självskattningsskalornas utfall 

har också visat sig överensstämma bristfälligt till måttligt med observationsdata (Williams m.fl., 

2012). 

Psykiskt mående ter sig svårbeskrivet för respondenterna. Svaren var av en generell natur och 

stor variation förekom i beskrivningarna. Därför kan det upplevas svårt att utkristallisera 

egenarten i denna upplevda förändring. Ett sätt att tolka innehållet i intervjuerna på det här 

området är att använda sig av en förklaringsmodell där smärtproblematik ses som en stressor 

som kan framkalla psykiskt dåligt mående av olika typ (Dersh m.fl., 2002). Smärtrehabilitering 

har visserligen ofta en positiv påverkan på psykiskt välbefinnande (Morley m.fl., 1999), men det 

bör poängteras att de undersökta behandlingsprogrammen har andra huvudsakliga syften än 

behandling av psykiatriska diagnoser. 

Det kan i viss mån anses vara överraskande att inte mer extensiv information frambringades 

gällande sociala aspekter och social funktion vid intervjuerna, då detta har visat sig vara viktigt i 

helhetsförståelsen av smärtproblematik (Gatchel m.fl., 2007). Att flera av de respondenter som 

ändå diskuterade sociala aspekter inte ansåg att deras förbättrade tillstånd påverkade eller 

påverkades av sociala faktorer behöver inte betyda att så inte är fallet. Detta går dock inte att 

svara på utifrån denna undersökning.  

4.2 Metodologiska hänsyn 

Ett större antal respondenter skulle eventuellt ha kunnat bidra till tydligare mönster och fler 

infallsvinklar i intervjumaterialet. Med nuvarande material ansågs dock att teoretisk mättnad 

(när fler intervjuer inte bedömdes kunna ge ytterligare kunskap) var nära på flera områden vid 

den systematiska textkondenseringen.  
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I de semistrukturerade intervjuerna eftersträvades en balans mellan fri diskussion och en 

heltäckande intervju. Utformningen av intervjufrågorna baserades på tidigare forskning 

(redovisat i kapitel 1.3) samt personlig förförståelse för ämnet. På så sätt ökar chansen att nya 

beskrivningar kan frambringas på de områden som har stöd i forskning. Samtidigt begränsas 

möjligheterna att avtäcka helt okänd kunskap.  

Vid trianguleringen framkom samstämmighet mellan intervjuresultat och registerdata av 

varierande grad. En möjlig anledning till att intervjumaterialet inte alltid fullt ut speglar 

formulärdata ur NRS skulle kunna vara selektiviteten i intervjusituationen. Respondenterna där 

har möjligheter att själva välja att diskutera de delar där måendet har förbättrats, och de kan 

därmed utelämna områden där en försämring har skett, vilket leder till en vinklad bild. När så är 

fallet berättar eventuellt självskattningsformulären en mer heltäckande berättelse, medan 

intervjumaterialet beskriver en mer detaljerad bild av egenarten av en förbättring. Intervjuarens 

roll är i en kvalitativ respondentintervju aktiv och respondenterna kan också förväntas lyfta 

fram de aspekter som intervjuaren förväntas vilja höra: i det här fallet positiva 

behandlingsresultat. Under flera subgrupper visas också hur respondenter, på grund av denna 

selektivitet, har möjligheten att beskriva de förändringar som är viktiga specifikt för dem. På så 

sätt uppvisas på dessa områden eventuellt en mer rättvisande bild av behandlingsresultaten ur 

patientperspektiv. Således kompletterar metoderna varandra. Överdriven tilltro till den ena 

metoden kan ge ofullständig eller, i vissa fall, vilseledande information.  

Ett ytterligare hänsynstagande man bör göra är att värdera hur respondenternas förmåga att 

minnas påverkar svaren. Vid intervjun efterfrågades subjektiva bedömningar av problematik vid 

tidpunkter som låg olika långt tillbaka i tiden och en skevhet i bedömningarna kan därmed ha 

förekommit: både på grund av subjektiv omtolkning av minnena men också på grund av 

bristande minne i sig. En patients tolkning av sin situation påverkas dessutom av 

omgivningsfaktorer och av individbundna faktorer. Att dessa kan förändras över tid, och 

därigenom också leda till förändrad tolkning, anses vara en relevant faktor att ta hänsyn till vid 

bedömning av subjektiva mått (Williams m.fl., 2012). Detta gäller därmed både 

självskattningsformulär och intervjumaterial. Även om en fråga är densamma kommer svaret 

inte bara att bero på en objektiv sanning utan på den svarandes tolkning av denna sanning.  

Analysmetodiken som användes vid denna undersökning innebar subjektiva tolkningar och att 

val gjordes i flera led. Endast en person (författaren till denna uppsats) arbetade med 

intervjumaterialet. Eventuella systematiska feltolkningar följer därför med från intervju till 

färdig uppsats. Därav eftersträvades transparens i hög grad: metoden redogörs tydligt, 

intervjuguide presenteras och resultat exemplifieras med citat. Samtidigt som det kan vara en 
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svaghet innebär forskarens centrala roll att samtalstonen och den rumsliga känslan vid 

intervjutillfället i högre utsträckning bevaras vid kondensering och analys. Det är också en fördel 

att det i det här fallet har varit en utomstående person, som inte har någon professionell 

koppling till respondenterna, som har genomfört intervjuerna. 

Urvalet bestod endast av respondenter som hade genomgått smärtrehabiliteringsbehandling på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket innebär att de behandlingar som används där är de som 

ligger till grund för vilka behandlingsresultat som uppvisades. Detta kan ha betydelse för 

generaliserbarheten av denna studies resultat. Å andra sidan bygger behandlingen i Uppsala på 

internationell forskning, vilken även ligger till grund för liknande behandlingsprogram runt om i 

Sverige. I kvalitativ forskning är det upp till läsaren att bedöma om resultaten kan generaliseras, 

i det här fallet till andra grupper av smärtrehabiliteringspatienter. 

I skattningen av hälsorelaterad livskvalitet med EQ-5D som gjordes vid intervjutillfället (se 

avsnitt 3.7.1) återfinns vid jämförelse med skattning vid ettårsuppföljning tre kliniskt relevanta 

förändringar som därmed kan påverka jämförbarheten vid triangulering negativt. Detta togs 

dock i åtanke vid analys och ledde till en restriktiv hållning mot resultaten. Man bör också ha i 

åtanke att trenden var att respondenterna skattade högre hälsorelaterad livskvalitet (enligt EQ-

5D) vid intervjutillfället än vid ettårsrapporteringen, vilket skulle kunna bero på att intervjun i 

sig (som hölls före formulärifyllnad) påverkade EQ-5D-skattningen i positiv riktning. Även om 

ingen skillnad i livskvalitet påvisades kan  dock tidsavståndet i sig mellan ettårsuppföljning och 

intervju ha en påverkan på jämförbarheten.  

Svaren på frågan om livshändelser (se avsnitt 3.7.2) innehöll framför allt en berättelse som 

kunde betraktas som en bakomliggande variabel: nämligen den om försämring i annan sjukdom. 

Vid omläsning av trianguleringsutfall bedömdes dock att detta varken påverkade analys, 

diskussion eller slutsatser i denna undersökning.  

4.3 Implikationer för forskning och klinik  

Ur intervjumaterialet kan man utläsa beskrivningar som inte har någon motsvarighet i 

registerdata av hur patienter använder behandlingsmetoder och har uppfyllt behandlingsmål. 

Dessa områden är intressanta att analysera för att kunna utveckla metoderna som används för 

utvärdering av smärtrehabilitering. Denna undersökning kan bidra med information om 

upplevelser ur patientperspektiv. Detta är av intresse både vid val av självskattningsformulär 

samt vid utveckling av nya självskattningsformulär.  
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Konkreta strategier, smärtans påverkan på känslor och fysisk träning påtalades som viktiga 

aspekter ur ett patientperspektiv och dessa faktorer är också centrala delar av KBT-baserad 

smärtbehandling (Scascighini m.fl., 2008). Därav kan det vara intressant att utveckla bättre 

instrument för att inventera behandlingsutfall på dessa områden, i syfte att få en bättre kunskap 

om de samband som leder till förbättringar hos patienten. På så sätt kan också överväganden 

gällande behandlingsutformning få bättre vetenskapligt stöd.   

Att förändringarna i psykiskt mående var diffusa och att det var en stor variation mellan 

respondenternas uttryck för sina psykiska tillstånd kan förklara eventuella svårigheter i att 

inventera psykiskt mående genom att använda samma självskattningsformulär för hela 

patientgruppen. Detta samt det faktum att KBT-baserad smärtrehabilitering inte primärt är en 

behandling av psykiatriska diagnoser leder till att det går att ifrågasätta relevansen i att använda 

psykiatriska screeningverktyg i NRS för att utvärdera behandlingsresultat. Renodlade 

psykiatriska diagnoser kan däremot anses viktiga att diagnostisera och behandla, före eller i 

kombination med smärtrehabiliteringsinsatser.  

Validiteten av nuvarande indikatorer för smärtintensitet kan ifrågasättas utifall svåra 

smärtstegringar som är situationsbundna och tillfälliga är de mest betydelsebärande smärtorna 

ur patientperspektiv. Detta i kontrast mot genomsnittlig smärta eller ”smärta just nu”, som mäts 

i dag (Farrar m.fl., 2001; Kerns m.fl., 1985). Visserligen har användandet av en 11-gradig 

smärtskala visat sig användbar, relevant och reliabel, men diskussionen om hur man kan öka 

validiteten av smärtskattning fortgår. Gradering av ”svåraste smärta” föreslås också av Williams 

m.fl. (2012) som en intressant aspekt för framtida inventering. Fortsatt forskning om detta 

behövs. 

Utifall respondenternas extensiva berättelser om smärthantering är ett uttryck för överdriven 

fokusering på densamma kan detta härledas till bristande acceptans av smärta. Detta undersöks 

i självskattningsformuläret CPAQ och ökad acceptans framstod också som en egen subgrupp i 

intervjumaterialet. McCracken m.fl. (2004) har tidigare visat hur CPAQ korrelerar signifikant 

med ett flertal funktionsmått på en brittisk patientpopulation som genomgick ett multimodalt 

smärtrehabiliteringsprogram. Den här studien ger stöd till fortsatt utvärdering av CPAQ och kan 

ses som ett argument för att i framtiden inkludera formuläret som obligatoriskt i NRS. Detta 

skulle leda till att dessa faktorer kan utvärderas systematiskt.  

Framtida studier skulle kunna undersöka sociala aspekter effektivare genom ett 

anhörigperspektiv. Med ett sådant synsätt kan man utveckla nya beskrivningar av sociala 

förhållanden, men det skulle också kunna innebära nya förståelser av bland annat 

funktionsmässiga aspekter. I MPI ingår frågor om anhörigas roll i smärtproblematiken men 
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ingen registerförd information i NRS är i dag anhörigifylld (NRS, 2013, s 12). Svårigheter kan 

dock finnas i att få en hög täckningsgrad för sådan skattning. Därför kan ett anhörigperspektiv 

vara värt att uppmärksamma separat, så att förhållanden som anhöriga har bättre inblick i inte 

åsidosätts. 

Specifika frågor som väcks i och med denna undersökning gäller vilka implikationer de 

förändringar i patientattityder som beskrivs får för interaktionen mellan sjukvård och patient. 

Även frågor om hur utbildningsmoment ska användas inom ramen för smärtrehabilitering 

uppkommer. Exempel på samband som framträder som viktiga ur patientperspektiv är de 

mellan kunskap och acceptans respektive mellan kunskap och attityder till sjukvård. 

Slutligen förtydligar denna undersökning att det finns flera olika perspektiv att belysa ett 

problem genom. Inget av dessa kan anses vara objektivt, vilket leder till ett behov av ödmjukhet 

inför både kvantitativa och kvalitativa, kliniska uppgifter. Denna undersökning påvisar hur 

patientperspektivet representeras i NRS och att det finn områden där NRS inte täcker in hela 

detta perspektiv, vilket inte betyder att ytterligare självskattningsformulär behövs för att få en 

heltäckande bild. Däremot är det viktigt att välja de formulär som har god träffsäkerhet och 

täcker in relevanta aspekter. Här kan denna studie bidra med kunskap om vad dessa aspekter 

kan bestå i. 

4.4 Slutsatser 

Kvalitetsregister är en viktig tillgång i kvalitets- och evidensarbete i modern sjukvård, men det 

är viktigt att vara medveten om hur man bör använda dessa data samt hur statistiska och 

metodologiska begränsningar byggs in i systemet. Ett kvalitativt synsätt fyller sin funktion i 

bedömning av flera av smärtpatienters kliniskt viktiga parametrar. Intervjumetodik kan också 

fördjupa kunskapen i egenerarten av ett fenomen, komplettera registerförd data i bedömning av 

behandlingsresultat samt peka ut vad som ter sig viktigt ur patientperspektiv.  

Denna undersökning ger en bild av vad respondenterna upplever för resultat av behandlingen, i 

och med de tolv presenterade subgrupperna. Denna bild stämmer bra överrens med vad som 

kan anses som centrala moment i behandlingen: psykologisk hantering av smärtproblematik, 

individualiserad träning och intensitetsbegräsande strategier vid aktivitet (Scascighini m.fl., 

2008). Bilden överensstämmer även med typiska mål för denna typ av behandling: ökad 

livskvalitet, funktionsaspekter samt minskad påverkan av smärtepisoder (Linton, 2005, s 258–

259).  
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Vissa aspekter av de upplevda behandlingsresultaten täcks inte in av nuvarande indikatorer i 

NRS. Om dessa aspekter togs med skulle registret kunna bli mer patientnära genom att i större 

utsträckning utvärdera de praktiska förändringar som sker i patienternas liv. Övergripande 

teman som lyftes fram av respondenterna på detta område var: praktiska strategier runt 

aktivitet, förändringar i den känslomässiga reaktionen på smärta, förändringar i fysisk träning 

och attityder till vård och behandling.  

Flera faktorer som i den här undersökningen framstod som viktiga ur patientperspektiv 

återfanns också i mätinstrument som används för NRS. Dessa faktorer återfanns inom områdena 

funktion, kognitiva mönster, livskvalitet och smärta. Även inom dessa områden framkom dock 

beskrivningar som inte har kompletta motsvarigheter i NRS. Detta gällde bland annat i 

smärtupplevelsen där respondenterna lade stor vikt vid den värsta smärtan, medan det i NRS 

endast mäts genomsnittlig smärta och smärta vid skattningstillfälle. 

Vid trianguleringen var kvantitativ och kvalitativ data motstridig, vilket belyser riskerna med att 

bedöma behandlingsresultat utifrån endast ett perspektiv oavsett om det är färdiga formulär 

eller patientredogörelser. Ingen av metoderna kan anses ge en fullständig bild och den här 

undersökningen kan vara ett steg på vägen mot att bättre förstå var svagheter och styrkor i de 

olika synsätten ligger. Mer forskning krävs dock för att säkerställa de skillnader som denna 

undersökning pekar mot och klargöra vilka instrument som bör användas när.  

I framtiden bör instrument som saknar relevans plockas bort och antalet mått hållas så lågt som 

möjligt. De mått som används ska vara träffsäkra och ha god validitet för viktiga aspekter hos 

just denna grupp av smärtpatienter. I detta arbete kan den här undersökningen ge vägledning. 

Smärta är, liksom funktion och livskvalitet, multidimensionellt och subjektivt. Därför krävs 

ytterligare forskning på många områden för att utforska hur man på bästa sätt utvärderar 

subjektiva faktorer i rehabiliteringsbehandling av smärta, och detta inbegriper förmodligen en 

kombination av självskattningsformulär och mänskliga möten.  
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6 Bilagor 

Mall för intervjutillfälle 

Dagordning i kronologisk ordning 

1) Information 

a. Anonymisering 

b. Inspelning 

c. Frågestruktur 

2) Intervju 

3) EQ-5D  

4) Aktiv fråga om omvälvande livshändelser i perioden mellan ettårsrapportering och 

intervjutillfälle 

5) Efterfråga tillstånd att använda NRS-data 

 

Inledningsfrågor i stödordsform 

1. Ålder? 

2. Vad har du i dag för sysselsättning/inkomstkälla? 

i. Förändrats sedan behandling? 

3. Civilstatus/familj? 

i. Förändrats sedan behandling? 

4. Har du genomgått annan behandling för din smärta sedan du gick 

rehabiliteringsprogrammet? 

i. Någon annan slags behandling? 
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Telefonsamtalsguide – Första kontakt med respondent 

Hej!  

Jag heter Patrik Ene och jag ringer från smärtcentrum på akademiska sjukhuset… 

Jag är läkarstudent (snart färdig läkare) och arbetar tillsammans med Birgitta Nilsson på 

smärtcentrum med en undersökning. Vi vill höra hur ni som tidigare har genomgått ett 

rehabiliteringsprogram ser på er situation i dag. Därför skulle jag vara väldigt tacksam om jag 

vid tillfälle skulle få möjlighet till att intervjua dig angående detta. Självklart kommer du att vara 

anonym. 

Stödpunkter som ska avklaras under fritt samtal: 

 Ungefärlig tidsram: 20-40 minuter, beror på båda parter. 

 Formalia runt intervju (att vi kommer prata runt några få frågor o.s.v.) 

 Var tydlig med att jag är intresserad av deras upplevelser, att jag ställer frågorna på plats 

samt att det sker anonymt. 

 Säg inget mer om undersökningens syfte. 

 Planera plats och datum. 
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Kvantitativ data till triangulering 

Här presenteras den kvantitativa datan som legat till grund för denna undersöknings 

metodtriangulering. Även respondenter som inte placerat sig under berörd subgrupp 

presenteras för att ge högre transparens. Fetstil markerar att respondenten tillhör berörd 

subgrupp. Stjärna innebär kliniskt relevant förändring (detta är inte definierat för SF-36). 

  
Numerisk 

smärtgraderingsskala 
 

Egenkontroll (MPI) 
 

Totalpoäng i CPAQ 

Respondent Före Efter Förändring  Före Efter Förändring  Före Efter Förändring 

1 5 5 0  3 3,3 0,3  41 42 1 

2 8 6 -2*  3,8 3,3 -0,5  31,4 62 30,6* 

3 8 7 -1  1,8 0,8 -1*  57 35 -22* 

4 8 4 -4*  3 3 0  65 69 4 

5 4 3 -1  2,8 4,3 1,5*  45 66 21* 

6 8 8 0  2,5 2 -0,5  46 68 22* 

7 8 8 0  1,3 0,5 -0,8*  17 19 2 

8 6 7 1  3,8 3 -0,8*  77,6 74 -3,6 

                

 1 Detta värde är inhämtat från självskattningstidpunkt ”initial”, pga. brisande ifyllnadsgrad vid behandlingsstart 

 

 

 

 

 

 

  Inverkan på aktivitet (MPI) 
 

Fysisk funktion (SF-36) 
 

Social funktion (SF-36) 

Respondent Före Efter Förändring  Före Efter Förändring  Före Efter Förändring 

1 2,9 3,2 0,3  55 70 15  751 63 -12 

2 4,3 4,2 -0,1  75 70 -5  75 50 -25 

3 3,1 5,4 2,3*  75 50 -25  75 25 -50 

4 3,3 2,9 -0,4  85 90 5  75 63 -12 

5 3,3 1,6 -1,7*  60 85 25  50 75 25 

6 4,4 4,1 -0,3  60 70 10  50 50 0 

7 6 5,9 -0,1  50 15 -35  0 0 0 

8 4,5 4,3 -0,2      50 38 -12 

                

  Index: Psykisk hälsa (SF-36) 

Respondent Före Efter Förändring 

1 32 34 2 

2 49 44 -5 

3 27 36 9 

4 40 25 -15 

5 27 49 22 

6 45 19 -26 

7 23 16 -7 

8 35 27 -8 

        


