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Sammanfattning 

Bakgrund: I litteraturen finns smärta, livskvalitet och arbetsåtergång beskrivet och 

utvärderat i nära anslutning till avslutad multimodal rehabilitering (MMR). Det saknas dock 

långtidsuppföljningar på mer än två år på patienter som genomgått MMR. 

Metod: Data om smärta (numerisk skala), livskvalitet (EuroQol 5 Dimensions (EQ5D)), 

aktivitetsbegränsning p.g.a. smärta (Multidimensional Pain Inventory (MPI)) och 

arbetsåtergång samlades in från frågeformulär. Datan jämfördes med insamlad data före 

MMR och efter MMR fyra år tillbaka i tiden för att undersöka om det förelåg skillnader. 

Datan analyserades med Wilcoxons tecken-rangtest och Chi2.  

Resultat: Undersökningsgruppen bestod av 31 personer. Resultatet visade statistiskt 

signifikanta skillnader i smärta och livskvalitet efter genomgången multimodal rehabilitering 

och även fyra år senare p<0,033. Det förelåg ingen signifikant skillnad i Delskala 3 MPI som 

mäter kontroll. I de övriga delskalorna som mäter minskad smärta, minskning av hur smärtan 

inverkar och minskning av känslomässig obalans visade statistisk signifikans direkt efter och 

fyra år efter avslutad MMR p<0,001. 

Konklusion: Resultatet i studien visade att det förelåg statistiskt signifikanta skillnader i 

minskad smärta och ökad livskvalitet hos en grupp deltagare med långvarig ryggsmärta 

direkt efter avslutad MMR2 och även fyra år senare. Trots att deltagarna upplever minskad 

smärta och ökad livskvalitet upplever de inte att de har kontroll över sitt liv, problem, värk 

och stressade situationer. 

 

Sökord 

Kronisk ryggsmärta, livskvalitet, arbetsåtergång, multimodal rehabilitering, 

långtidsuppföljning 

 

 

 



 

Abstract 

Background: In the literature pain, quality of life and back to work are described and 

evaluated close to finished multidisciplinary rehabilitation. There is a lack of long term 

follow-ups for more than two years for patients who have gone through multidisciplinary 

rehabilitation. 

Method: Data from pain (numeric rating scale), quality of life (EuroQol 5 Dimensions 

(EQ5D)), activity-limitation because of pain (Multidimensional Pain Inventory (MPI)), and 

back to work were collected from a questionnaire. The data was compared with the same 

questionnaire before and after multidisciplinary rehabilitation four years back in time, to 

investigate differences. The data was analyzed with Wilcoxons sign-rank test and Chi2. 

Results: There were 31 participants in the study. The results indicates statistically significant 

differences in pain and quality of life after and four years after multidisciplinary 

rehabilitation with p<0,033. There were no statistically significant differences in perceived 

control. There were statistically significant differences in decreased pain, impact of pain and 

emotional imbalance after and four years after multidisciplinary rehabilitation. 

Conclusion: The results in this study show statistically significant differences after and four 

years after multidisciplinary rehabilitation in decreased pain and increased quality of life in a 

group of participants with chronic back pain. Although the participants experience 

decreased pain and increased quality of life they do not experience control of life, problems, 

pain and stress. 

Key words 

Chronic back pain, quality of life, back to work, multidisciplinary rehabilitation, long term 

follow-up 
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BAKGRUND 

Smärta 

Den internationella organisationen för klinisk behandling av och forskning om 

smärta, International Association for the Study of Pain, definierar smärta som: ”en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Smärta är med andra 

ord förknippat med emotionella och psykologiska reaktioner. Definitionen innefattar 

också att det är en upplevelse. Denna upplevelse kan i princip inte beläggas objektivt 

(1).  Smärta delas upp i akut eller långvarig (kronisk) smärta. De främsta skillnaderna 

mellan akut och långvarig smärta är att vid akut smärta är smärtan ett symptom, 

väldefinierat när smärtan uppkom, patologin är ofta identifierbar, svar på 

vävnadsskada, har en biologisk funktion, lindras ofta av behandling direkt mot 

smärta, svarar ofta på läkemedelsbehandling, associeras med ängslan, involverar 

främst individen och svarar på biomedicinskt metod (2). Vid långvarig smärta är 

smärtan en sjukdom, ibland är det väldefinierat när smärtan uppkom, patologin 

behöver inte vara identifierbar, svar på perifiera och/eller centrala förändringar i 

somatosensoriska systemet, okänd biologisk funktion, svarar inte på behandling 

direkt mot smärta, svarar mindre på läkemedelsbehandling, associeras med ängslan, 

depression, hjälplöshet, hopplöshet, viktnedgång/uppgång, nedsatt sexlust, 

involverar individen, familjen, det sociala nätverket och livsstil, kan svara på 

biopsykosocial metod (2). Smärta kan mätas med Numerisk skala och 

aktivitetsbegränsningen p.g.a. smärta kan mätas med Multidimensional Pain 

Inventory (MPI). Långvarig smärta innebär för den drabbade personen ofta även ett 

påtagligt lidande i form av fler symtom, depression, ångest, trötthet, påverkade 

sociala relationer och reducerat deltagande i samhällslivets olika aktiviteter (3) D.v.s. 

smärta påverkar individens livskvalitet. 

Livskvalitet 

Livskvalitet definieras av WHO som: ”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om 

sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon 
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befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. 

Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska 

tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla 

händelser i livsmiljön” (4). Livskvalitet kan mätas med EuroQol 5 Dimensions (EQ5D). 

Schaller et al.(5) ville identifiera sambandet mellan fysisk aktivitet, mätt med Global 

Physical Activity Questionnaire (GPAQ) och hälsorelaterad livskvalitet mätt med 

EQ5D-5L hos patienter med kronisk ländryggssmärta. De använde sig av 

regressionsanalys med variabler som fysisk aktivitet, nuvarande arbetsförmåga och 

smärtintensitet. De fann att patienter som skattade hög smärta, skattade lågt på 

EQ5D-5L. De fann även att patienter som var fysiskt aktiva på sin fritid skattade högre 

på EQ5D-5L. Patienternas arbetsförmåga gav stöd till deras antagande att 

arbetsplatsen spelar en avgörande roll beträffande livskvalitet. Arbetet får inte vara 

för fysiskt tungt (då detta ökar smärta), men att ha ett arbete har en fördelaktig 

inverkan på livskvalitet. 

 

Arbetsåtergång 

Långvarig smärta är förknippat med stora samhällsekonomiska kostnader. I SBU-

rapporten från 2006 redovisas en beräkning som visade på en totalkostnad om cirka 

87,5 miljarder kronor år 2003 i Sverige. Av dessa var 7,5 miljarder direkta 

vårdrelaterade kostnader för besök hos läkare, sjukgymnast m fl. vårdgivare, samt för 

läkemedel. Den största delen, 80 miljarder kronor, var så kallade indirekta kostnader 

som produktionsbortfall till följd av sjukdomsrelaterad frånvaro från arbetet (6).   

 

Multimodal rehabilitering 

Enligt rehabiliteringsgarantin har kvinnor och män i ålder 16-67 år möjlighet att, efter 

att vården har gjort en medicinsk bedömning få tillgång till t.ex. Multimodal 

rehabilitering (MMR) som är sammansatta åtgärder genomförda av flera professioner 

under 4-8 veckor för patienter med långvarig diffus smärta (7). MMR är en 
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rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla patienter med 

förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov. Metoden förutsätter att ett 

fast team, bestående av flera professioner, planerar och samordnar åtgärder enligt 

ett visst program för att uppnå gemensamma mål som definierats tillsammans med 

patienten. Tanken bakom MMR är att samtidigt påverka flera faktorer som orsakar 

och vidmakthåller smärttillståndet. Det finns vetenskapligt stöd för att nödvändiga 

beståndsdelar i MMR innefattar psykologiska, pedagogiska och fysiska åtgärder i 

form av aktiviteter, inklusive träning (8). Multimodal rehabilitering baseras på en 

biopsykosocial modell av långvarig smärta där somatiska, psykologiska, 

sociala/omgivnings- och personlighetsmässiga aspekter inkluderas (6,9,10). I Sverige 

delar man upp MMR i MMR1 och MMR2. För att erbjudas MMR2 bör patienten ha 

ett smärttillstånd (typ B) vilket kännetecknas av hög grad av negativa psykologiska 

komponenter, exempelvis uttalat katastroftänkande och/eller samsjuklighet, 

exempelvis inflammatorisk ledsjukdom, diabetes eller hjärt-kärl-sjukdom och/eller 

mycket hög smärtintensitet är ofta förenat med beteenden som gör smärtan mycket 

komplex att hantera. MMR 2 är mer omfattande i tid och i insatser från teamet än 

MMR1. Den multimodala rehabiliteringen i både MMR1 och MMR2 är uppbyggt på 

liknande sätt med åtgärder riktat biopsykosocialt. Vid smärta med måttligt stor 

komplexitet (typ A), d.v.s. att graden av negativa psykologiska komponenter är låg, 

samsjuklighet som påverkar MMR inte föreligger och smärtintensiteten är måttligt 

hög, bör patienten erbjudas MMR1 (8,9). 

 

Evidens för MMR 

Det finns evidens på att MMR har bra resultat på både kort sikt (efter MMR) och lång 

sikt (upp till 24 månader)(1, 6, 7, 11-16). Kamper et al. (11) fann i en systematisk 

översiktsartikel att patienter med kronisk ländryggssmärta som genomgått MMR fick 

minskad smärta och funktionsnedsättning på lång sikt (12 och 24 månader) jämfört 

med patienter med kronisk ländryggssmärta som fick ”vanlig vård” eller 

sjukgymnastisk behandling. Liknande resultat fann Guzman et al. (12) I sin 

systematiska översiktsartikel. De fann stark evidens för att MMR ökade funktion hos 
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patienter och måttlig evidens för att MMR minskade smärta hos patienter jämfört 

med patienter i sluten- och öppenvårdsrehabilitering (inte MMR), ”vanlig vård” eller 

ingen vård (väntelista). Momsen et al. (13) undersökte MMR på en heterogen 

patientgrupp, med diagnoser som kronisk ländryggssmärta, fibromyalgi, MS, stroke, 

och höftfraktur och jämförde med en kontrollgrupp som fick standard rehabilitering. 

De skriver i resultatet att det inte finns en enda typ av MMR, utan att det kan variera 

utifrån diagnoser. De utgick från ICF´s olika nivåer när de utvärderade effekten av 

MMR och fann att resultatet var bättre direkt efter MMR (som pågick från ett par 

veckor till månader) än vid standard rehabilitering. I SBU´s rapport ”Rehabilitering vid 

långvarig smärta” visar resultatet på att ”Multimodal rehabilitering vid långvarig 

ryggsmärta inte minskar smärtans intensitet, aktivitetsförmåga eller andra symtom 

jämfört med avsevärt mindre intensiva insatser eller inga insatser alls (måttligt starkt 

vetenskapligt underlag) (1). Efter att Kamper et al.(11) publicerat resultatet från sin 

systematiska översikt skrev SBU kommentar, med sammanfattningen: ”Det finns 

vetenskapligt stöd för att multimodal rehabilitering är effektivare än standardvård (t 

ex av allmänläkare) respektive enbart fysiska och/eller fysikaliska åtgärder (t ex 

träningsprogram eller andra fysioterapeutiska metoder) för att minska smärtan 

respektive aktivitetsbegränsningen hos personer med långvarig ländryggssmärta. 

Skillnaderna i behandlingseffekt är måttlig, men förmodligen av klinisk betydelse för 

denna patientgrupp”(14). När det gäller återgång i arbete efter MMR säger 

ovanstående SBU rapport att ”Multimodal rehabilitering vid långvarig ryggsmärta 

leder till minskad sjukskrivning och ökad återgång i arbete jämfört med mindre 

intensiva insatser eller inga insatser alls (måttligt starkt vetenskapligt underlag) (1). 

Kamper et al. (11) drog slutsatsen från deras systematiska översiktsartikel att för 

patienter som genomgick MMR ökade sannolikheten att de återgick i arbete på lång 

sikt (12-24 månader) jämfört med de patienter som fick sjukgymnastisk behandling. 

Karjalainen et al. (15) undersökte även de arbetsåtergång efter MMR och fann 

måttlig evidens för MMR vid kronisk ländryggssmärta och arbetsåtergång. De fann 

även att ett arbetsplatsbesök under MMR ökade arbetsåtergången. Även i Norlund 

och van Geen´s (16,17) studier visades en positiv effekt på arbetsåtergång och 

arbetsliv hos patienter som genomgått MMR. Enligt ”En nationell utvärdering av 

rehabiliteringsgarantins effekter på sjukfrånvaro och hälsa” är evidensläget rörande 
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MMR för ryggbesvär och återgång i arbete relativt gott. Det är också viktigt att de 

kliniska insatserna sker i nära anslutning till, och i kombination med, insatser på 

arbetet. I samma rapport har en ekonomisk kalkyl utförts som visar att MMR är 

samhällsekonomisk kostnadseffektiv utifrån perspektivet att sjukersättning undviks 

med en nettovinst i form av minskat produktionsbortfall om drygt 133 miljoner per 

1000 individer som behandlats med MMR (7). För att undvika en sjukersättning på 

grund av nack- och ryggbesvär, behövs 43 patienter behandlas med MMR inom 

rehabiliteringsgarantin. Nuvarande värdet av en undviken sjukersättning understiger 

behandlingskostnaden för behandlingsformen (MMR) och kan därmed anses vara 

kostnadseffektiv (7). 

 

Problemformulering 

I litteraturen finns smärta, livskvalitet och arbetsåtergång beskrivet och utvärderat i 

nära anslutning till avslutad MMR (1, 5, 7-17). Det saknas dock långtidsuppföljningar 

på mer än två år på patienter som genomgått MMR, avsaknaden av 

långtidsuppföljningar låg till grund för att utföra en fyra års uppföljning av en grupp 

deltagare som fyra år efter avslutad MMR fick svara på utvärderingsinstrument som 

mäter smärta, smärtrelaterad aktivitetsförmåga, livskvalitet och arbetsåtergång. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det föreligger någon skillnad i smärta, 

smärtrelaterad aktivitetsförmåga, livskvalitet och arbetsåtergång hos patienter med 

långvarig ryggsmärta, genom att jämföra deras skattningar före och efter den 

multimodala rehabiliteringsperioden respektive före och fyra år efter 

rehabiliteringsperiodens avslutande. 
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Frågeställningar 

För patienter med långvarig ryggsmärta som genomgått MMR2 

1) Vilken var skillnaden i smärtintensitet mätt med Numerisk skala före påbörjad 

MMR2 jämfört med a) direkt efter avslutad MMR2, b) fyra år efter avslutad MMR2? 

2) Vilken var skillnaden i hur smärta påverkar aktivitet mätt med 

Multidimensional Pain Inventory (MPI) del 1, delskala 1-4, före påbörjad MMR2 

jämfört med a) direkt efter avslutad MMR2, b) fyra år efter avslutad MMR2? 

3) Vilken var skillnaden i livskvalitet mätt med EuroQol 5 Dimensions (EQ5D) 

före påbörjad MMR2 jämfört med a) direkt efter avslutad MMR2, b) fyra år efter 

avslutad MMR2? 

4) Vilken var skillnaden i arbetsåtergång mätt med frågan ”Aktuell arbetsform 

eller motsvarande?” före påbörjad MMR2 jämfört med a) direkt efter avslutad 

MMR2, b) fyra år efter avslutad MMR2? 

 

METOD 

Design 

Studien har en longitudinell komparativ design, då data genereras från flera tillfällen 

under en bestämd tidsperiod (18). En jämförande metodik kommer att användas då 

syftet med studien var att jämföra om patienters smärta, smärtrelaterad 

aktivitetsförmåga, livskvalitet och arbetsåtergång förändras direkt efter samt fyra år 

efter MMR2 (19). 

 

Urval 

Deltagarna valdes ut konsekutivt i tidsordning från Nationella Registret över 

Smärtrehabilitering (NRS). Deltagaren som påbörjade sin MMR2 först år 2011 blev 
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nummer ett, därefter valdes de 61 efterkommande deltagarna. Om något av NRS 

frågeformulären (initialt och avslut) inte var ifyllt inkluderas inte deltagaren och nästa 

deltagare valdes. Inklusionskriterie för deltagande i MMR2 var långvarig ryggssmärta. 

Exklusionskriterier för deltagande i MMR2 var ej medicinskt färdigutredd, allvarlig 

psykisk sjukdom och/eller missbruk. Inklusionskriterie för denna studie var 

deltagande i MMR2 vid f.d. Ryggcentrum på Nacka Närsjukhus år 2011. 

Exklusionskriterie var ej ifyllda utvärderingsinstrument (smärta, smärtrelaterad 

aktivitetsförmåga, livskvalitet och arbetsåtergång) i NRS (initialt, avslut och fyra års-

uppföljning). 

 

Genomförande 

Data från utvärderingsinstrumenten ifyllda innan MMR2-start och direkt efter 

avslutad rehabiliteringsperiod fanns redan inmatade i NRS. I denna studie användes 

Numerisk skala, MPI, EQ5D och ”Aktuell arbetsform eller motsvarande?” (se bilaga 1), 

då variablerna smärta, smärtrelaterad aktivitetsförmåga, livskvalitet och 

arbetsåtergång följdes upp och jämfördes med tidigare data. Adresser till deltagarna 

inhämtades från journalsystemet Take Care. För fyra-års uppföljningen fick 

deltagarna ovanstående utvärderingsinstrument hemskickade till sig med ett 

informationsbrev, informerat samtycke samt ett frankerat returkuvert. Data från de 

ifyllda utvärderingsinstrumenten matades in i NRS. Utvärderingsinstrumenten 

hanterades med sekretess. För att ta del av NRS registret krävs en e-legitimation. När 

statistik togs ut från NRS registret avkodades personuppgifter. Två påminnelser 

skickades ut, den första efter två veckor, den andra efter tre veckor. I 

informationsbrevet stod att läsa att de tio första som returnerar 

utvärderingsinstrumenten kommer att erhålla en trisslott. 

Intervention 

Deltagarna som kontaktades för fyra års-uppföljningen deltog i MMR2 2011 vid f.d. 

Ryggcentrum på Nacka Närsjukhus. Rehabiliteringsperioden var 12 veckor. MMR2 

teamet bestod av läkare, psykolog, socionom, sjukgymnast/naprapat/kiropraktor och 
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patienten. Mål sattes vid start som sedan följdes upp under rehabiliteringen och 

inför avslut. Patienten genomgick en smärthanteringskurs som var KBT-baserad på 

7X2 timmar. De tränade de djupa bålstabiliserande musklerna under en tre veckors 

kurs, för att sedan fortsätta träningen tillsammans med sjukgymnast och individuellt 

tre ggr/vecka på gym med syfte att bibehålla styrka och uthållighet i de djupa 

bålstabiliserande musklerna. Deltagarna erhöll information och kunskap från 

föreläsningar om smärta, stress, sömn, träning och ryggens anatomi och funktion. 

Individuell psykologkontakt förekom nästan alltid samt förskrivning av 

smärtlindrande läkemedel från läkare. Avstämningsmöte tillsammans med socionom, 

försäkringskassa, arbetsförmedling och eller arbetsgivare förekom då det behövdes. 

Initialt och vid rehabiliteringens avslut fick patienten fylla i frågeformulär från NRS 

innehållande: ”Aktuell arbetsform eller motsvarande?”, Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HAD), Numerisk skala, MPI och EQ5D. 

 

Datainsamlingsmetoder 

För att mäta smärta, smärtrelaterad aktivitetsförmåga, livskvalitet och 

arbetsåtergång har följande utvärderingsinstrument valts för att sedan jämföras med 

tidigare insamlad data. 

 

Numerisk skala-smärtskattning 

Numerisk skala är graderad från 0-10. Där 0 motsvarar ”ingen smärta” och 10 

motsvarar ”värsta tänkbara smärta”. Smärtintensiteten graderas med eller utan 

mätinstrument genom att välja en siffra mellan 0-10 (20).  Utifrån linjen graderas 

smärtan. Numerisk skala är testat för reliabilitet och validitet hos vuxna patienter 

med cancersmärta. Numerisk skala har god reliabilitet och validitet (21). 
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Multidimensional Pain Inventory (MPI)-aktivitetsbegränsning p.g.a. 

smärta 

MPI är 61 frågor i tre delar som mäter aktivitetsbegränsning p.g.a. smärta. Varje del 

innehåller delskalor med frågor från poäng 0-6, där 0=minsta möjliga poäng och 

6=maximalt möjliga poäng. Del 1 mäter smärta med delskalorna: Smärtintensitet 

(fråga: 1,8 & 16, lägre värde mindre svårighet, positivt), inverkan på aktiviteter (fråga: 

2,3,4,10,11,12,18,19,23,25 & 27, lägre värde mindre svårighet, positivt), kontroll 

(fråga: 14,21,22 & 24, högre värde mindre svårighet, positivt), känslomässig obalans 

(fråga: 6 värdet inverteras först, 26 & 28, lägre värde mindre svårighet, positivt) och 

socialt stöd (inte med i denna studie). Beräkningen går till genom att registrerade 

frågors värden adderas. Summan divideras sedan med antal frågor som har värden 

registrerade. Del 2 mäter beteenderelaterade upplevelser av anhörigas reaktioner 

med tre delskalor. Del 3 mäter hur dagliga aktiviteter påverkas av smärtan med fyra 

delskalor eller ett index. De fyra första delskalor i del 1 är de som analyserats i NRS 

och aktivitetsindex från del 3. När delskalorna sammanställdes accepterades bortfall 

på max 2 frågor/delskala. Saknade delsvar (missing item) ersattes med medelvärdet 

på besvarade frågor. Ett medelvärde räknades ut för varje delskala för att ge en MPI 

profil. För att erhålla en profil måste del 2 vara ifylld. På gruppnivå redovisades MPI-

skalorna i medelvärde (20). MPI är reliabilitetstestat på en grupp människor med 

muskuloskeletal smärta. I en studie av Bergström et al. visades att del 1 och 2 i MPI 

har god reliabilitet, medan del 3 inte var reliabel (22). I denna studie användes MPI 

del 1, delskala 1-4 som mäter: Smärtintensitet, inverkan på aktiviteter, kontroll och 

känslomässig obalans. En förändring på 0,6 eller mer indikerar kliniskt värdefull 

förändring (23). 

 

EuroQol 5 Dimensions (EQ5D)-livskvalitet 

EQ5D är framtaget för att mäta upplevd hälsa med fokus på hälsoekonomiska 

beräkningar. Instrumentet ger en livskvalitéviktning samt en ”hälsobarometer”. Ingen 

delfråga får saknas. Hälsobarometer skala; 0-100 (ju högre desto ”bättre” hälsa). Fem 
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frågor med tre svarsalternativ som kan redovisas var för sig; rörlighet, hygien, 

huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och rädsla/nedstämdhet (20). Dessa frågor 

beräknas till ett index mellan -1 till +1. Högre värde anger bättre livskvalitet, värdet 

kan indikera hälsoekonomi. Analyser visar att en förbättring på 0,1 i index ger runt 20 

dagars minskning av sjukfrånvaron per kvartal (7). EQ5D är testat för reliabilitet. I en 

studie av van Agt et al.(24) undersöktes en grupp människor i Holland (ingen specifik 

smärtdiagnos). De kom fram till att EQ5D har god test-retest reliabilitet. EQ5D är 

testat för validitet på 152 patienter med stroke. Där det framkom att EQ5D hade bra 

validitet (25). 

 

Arbetsåtergång 

Arbetsåtergång mättes från frågan ”Aktuell arbetsform eller motsvarande?” där 

deltagaren kryssar i det som överensstämmer med arbetsform (se bilaga 1). 

Förutom ovanstående instrument samlades bakgrundsvariabler såsom kön och ålder 

in för att beskriva gruppen. Ytterligare en fråga lades till i brevet till deltagarna och 

den var om de gått på ytterligare rehabilitering efter avslutad MMR2 vid f.d. 

Ryggcentrum. 

 

Databearbetning 

Samtliga frågeställningar jämförde samma individer vid två olika tillfällen, d.v.s. 

baslinje vs direkt efter rehabilitering respektive baslinje vs fyra år efter rehabilitering. 

Studiedesignen utfördes således med parvisa beroende observationer (19). 

Numerisk skala, MPI och EQ5D räknades som ordinalskalor och icke-parametrisk 

statistik, Wilcoxons tecken-rangtest, utfördes för att besvara frågeställning 1-3 

(19,26). Frågeställning 4 som rör ”Aktuell arbetsform eller motsvarande?” räknades 

som nominalskala och icke-parametrisk statistik, Chi2, utfördes (19,27). 

Databearbetningen utfördes i Excel. P-värde räknades ut med signifikansnivå 

(p)=0,05. 
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Bakgrundsvariabler beskrevs med deskriptiv statistik. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna erhöll information om studien via brev (se bilaga 2). De erhöll information 

om att de när som helst får avbryta och att deras uppgifter kommer att hanteras 

konfidentiellt. Ett informerat samtycke skickades med i brevet som de fick skriva 

under och sända tillbaka i det frankerade kuvertet tillsammans med 

utvärderingsinstrumenten från NRS. De fick även information om var de kan läsa den 

färdiga uppsatsen om intresse finns. Ett brev som informerar om studien skickades 

till verksamhetschef vid Smärt- och stresscenter (f.d. Ryggcentrum) (se bilaga 3). 

Författaren har aldrig träffat deltagarna och de har inte gått på MMR2 på enheten 

där författaren arbetar, så inget beroendeförhållande fanns (28). De fyra etiska 

principerna (autonomi-, godhets-, icke-skada-, och rättviseprincipen) har setts över 

(29).  

Risk-nytta analys; Riskperspektiv: Frekvensen av att något (fysiskt, psykiskt, 

ekonomiskt och miljö) skulle inträffa är mycket liten och konsekvenserna är mycket 

små. Den risken som kan tänkas är att någon av deltagarna återupplever någon 

tidigare svårighet i samband med ifyllandet av utvärderingsinstrumenten, men att 

detta skulle påverka deltagaren dåligt psykiskt bedöms som en låg risk.  

Nyttoperspektiv: Resultatet av denna studie kan främja den enskilda individen, 

samhället i stort, hur vården organiseras och hur resurserna fördelas. 

 

RESULTAT 

Undersökningsgrupp 

Frågeformulären skickades ut till 62 deltagare med två påminnelser till de som inte 

svarat. Efter andra påminnelsen hade 31 deltagare (50 %) svarat. Av dessa var 19 
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kvinnor (61 %) och 12 män (39 %). Medelåldern för kvinnor var: 47,6 år (SD 10,76). 

Medelåldern för män var: 48,2 år (SD 10,88). Medelåldern för hela gruppen var: 47,8 

år (SD 10,81). Av de 31 som svarade hade fyra kvinnor och fyra män gått på 

ytterligare rehabilitering efter avslutad MMR2.    

 

Effekter av MMR2 på smärta, hur smärta påverkar aktivitet, livskvalitet 

och arbetsåtergång       

En minskning av smärtan från 6,61 till 4,42 sågs direkt efter avslutad rehabilitering. 

Denna minskning kvarstår vid uppföljning fyra år senare med 4,29. Skillnaderna är 

statistiskt signifikanta p<0,001 vid båda jämförelserna, se tabell 1. 

En minskad smärta, minskning av hur smärtan inverkar och minskning av 

känslomässig obalans sågs direkt efter avslutad rehabilitering och även fyra år 

senare. Skillnaden i smärtintensitet, dess inverkan på aktiviteter (direkt efter vs före) 

och känslomässig obalans, visade statistisk signifikans med p<0,001. Inverkan på 

aktiviteter visade inte på statistisk signifikant skillnad fyra år efter vs före, se tabell 1. 

Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad för delskala 3 som mäter kontroll. 

Livskvalitet (EQ5D) visade en liknande utveckling som smärta. Där sågs en ökning av 

livskvaliteten direkt efter avslutad rehabilitering från 0,3 i index och 45 på 

hälsobarometer till 0,63 i index och 60,16 på hälsobarometer. Denna ökning av 

livskvalitet kvarstod vid uppföljning fyra år senare med index 0,51 och 

hälsobarometer 59,29. Skillnaderna är statistiskt signifikanta med p<0,033. 

Skillnaderna i arbetsåtergång var inte statistiskt signifikanta, vare sig direkt efter eller 

fyra år senare, se tabell 1. 
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Tabell 1. Medelvärde, standardavvikelse (SD), differens (diff) och p-värde från VAS, 

MPI, EQ5D-index, hälsobarometer samt arbetsåtergång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Medelvärde före 
(SD) 

Medelvärde 
direkt efter 

(SD) 

Diff 
Före vs 
direkt 
efter 

Medelvärde 
4 år efter 

(SD) 

Diff 
Före vs 

4 år 
efter 

 

P-värde  
Före vs direkt 
efter 

P-värde 
 Före vs 

4 år efter 

Numerisk skala 
 

        6,61 
       (1,66) 

4,42 
(1,95) 

-2,19 
4,29 

(2,61) 
-2,32 

 
<0,001     <0,001 

MPI del 1, 
delskala 1-
smärtintensitet 

 
3,95 

(1,03) 
2,98 

(1,19) 
-0,97 

3,14 
(1,40) 

-0,81 
 

<0,001 <0,001 

MPI del 1, 
delskala 2-
inverkan på 
aktiviteter 

 
3,97 

(1,07) 
3,24 

(1,16) 
-0,72 

3,40 
(1,59) 

-0,56 
 

0,001 0,054 

MPI del 1, 
delskala 3-
kontroll 

 
3,45 

(1,03) 
3,74 

(0,98) 
0,29 

3,72 
(1,17) 

0,27 
 

0,395 0,456 

MPI del 1, 
delskala 4-
känslomässig 
obalans 

 
3,08 

(0,87) 
2,71 

(0,75) 
-0,37 

2,91 
(0,82) 

-0,16 
 

<0,001     <0,001 

EQ5D index 
 

0,30 
(0,26) 

0,63 
(0,24) 

0,32 
0,51 

(0,35) 
0,21 

 
<0,001 0,033 

EQ5D 
hälsobarometer  

45,00 
(17,37) 

60,16 
(21,99) 

15,16 
59,29 

(21,08) 
14,29 

 
0,001 0,004 

Arbetsåtergång 
 

100% 100% -     100% - 
 

0,922 0,825 
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DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Resultatet i denna studie visade statistisk signifikanta skillnader i smärta (mätt med 

numerisk skala) och livskvalitet (mätt med EQ5D) direkt efter genomgången 

multimodal rehabilitering och fyra år senare.  

Skillnaden i smärtintensitet, inverkan på aktiviteter (direkt efter vs före) och 

känslomässig obalans (mätt med MPI del 1) visade statistisk signifikans, men inte 

inverkan på aktiviteter (4 år efter vs före). Det förelåg heller ingen statistisk 

signifikans skillnad för kontroll (mätt med MPI).  

Skillnaderna i arbetsåtergång var inte statistiskt signifikant vare sig direkt efter eller 4 

år efter MMR2. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat när det gäller skillnad i smärta stödjer resultatet som Kamper et al. 

(11) fick fram i sin systematiska översiktsartikel. En skillnad emellan studierna är att i 

denna studie är uppföljningstiden mycket längre och deltagarantalet mycket färre. 

Författaren valde att analysera de fyra första delskalorna i del 1 i MPI. Det är de 

delskalor som analyseras i NRS. Sista delskalan handlar om socialt stöd. Del 2 i MPI 

mäter beteenderelaterade upplevelser av anhörigas reaktioner och MPI del 3 har 

visats inte vara reliabel (22).  

Ett intressant resultat i denna studie är det från MPI del 1 delskala 3 som mäter 

kontroll. Den visar på icke statistiskt signifikans. Deltagarna har fyllt i att de upplever 

minskad smärta och ökad livskvalitet direkt efter MMR2 och fyra år efter MMR2 (som 

till stor del är KBT-baserad). De upplever en förbättring i att ha kontroll över liv, 

problem, värk och stressade situationer, men denna skillnad i förbättring är inte 

statistiskt signifikant. Det finns inte så många vetenskapliga studier som diskuterar 

kontroll över liv, problem, värk och stressade situationer. Det som kommer fram är 
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att Acceptance and Commitment Therapy (ACT) berör kontroll (30). ACT anges ofta 

som ”tredje vågen” inom KBT och bygger på att understödja patienternas 

accepterande hållning till negativa privata upplevelser såsom långvarig smärta, 

istället för att försöka att kontrollera eller reducera symtom (30). Kanske hade 

resultatet sett annorlunda ut om deltagarna gått MMR2 som varit ACT-baserad. När 

det gäller kontroll över liv, problem och stressade situationer så är det lätt att 

fundera kring Karaseks krav-kontroll och stödmodell (31). Denna modell visar på 

stress i arbetsliv. Sämsta utfall är: höga krav+låg kontroll+låg social stöd/interaktion. 

Kanske är det också arbetssituationen som gör att deltagarna inte upplever att de har 

kontroll. 

Enligt Dworkin et al. (23) så indikerar en förändring i MPI på 0,6 eller mer en kliniskt 

värdefull förändring. Resultatet i denna studie visade en klinisk värdefull förändring i 

smärtintensitet före vs efter och före vs fyra år efter samt inverkan på aktiviteter före 

vs efter. Detta innebär en klinisk relevant skillnad i smärtintensitet och inverkan på 

aktiviteter.      

 

I denna studie framkom en förbättring i livskvalitet med ett medelvärde på 0,32 i 

index, direkt efter vs före och en förbättring med ett medelvärde på 0,21 i index, fyra 

år efter vs före. En förbättring på 0,1 i index ger 20 dagars minskning av 

sjukfrånvaro/kvartal (7). Utifrån resultaten i denna studie ger det ca 60 dagars 

minskning av sjukfrånvaro/kvartal direkt efter avslutad MMR2 och ca 40 dagars 

minskning av sjukfrånvaro/kvartal fyra år efter avslutad MMR2. I en nationell 

utvärdering av rehabiliteringsgarantins effekter på sjukfrånvaro och hälsa står att läsa 

liknande, något lägre resultat: Den genomsnittliga förbättringen i EQ5D var 0,12 för 

MMR efter ett år (7).  

                                                 

När det gäller frågeställningen om arbetsåtergång visade det sig under 

datainsamlingen att de flesta av deltagarna var anställda eller egen företagare och att 

en förebyggande sjukskrivning använts för deltagande i rehabiliteringen. Detta 
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betyder att frågan om arbetsåtergång inte gav någon skillnad i svar och det går tyvärr 

inte att dra några slutsatser om arbetsåtergång eller inte. Tidigare studier har visat 

att Multimodal rehabilitering vid långvarig ryggsmärta leder till minskad sjukskrivning 

och ökad återgång i arbete (1,11,16,17). Studier visar även på att om ett 

arbetsplatsbesök utfördes under MMR, så ökade arbetsåtergången (7,15). 

 

Metoddiskussion  

En svaghet med studien är att den inte hade en kontrollgrupp. Det är många faktorer 

som kan ha betydelse för minskad smärta och ökad livskvalitet under fyra års tid. 

Smärta är ett vitt begrepp och kan ha många olika orsaker. Långvarig smärta innebär 

för den drabbade personen ofta även ett påtagligt lidande i form av fler symtom, 

depression, ångest, trötthet, påverkade sociala relationer och reducerat deltagande i 

samhällslivets olika aktiviteter (3). Dessa symtom kan ha lindrats och livskvaliteten 

ökat p.g.a. minskad smärta. För dessa deltagare kanske resultatet sett lika ut oavsett 

deltagande i MMR2 eller inte fyra år efter.  

I denna studie var det fyra män och fyra kvinnor som angett att de gått på ytterligare 

rehabilitering efter avslutad MMR2, detta är ytterligare en faktor som kan påverka 

resultatet 

De ovan nämnda externa faktorerna går inte att reducera, vilket minskar den interna 

validiteten av studien. 

Studien är utförd på 31 deltagare som gick MMR2 på f.d. Ryggcentrum. Antalet 

deltagare var liten, vilket minskar möjligheten till generaliserbarhet av resultaten till 

patienter med långvarig smärta.  En annan svaghet är att ett av 

utvärderingsinstrumenten (MPI) inte kunde användas i sin helhet. Del 2 i MPI mäter 

beteenderelaterade upplevelser av anhörigas reaktioner och MPI del 3 var inte 

reliabel (22).  

MPI är det instrument som mäter aktivitetsbegränsningar p.g.a. smärta i NRS och det 

fanns statistik fyra år tillbaka, vilket var en styrka och anledningen till att MPI valdes 
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att användas. Styrkan med studien var just att statistik kunde inhämtas fyra år 

tillbaka i tiden, vilket möjliggjorde en långtidsuppföljning. Det var just avsaknaden av 

långtidsuppföljningar som låg till grund för att utföra en fyra års uppföljning av en 

grupp deltagare som genomgått MMR2 för långvarig ryggsmärta.  

Långtidsuppföljningar ger kontinuitet, vilket ökar kvaliteten i vården av patienter med 

kroniska sjukdomar och förhoppningsvis lindrar lidandet för patienten. Förutom 

minskat individuellt lidande kan ökad hälsa även innebära en ekonomisk vinst för 

samhället i form av minskad och lägre sjukfrånvaro och lägre sjuknärvaro hos 

anställda. En förbättrad arbetsprestation minskar risken för olyckor i arbetet och ger 

ökad produktivitet (7). 

 

Etikdiskussion: 

Deltagarna i denna studie har gett sitt samtycke till att utvärderingsinstrumenten 

registreras i NRS i samband med att de deltog i MMR2. När långtidsuppföljningen 

skulle utföras skickades ett informationsbrev till deltagarna (se bilaga 2). Alla 

deltagare i denna studie återsände utvärderingsinstrumenten tillsammans med ett 

underskrivet informerat samtycke. 

De fyra forskningsetiska principerna: informationskravet (i samband med utskick av 

informationsbrev), samtyckeskravet (i samband med att deltagaren återsände 

underskrivet informerat samtycke), konfidentialitetskravet (alla 

utvärderingsinstrument och data har avidentifierats och hanterats som sekretess, 

därmed går det inte att identifiera deltagarna), och nyttjandekravet (deltagarna har 

gett sitt samtycke till NRS och framtida forskning, statistik inhämtat för 

långtidsuppföljning kommer endast användas för denna studie) har följts i denna 

studie (19). 
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Framtida forskning: 

Det skulle vara intressant om samma undersökning utfördes på en större 

deltagargrupp än 31 personer. Den undersökningen kunde innehålla en kontrollgrupp 

som inte genomgått MMR, en grupp som genomgått MMR och en grupp som 

genomgått MMR och dessutom får en Booster efter ett par år, då program, träning 

och föreläsningar repeteras. Hur kommer dessa resultat att se ut? Skulle 

långtidsresultaten förbättras med en Booster? 

Det vore också intressant att kvalitativt undersöka vissa aspekter kring kontroll från 

denna studie. T.ex. intervjua deltagarna för mer fördjupande svar om MPI del 1 

delskala 3 om kontroll. Vad är det som gör att de inte upplever att de har kontroll, 

trots att smärta minskat och livskvaliteten ökat och att dessa goda resultat består 

fyra år efter avslutad MMR. 

 

Kliniska implikationer 

Det finns evidens på att MMR har bra resultat på både kort sikt (efter MMR) och lång 

sikt (upp till 24 månader)(1, 6, 7, 11-17). Denna studies resultat visar på att de goda 

resultaten av MMR2 kan bibehållas fyra år efter avslutad rehabilitering. Patienterna 

verkar gynnas av multimodal rehabilitering. Antalet deltagare i denna studie var dock 

liten, vilket minskar möjligheten till att generalisera resultaten. 

 

Konklusion 

Resultatet i studien visar på att det föreligger statistiskt signifikanta skillnader direkt 

efter avslutad MMR2 och fyra år efter avslutad MMR2, i minskad smärta och ökad 

livskvalitet hos en grupp deltagare med långvarig ryggsmärta som genomgick MMR2 

vid f.d. Ryggcentrum.  

Trots att deltagarna upplever minskad smärta och ökad livskvalitet upplever de inte 

att de har kontroll över sitt liv, problem, värk och stressade situationer. 
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Institutionen för neurovetenskap 

Hej! Jag heter Malin Strand och arbetar som sjukgymnast på Smärt- och stresscenter 

(f.d. Ryggcentrum) vid Nacka Närsjukhus. 

Som en del i min magisterutbildning i fysioterapi på Uppsala Universitet kommer jag 

att genomföra en studie. Syftet med studien är att genomföra en långtidsuppföljning 

av smärta, smärtrelaterad aktivitetsförmåga, livskvalitet och arbetsåtergång hos en 

grupp tidigare deltagare fyra år efter avslutat multimodal rehabilitering för långvarig 

ryggsmärta. Därför vänder jag mig till dig som deltog i multimodal rehabilitering vid 

Ryggcentrum för fyra år sedan. Medskickat finns frågor som du tidigare fyllt i 

samband med rehabiliteringen. Frågorna kommer att ta 10-15 minuter att fylla i. De 

10 första som skickar tillbaka kommer att få en trisslott.   

Deltagandet är frivilligt och du får när som helst avbryta. Uppgifterna kommer att 

hanteras konfidentiellt. Om du vill delta så fyll i de utvärderingsinstrument och 

informerat samtycke som finns med i detta brev och skicka tillbaka det till mig i det 

frankerade kuvertet. 

Studien är godkänd av verksamhetschef Catarina Törnqvist (f.d. Österlöf) på Smärt- 

och stresscenter (f.d. Ryggcentrum). Om du vill ta del av den färdiga studien kan du 

göra detta på: Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA, vid Uppsala Universitet, under HT-

2015/VT-2016. 

Tack på förhand! 

Du kan bortse från detta brev om du de senaste dagarna fyllt i och skickat tillbaka. 

Om du undrar över något, kontakta gärna: 

Malin Strand leg. Sjukgymnast Aleris Smärt- och stresscenter, malin.strand@aleris.se 

Catarina Törnqvist (f.d. Österlöf) verksamhetschef Aleris Smärt- och stresscenter, 

catarina.tornqvist@aleris.se 

Annika Bring Med dr, klin lektor, specialistkompetens i neurologi Uppsala Universitet 

och handledare, annika.bring@neuro.uu.se 

mailto:malin.strand@aleris.se
mailto:catarina.tornqvist@aleris.se
mailto:annika.bring@neuro.uu.se


 

 

 

Godkännande från verksamhetschef 

Detta är en förfrågan om att genomföra min magisteruppsats på patienter som 
tidigare genomgått MMR2 på Ryggcentrum (år 2010). 60 deltagare kommer att 
kontaktas, då minst 30 behövs för studien. 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning MMR2 påverkar smärta, 
smärtarelaterad aktivitetsförmåga, livskvalitet och arbetsåtergång hos patienter med 
långvarig ryggsmärta, genom att jämföra deras skattningar före och efter 
rehabiliteringsperioden respektive före och fem år efter rehabiliteringsperiodens 
avslutande. 

NRS (Numerisk skala, MPI, EQ5D och ”Aktuell arbetsform eller motsvarande?”) 
kommer att skickas till deltagarna. Tillsammans med utvärderingsinstrumenten 
kommer ett informerat samtycke att skickas för att returneras underskrivet i bifogat 
färdigfrankerat kuvert. De kommer att få information om att de när som helst får 
avbryta och att deras uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. De kommer att få 
information om var de kan ta del av den färdiga studiens resultat. Jag har aldrig 
träffat deltagarna och de går inte på MMR2 på Smärt- och stresscenter, så inget 
beroendeförhållande finns. De fyra etiska principerna (autonomi-, godhets-, icke-
skada- och rättviseprincipen) har setts över. 

Hälsningar Malin Strand  malin.strand@aleris.se 

 

__________________________________________________________________ 

Ort, datum samt underskrift/namnförtydligande 
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