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Long-term pain is one of the most common diagnoses in Sweden among sick-listed. Many kinds of 
rehabilitation programs have been tested during the years, both successful and unsuccessful ones. Ear-
lier studies often evaluate rehabilitation periods extended for one month up to several months. It’s of 
interest to see if a shorter rehabilitation period can affect important factors connected to long-term 
pain. The purpose of this study was to investigate if a short rehabilitation program may lead to an in-
creased health related quality of life, a higher self-efficacy and a lower fear of movement. The instru-
ments used are the Swedish versions of SF-36 (Short Form -36 Health Survey), ASES-S (Arthritis 
Self-Efficacy Scale) and TSK (Tampa Scale for Kinesiophobia). Method: All the participants (n=66) 
had joined a 2½-week rehabilitation for pain management, at a rehabilitation centre in the north of 
Sweden. Measurements at follow-up 8-11 months later showed increased quality of life, especially 
social function (p=0,015) and vitality (p=0,003), higher self-efficacy for pain (p<0,001) and other 
symptoms (p<0,001), as well as decreased fear of movement (p=0,01). The largest improvements were 
gained during the rehabilitation period. However some deterioration of the results is seen at the fol-
low-up. Compared to rehabilitation programs extended for several weeks, the result in this study indi-
cates that this short rehabilitation is effective and a time-saving way to work. Further studies are 
needed to investigate the best way of doing follow-ups and to find out what kind of support patients 
need to maintain the effects of treatment in a long-term perspective.  
Conclusion: This study indicates that a short rehabilitation program for pain management can break 
the trend for patients with long-term pain. The effects can be seen in increased quality of life, in-
creased self-efficacy and decreased fear of movement. 
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Introduktion 
I Sverige är sjukdomar och besvär från rörelseapparaten den vanligaste anledningen till smärta, ned-

sättning av arbetsförmåga, långtidssjukskrivning liksom sjuk- och aktivitetsersättning (1). Enligt Folk-

hälsorapporten från 2005 uppger hälften av kvinnorna och knappt en tredjedel av männen i yrkesverk-

sam ålder (16-64 år) att de har smärtor och värk från nacke, skuldror och ländrygg, vilket innebär en 

ökning sedan 1980-talets början. Forskningen kring smärtfysiologi har gått starkt framåt de senaste tio 

åren. Wittink konstaterar att år 1989 definierades smärta vagt som ”vad än den person som upplever 

smärtan säger att den är, existerande närhelst han säger att den existerar”(2). International Association 

for the Study of Pain (IASP) har idag mer preciserad definition nämligen: ”Smärta är en obehaglig 

sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnads-

skada” (3). 

 

Ett antal faktorer har visat sig öka risken för att en person vid skada eller sjukdom utvecklar långvarig 

smärta och dessa faktorer även predicerar behandlingsutfallet. I dagsläget är några av de mest omtala-

de faktorerna fear of movement, fear-avoidance och self-efficacy (4). Fear of movement handlar om 

rörelserädsla, medan fear avoidance mer kan betraktas som ett undvikandebeteende och/eller en rädsla 

för att skada sig igen. Om dessa faktorer är höga finns det stor risk att besvären blir långvariga och att 

behandlingseffekterna vid rehabilitering är begränsade (4). Rörelserädslan, som leder till att personen 

undviker fysisk aktivitet, kan kopplas till graden av förmåga att utöva arbete, sport eller hobbies. Rö-

relserädsla och fear-avoidance har även visat sig ha samband med grad av upplevd smärtintensitet, 

vilket i sig är en riskfaktor för långvariga besvär (5). Self-efficacy brukar översättas som ”människors 

tilltro till sin egen kapacitet att utföra en handling”. Ibland beskrivs den som ”ett uppgiftsspecifikt 

självförtroende ” eller ”handlingskraft”. Self-efficacy handlar inte om antalet färdigheter en person 

har, utan vad personen tror att den kan göra med tillgängliga medel under varierande omständigheter 

(6). Oberoende av diagnos har self-efficacy visat sig vara en viktig faktor vid rehabilitering och ha 

samband med smärtintensiteten (7, 8, 9). De nämnda riskfaktorerna används i ett stort antal studier för 

att utvärdera behandlingsresultat (10,11). Self efficacy och fear avoidance påverkar graden av oförmå-

ga mer än vad smärtintensitet och smärtduration gör (11). Forskningen visar också ett starkt samband 

mellan smärtintensitet och livskvalité. Högre smärta medför sämre livskvalité, vilket framkommer i en 

litteraturöversikt som Statens beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) har gjort (12). Personer 

med långvarig smärta skattar ofta sin livskvalité låg. Den fysiska aspekten av hälsorelaterad livskvalité 

påverkas starkt av oro, depression och fear-avoidance, som också ökar antalet vårdtillfällen (13). 

 

Långvarig smärta har visat sig vara ett svårbehandlat tillstånd och genom åren har en rad olika behand-

lingsprogram komponerats med varierande framgång. Smärta och smärtrehabilitering har uppmärk-

sammats både nationellt och internationellt de senaste åren. SBU kom i sin rapport, rörande metoder 
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för behandling av långvarig smärta, fram till att breda och samordnade rehabiliteringsprogram ger 

goda långsiktiga behandlingsresultat (12). Effekterna är minskad smärta, att fler människor återgår till 

arbete och att sjukskrivningstiderna blir kortare. Teamet benämns i olika studier på olika sätt, även om 

arbetssätten är mer eller mindre identiska. Multiprofessionellt eller multidisciplinärt team, innebär att 

flera olika yrkeskategorier arbetar var för sig kring patienten. Interdisciplinärt team innebär istället att 

man arbetar tillsammans kring patienten. Vilka yrkesgrupper som ingår i teamet varierar. De vanligas-

te förekommande i studierna är läkare, sjukgymnast, psykolog, socionom/kurator, anestesiolog, arbets-

terapeut, yrkesvägledare och psykoterapeut (2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18). 

 

Inslag av beteendeterapi poängteras i många av de senaste årens studier inom smärtrehabilitering (7, 

14, 19, 20). Det är framför allt kognitiv beteendeterapi som i de flesta fall har visat god effekt vid re-

habilitering av långvariga muskuloskelettala smärttillstånd. Resultaten visar en större social och fysisk 

funktion, samt bättre förmåga att bemästra smärtan jämfört med andra undersökta behandlingsformer 

(12). Beteendeterapi eller kognitiv beteendeterapi verkar passa vissa personer bättre än andra. Perso-

ner, som är extremt stressade och anser att smärtan är en mycket negativ livshändelse, når inte samma 

resultat som de som kan hitta en orientering mot egenbehandling (20). Personer som anser att någon 

annan (t ex läkare) har mer makt än de själva att påverka smärtan, har också svårt att ta till sig egen-

vård, eftersom det innefattar ett eget ansvar (21, 22, 23). Studier har visat att en kombination av bete-

endeterapi och fysisk aktivitet har lett till minskad smärtintensitet och ökad fysisk kapacitet (19) med 

goda resultat vid långtidsuppföljning (7, 10). Omvänt har man även påvisat låg effekt av behandlings-

program som baserats på fysisk aktivitet och teori utan beteendeinslag, där man mätt förändringar 

enbart med avseende på kroppsfunktion (16).  Studier tyder även på positiva resultat när patienten har 

fått prioritera mål utifrån vardagsaktiviteter och sedan strukturerat arbeta sig fram mot dessa mål (19, 

22, 24). Rehabiliteringsperiodernas längd kan variera mycket i olika behandlingsupplägg, från tre till 

fyra veckor upp till tre till fyra månader, men ett flertal studier utvärderar rehabiliteringsperioder på 

åtta till tio veckor.  

 

Att arbeta utifrån ett kognitivt förhållningssätt är idag ett populärt sätt att beskriva arbetssättet inom 

rehabilitering. Det har sitt ursprung i den transteoretiska modellen för beteendeförändring av Prochas-

ka och DiClemente (25). Det är inte en ren terapiform som KBT (kognitiv beteendeterapi), utan ett sätt 

att förhålla sig till patienten. Man arbetar utifrån grundtanken att det krävs att personen vill, kan och är 

redo för förändringen innan den kan komma till stånd. Samtalet mellan patienten och vårdgivaren an-

ses mycket viktigt och är det som stöttar och lockar patienten framåt. Samtalsformen kan till exempel 

vara motiverande samtal (26, 27, 28). 

 

Det finns motstridiga uppgifter gällande kostnadseffektiviteten för olika rehabiliteringsprogram. Vissa 

menar att det är mycket effektivt för kvinnor och att många återgår till arbete (10), medan andra menar 
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att män svarar bättre än kvinnor på multidisciplinär rehabilitering (18). För personer, där man identifi-

erat en dålig prognos för arbetsåtergång, är multidisciplinär behandling effektivt, sett ur ett ekono-

miskt perspektiv. Personerna återgår snabbare och i större utsträckning till arbete (29). 

 

Garnis Rehabcenter (hädanefter kallat GR) är en verksamhet inom Norrbotten Läns Landsting med 

hela länet som upptagningsområde. Rehabiliteringen är avsedd för personer med långvarig benign 

smärta och deltagarna kommer på remiss från läkare från både sluten- och öppenvård. Cirka hälften av 

deltagarna kommer till GR direkt från primärvården. Resterande deltagare har först genomgått team-

bedömning på Rehabmedicin vid Sunderby sjukhus och därefter remitterats vidare för rehabilitering. 

Det sker en prioritering som ger högre prioritet för unga personer med kort smärtanamnes, och för 

personer med koppling till arbete eller studier. 

 

Vid GR bedrivs smärtrehabilitering med inriktning mot smärthantering, vilket innebär att man i 13 

dagar aktivt medverkar i ett rehabiliteringsprogram. Jämfört med många andra rehabiliteringsprogram 

har GR en kort rehabiliteringsperiod med intensiva dagar. Teamet består av sjukgymnast, arbetstera-

peut, sjuksköterska och kurator. Arbetet utförs interdisciplinärt. Rehabiliteringen sker i grupp utifrån 

individuella målsättningar och individuell anpassning. På schemat varvas teoretiska pass med fysiska 

aktiviteter. Det finns dagligen utrymme för egen reflektion. Rehabiliteringskonceptet innebär att pati-

enten själv ska vara den som har huvudansvaret för sin rehabilitering. Det kursinnehåll som introduce-

ras under rehabperioden, ska kursdeltagaren sedan kunna utföra på egen hand i hemmet. Teamet arbe-

tar utifrån ett kognitivt förhållningssätt och kursdeltagaren ses tydligt som en kompetent individ, som 

kan fatta sina egna beslut, ta ansvar för sina egna handlingar. En smärthanteringsgrupp består av per-

soner med olika diagnoser, eftersom diagnosen inte anses vara en avgörande faktor för rehabiliterings-

upplägget. Oberoende av diagnos handlar smärthantering om att lära sig att hantera sina besvär på ett 

så bra sätt som möjligt. Det innebär att hitta en balans mellan aktivitet/vila och att uppnå sin optimala 

aktivitetsnivå. Smärthantering omfattar även att hitta fysiska aktiviteter som passar i intensitet och 

utförande, samt att få en ökad tilltro att kunna hantera sina symtom.  

 

Eftersom flera studier har utvärderat längre rehabiliteringsperioder är det angeläget att undersöka vilka 

behandlingseffekter som kan uppnås med GR:s upplägg dvs. en kort intensiv rehabiliteringsperiod 

med blandade diagnoser. Vid en tidigare utvärdering av rehabprogrammet visade sig behandlingen ge 

obefintlig långvarig effekt (30). Då utfördes uppföljningen brevledes efter 6 månader med en enkät 

samt Arthritis Self-Efficacy Scale - svensk version (ASES-S) som standardiserat instrument. Sedan 

den undersökningen genomfördes har det kognitiva inslaget i rehabiliteringen ökat och remisskriteri-

erna ändrats. Rehabiliteringens längd är i dagsläget densamma. De ändrade remisskriterierna syftar till 

att korta ner väntetiden. Patienterna ska ha haft sin smärta kortare tid samt i högre utsträckning ha kvar 

någon kontakt med arbete eller studier. De ska inte heller ha varit på omfattande rehabiliteringar tidi-
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gare. Vid upplägg av rehabilitering behöver en rad aspekter beaktas. De mätinstrument som används 

bör vara i linje med de faktorer som man visat har samband med till exempel smärtintensitet och livs-

kvalité. Det är av stor vikt att en långtidsuppföljning av rehabiliteringen utförs för att se vad som hän-

der på sikt. Eftersom förändringar av tankesätt, livsstil och dagliga aktiviteter tar tid att genomföra och 

befästa behöver det gå relativt lång tid, mer än sex månader, innan uppföljningen sker. Därför är det 

intressant att se om rehabiliteringsprogrammet, utöver det tidigare undersökta self-efficacy, kan påver-

ka fear of movement/fear-avoidance och hälsorelaterad livskvalité.  

 

Syftet med studien var att undersöka om en kort rehabperiod kan påverka personer med långvarig be-

nign smärta mot ökad hälsorelaterad livskvalité, ökad self-efficacy och minskad rörelserädsla fram till 

långtidsuppföljning. 

 

 

Metod 
Deltagare 
Data till studien har samlats in under perioden november 2006 till mars 2008. I de nio aktuella grup-

perna i smärthantering ingick totalt 82 personer (80 % kvinnor och 20 % män). Samtliga 82 personer 

tillfrågades, varav 69 personer var villiga att delta i studien. Inklusions- och exklusionskriterier för 

studien var detsamma som för remissbedömningen inför rehabiliteringen. Inklusionskriterier var per-

soner med långvarig benign smärta som var färdigutredda, medicinskt stabila, kunde förstå svenska 

språket och var lämpliga för rehabilitering i grupp. Exklusionskriterier var personer som remitterats 

för second opinion, pågående missbruk, psykiskt svåra sjukdomar, dementa eller som tidigare deltagit 

i upprepade rehabiliteringar och saknat förmågan att ta till sig budskapet. Av de 69 intresserade exklu-

derades tre personer: Två för att de inte klarade av det svenska språket och en person bedömdes lida av 

allvarlig psykisk sjukdom.  
Totalt deltog 66 personer (82 % kvinnor och 18 % män) i studien och av dessa hade 46 medverkat på 

uppföljningsdagen, medan 20 svarade på enkäter brevledes. De flesta hade remitterats till Garnis Re-

habcenter från Rehabiliteringsmedicin vid Sunderby sjukhus (61 %). Resterande kom direkt från pri-

märvården (27 %), eller företagshälsovård och andra instanser (12 %). Bakgrundsvariablerna för bort-

fallet har analyserats och avviker ej från den undersökta gruppen. 
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Tabell 1. Baseline – bakgrundsvariabler 

 Kvinnor Män Totalt för gruppen 

    

Antal deltagare 54 12 66 

    

Ålder    

Medel ( SD ) Range 42,3 ( 10,2 ) 21-60 46,1 ( 6,0 ) 36-54 44,0 ( 9,5 ) 21-60 

Median (Q1, Q3)   43.5 ( 38, 51 ) 

    

Antal år sedan smärtdebut    

Medel ( SD ) Range 8,5 ( 6,3 ) 11,2 ( 11,7 ) 9,0 ( 7,5 ) 1-41 

Median (Q1, Q3)   7,0 ( 3,5 ,  11) 

    

Antal år med smärta som nu    

Medel ( SD ) Range 4,2 ( 3,0 ) 4,1 ( 2,5 ) 4,2 ( 2,9 ) 1-15 

Median (Q1, Q3)   3,0 ( 2, 5) 

    

Orsak till ursprunglig smärta    

Trafikolycka  24 % 8 % 21 % 

Annan olycka, t ex fall 15 % 8 % 14 % 

Ensidig belastning/arbetsrelaterat 13 % 42 % 18 % 

Postoperativt 9 % 8 % 9 % 

Sjukdom t ex RA, pelvospondylit 6 % 17 % 8 % 

Orsak okänd 33 % 17 % 30 % 

 100 % 100 % 100 % 

    

Diagnos / smärtområde    

Whiplash, nack-skulderbesvär 39 % 41 % 39 % 

Ländrygg 30 % 33 % 30 % 

Fibromyalgi 9 % 17 % 11 % 

Huvudvärk 4 % 8 % 5 % 

Ospecifik smärta 19 % 0 % 15 % 

 100 % 100 % 100 % 

    

Smärtutbredning    

1-2 kvadranter 34 % 41 % 35 % 

3-4 kvadranter 66 % 41 % 63 % 

Uppgift saknas 0 % 16 % 4 % 

 100 % 100 % 100 % 

    

 

Bakgrundsvariabler har hämtats från inkommande remiss, handlingar för remissbedömning och jour-

nalanteckningar (Tabell 1). Av kursdeltagarna har 39 % utvecklat sitt smärttillstånd utifrån någon form 

av nackbesvär. Smärta i ländrygg (30 %) är också en vanlig grundorsak. Det, som skiljer män och 

kvinnor åt, är att det bland kvinnorna är relativt vanligt med ospecifika smärttillstånd. Uppkomsten av 

männens besvär är oftast relaterad till arbete. Orsaken till kvinnors besvär är oftast en olycka, men för 
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många finns ingen känd orsak. De flesta deltagarna har haft smärta under en lång period, i medeltal nio 

år. Smärtan har de senaste 4,2 åren varit som den är idag. Omkring 2/3 av deltagarna har det som defi-

nieras som Widespread Pain (WSP). Det innebär att man har smärta i höger och vänster kroppshalva 

samt ovanför och nedanför midjan, vilket innebär smärta i 3-4 kroppskvadranter (31). 

 

 

Mätinstrument  
Short Form – 36 Health Survey (SF-36) 

Instrumentet mäter både fysiska och mentala dimensioner av hälsorelaterad livskvalité. Formuläret 

består av 36 frågor och är ett självskattningsinstrument. Det är under många år utvecklat för medicinsk 

forskning och har mycket god reliabilitet och validitet (32). Psykometrisk testning av den svenska 

versionen är utförd. Instrument har med framgång använts för att mäta skillnader över tid i livskvalité 

hos personer med smärta (33).  Normativ data finns tillgängliga för personer med kroniska hälsopro-

blem och dessa kan jämföras med en allmän population. SF-36 kan delas upp i 8 delskalor (Tabell 2). 

Delskalorna kan räknas samman till fysisk hälsa (Physical Component Score) och mental hälsa (Men-

tal Component Score). Den fysiska hälsan anger personens förmåga att utföra enklare vardagliga upp-

gifter som att gå i trappor, klä på sig och lyfta saker. Den anger också hur mycket smärtan och hälsan 

påverkar arbetsförmåga och livsroller. Mental hälsa ger ett mått på i vilken omfattning en persons 

emotionella status utgör ett hinder för att utföra dagliga aktiviteter och socialt liv. Delskalorna och de 

sammansatta måtten kan var och en anta ett värde mellan 0 och 100. Ett högre värde innebär en högre 

livskvalité. (32)  

 

Tabell 2. Definition av de lägsta måtten för SF-36 (32) 

Hälsomått (1) Lägsta möjliga värde 
Fysisk funktion (PF) Mycket begränsad fysisk aktivitetsnivå, inkl ADL, som att 

tvätta och klä sig. 

Rollfunktion – fysisk (RP) Problem att utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter 
på grund av fysisk ohälsa. 

Smärta (BP) Mycket svår och i mycket hög grad handikappande 
värk/smärta. 

Allmän hälsa (GH) Värderar sitt hälsotillstånd som dåligt och tror att hälsan 
kommer att bli sämre. 

Vitalitet (VT) Känner sig trött och utsliten hela tiden. 
Social funktion (SF) Omfattande och ofta förkommande störningar i det normala 

umgänget i och utanför hemmet. 

Rollfunktion - emotionell (RE) Svårigheter att utföra arbete eller andra regelbundna aktivite-
ter på grund av känslomässiga problem. 

Psykiskt välbefinnande (MH) Känner sig nervös och nedstämt hela tiden. 
(1) inom parentes har de amerikanska förkortningarna angivits. 
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Arthritis Self-Efficacy Scale, svensk version (ASES-S) 

Instrumentet bygger på självskattningar och mäter den egna tilltron, self-efficacy, alltså hur säker del-

tagaren känner sig på att kunna utföra uppgifter eller att påverka symtom. ASES-S består av tre del-

områden; smärta, funktion, samt andra symtom (trötthet, nedstämdhet och liknande besvär). Formulä-

ret innehåller totalt 20 frågor, som deltagaren skattar från 10-100 (mycket osäker till mycket säker). 

Delområdets poäng är medelvärdet av de frågor som tillhör området. En högre skattning motsvarar en 

högre tilltro till sin förmåga. Formuläret är i sin originalversion riktat till personer med ledbesvär och 

har reliabilitets- och validitetstestats (34, 35, 36). Formuläret har omarbetats för att gälla personer med 

smärta . Den versionen är validitetstestad för personer med fibromyalgi och studien visade att positiva 

förändringar i ASES-S var associerade till positiva förändringar av hälsostatus (37).     

 

Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) 

Enkäten mäter grad av rörelserädsla. Det är ett självskattningsinstrument som består av 17 påståenden 

vilka var och en skattas 1-4, håller inte alls med – håller helt med. I originalversionen TSK-17 beräk-

nas en totalsumma för samtliga frågor (min 17 poäng, max 68 poäng). En hög totalpoäng tyder på hög 

rörelserädsla. Vlaeyen et al. anser att för personer med värden som överstiger 40 poäng behövs sär-

skild hänsyn till rörelserädsla tas vid rehabilitering (38). 

Instrumentet kan även delas upp i två delar: TSK-SF (somatic focus) och TSK-AA (activity avoidan-

ce). Man använder i det fallet 11 av de ursprungliga 17 frågorna. Den uppdelade versionen rekom-

menderas i vissa studier, eftersom den där visat sig ha en högre validitet (39) medan andra menar att 

alla 17 frågorna bör användas (40). Instrumentet har redan i originalversionen hög reliabilitet och ”in-

ternal consistency” för personer med ländryggssmärta (41), samt för personer med whiplash (42).  

 
Intervention 
Personens remiss bedömdes utifrån gällande remisskriterier av remissgruppen för Garnis Rehabcen-

ter/Rehabiliteringsmedicin Sunderby sjukhus. Personen fick en kallelse samt ett allmänt informations-

brev om hur kursen i smärthantering var upplagd. Rehabiliteringen startade i de flesta fall i mitten av 

veckan och personen träffade sin kontaktperson i teamet. Vid detta tillfälle togs kompletterande upp-

gifter till remissen fram. Deltagaren formulerade en målsättning för rehabperioden. Under de 13 da-

garna som rehabiliteringen pågick varvades teoretiska och praktiska aktiviteter. Schemat sammanställ-

des och justerades utifrån de målsättningar som kursdeltagarna hade i den aktuella gruppen. De sche-

malagda aktiviteterna var gruppbaserade. Det fanns även möjlighet till individuella vägledande samtal 

med kurator, sjuksköterska, hälsovägledare, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Inga individuella sjuk-

gymnastiska behandlingar utfördes, men tips om och råd för hur de kan hantera sin smärta erbjöds. Det 

handlade om träningsprogram, egenmobilisering, behandling med TENS eller förslag till annan egen 
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smärtlindring. Samtliga aktiviteter syftade till att personen skulle hitta nya vägar till aktivitet, för att 

uppleva glädje och livskvalité. Det kunde handla om att återuppta ett tidigare intresse eller hitta en ny 

aktivitet. Justeringar i ergonomi och information om hjälpmedel var ofta grundläggande, för att delta-

garen skulle kunna fortsätta vara aktiv i arbete eller på fritid. De fysiska aktiviteterna var stavgång, 

olika former av träning i vatten, tai chi samt träning med stor balansboll. Deltagarna introducerades i 

de olika träningsformerna och fick instruktioner hur de själva kunde justera intensiteten i övningarna. 

Genom att öka kunskaperna om träning och hitta träningsnivån hade deltagaren möjlighet att få lyckas. 

Tanken var att goda erfarenheter av fysisk aktivitet kunde minska rörelserädslan. Med konceptet att få 

information, prova praktiskt, utvärdera och sedan upprepa denna procedur inom samtliga områden 

önskar GR ge deltagaren nya positiva erfarenheter. Den proceduren återkommer vare sig det gäller 

stresshantering, fysiska aktiviteter, ergonomi eller andra ämnen. Genom att veta på vilket sätt, när och 

hur mycket man kan göra, hoppas GR kunna öka tilltron hos deltagarna att klarar av olika uppgifter. 

Målsättningen var även att deltagarna skulle få uppleva att de kan påverka smärtan genom de dagliga 

val de gör. De behöver även tänka igenom vad valen kan leda till, på både kort och lång sikt. Under 

vecka 2 träffades kursdeltagaren och kontaktpersonen för att följa upp målen. Kursdeltagarna fick 

skriva ner vad de gjort för att närma sig sina målsättningar, vad de lärt sig fram till dess och vad de 

behövde tänka på under resten av rehabperioden. I slutet av rehabperioden träffades kursdeltagare och 

kontaktperson en sista gång och satte upp målsättningar som kursdeltagaren kunde arbeta vidare med 

hemma.  
 
Procedur 
Vid rehabiliteringens start informerades deltagarna muntligt om projektet, dess syfte, upplägg och 

anonymitet vid deltagande. Baseline-mätningar utfördes under någon av de första två dagarna av re-

habperioden med SF-36, ASES-S samt TSK. Vid uppföljningen 8-11 månader efter avslutad rehabili-

tering användes samma instrument. ASES-S mättes även på rehabperiodens sista dag. De som valde 

att delta i studien har gett ett skriftligt medgivande (bilaga 1) i samband med uppföljningsdagen. I de 

fall personen valt att utebli från uppföljningsdagen skickades de aktuella enkäterna hem tillsammans 

med ett följebrev (bilaga 2).  

 

Dataanalys 
Samtliga statistiska analyser är utförda med SPSS (Statistical Package for Social Science) Windows 

version 16.0. Materialet var normalfördelat varvid parametrisk statistik valdes. För att mäta skillnader 

i medelvärden mellan två mättillfällen valdes parat t-test för SF-36, TSK och ASES-S. Vid jämförelse 

mellan tre mättillfällen användes General Linear Model Repeated Measures till ASES-S. För att se på 

samband mellan deltagarnas förändringar på olika instrument användes Pearsons korrelationskoeffici-
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ent. Missing data hanterades enligt instruktioner för SF-36 (32) samt har i aktuella fall ersatts i enlig-

het med gällande regler (43). 

 

Etik 
Studien är granskad och godkänd av den etiska gruppen vid Luleå Tekniska Universitet.  

 
 
Resultat 
 
Hälsorelaterad livskvalité 
Gruppens medelvärde har beräknats för de åtta delskalorna samt de sammansatta måtten för fysisk och 

psykisk hälsa, före rehabilitering samt vid uppföljning 8-12 månader senare (Fig. 1). När det gäller de 

enskilda variablerna har samtliga förbättrats. De största förändringarna av medelvärdet kan man se på 

social funktion (p=0,015), vitalitet (p=0,003) och psykiskt välbefinnande (p=0,02). Mental hälsa har 

förbättrats mer än fysisk hälsa. Gruppen har mycket lågt medelvärde när det gäller rollfunktion fysiskt 

både före rehabiliteringen och vid uppföljningen. Detta avspeglar sig på ett lågt totalvärde för fysisk 

hälsa då dessa variabler bygger på varandra. Som jämförelse med vår grupp finns normvärdet för Sve-

riges befolkning i åldersgruppen 35-49 år samt personer med sjukpension.  
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Figur 1. Sammanställning av resultat för SF-36. Medelvärden för gruppen före rehabilitering samt vid uppfölj-
ning 8-11 månader efter avslutad rehabilitering. Svensk normkurva för åldersgruppen 35-49 år, samt för personer 
med sjukpension. (n=66) 
PF = Fysisk funktion, RP = Rollfunktion fysisk, BP = Smärta, GH = Allmän hälsa, VT = Vitalitet, SF = Social  
funktion, RE = Rollfunktion emotionell, MH = Psykiskt välbefinnande, PCS = Fysisk hälsa, MCS = Mental 
hälsa. 
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Self-efficacy 
Tilltron till den egna förmågan ökar generellt under rehabperioden, men minskar fram till uppföljning-

en (Fig 2).  Mera exakt sker en tydlig signifikant förbättring av self-efficacy för samtliga tre delskalor 

under rehabperioden och som fortsätter att vara signifikant fram till uppföljningen, för hantering av 

smärta (p<0,001), och för hantering av övriga symptom (p<0.001). Däremot sker en signifikant för-

sämrad tilltro att hantera smärta och övriga symtom från rehabperiodens slut och fram till uppföljning-

en (Fig 2).  
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Figur 2. Gruppens medelvärde av ASES-S före rehabilitering, efter rehabilitering samt vid uppföljning 8-11 

månader efter avslutad rehabilitering. 

 

 

 

 

 

Rörelserädsla  
I studien hade 27 av 66 personer (41 %) en rörelserädsla som behöver beaktas, d v s TSK-17 ≥ 40 vid 

mätningen före rehabiliteringsperioden. Hos dessa personer kan man se minskningar av rörelserädslan 

vid uppföljningen både vid beräkning av TSK-17 (p=0,01) och för TSK-SF (p=0,05), men inte för 

TSK-AA ( p=0,09). För de personer som hade låg rörelserädsla (TSK< 40) vid starten av rehabiliter-

ingen syntes inte några signifikanta skillnader på skattningen vid uppföljningen. 
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Samband mellan förändringar av mätinstrumenten   
De personer som har minskat sin rörelserädsla har samtidigt ökat sin self-efficacy för smärta och för 

övriga symtom. Både en minskad rörelserädsla, mätt med TSK-17, samt en ökad self-efficacy för 

smärta, korrelerar väl mot flera av delskalorna för hälsorelaterad livskvalité i SF-36. Förändringen av 

self-efficacy för funktion har ett samband med förändring av livskvalitet i form av vitalitet, fysisk funk-

tion samt smärta. Förändring av self-efficacy för andra symtom har kopplingar till vitalitet och psy-

kiskt välbefinnande. 

 

 
Tabell 3. Pearson korrelationskoefficient för sambandet mellan förändringar av SF-36 och TSK samt ASES-S.  

(n=66)   

 TSK-17 

Rörelserädsla 

ASES-S  

Smärta 

ASES-S  

Funktion 

ASES-S  

Symtom 

SF-36 PF -0,28* 0,49** 0,39** 0,10 

SF-36 RP -0,16 0,47** 0,09 0,25* 

SF-36 BP -0,26* 0,54** 0,34** 0,30* 

SF-36 GH -0,26* 0,41** 0,29* 0,23 

SF-36 VT -0,42** 0,59** 0,42** 0,39** 

SF-36 SF -0,23* 0,28* 0,10 0,19 

SF-36 RE -0,09 0,23 0,08 0,17 

SF-36 MH -0,29* 0,23 0,11 0,34** 

 

PF = Fysisk funktion, RP = Rollfunktion fysisk, BP = Smärta, GH = Allmän hälsa, VT = Vitalitet, SF = Social  
funktion, RE = Rollfunktion emotionell, MH = Psykiskt välbefinnande, PCS = Fysisk hälsa, MCS = Mental 
hälsa. 
 
** korrelationen signifikant p < 0,01  * korrelationen signifikant p < 0,05 

 

 

 
Diskussion           
 

Det är mycket intressant att resultatet i studien visar att en kort intensiv rehabiliteringsperiod kan vän-

da trenden för personer med långvarig smärta. Resultaten visar på både fysiska och psykiska effekter. 

De största förbättringarna är en högre hälsorelaterad livskvalitet, särskilt vitalitet, samt större tilltro att 

hantera smärta och andra symtom. Eftersom en tidigare utvärdering visade svaga resultat (30), är dessa 

siffror glädjande och ger inspiration till de personer som dagligen arbetar med denna rehabiliterings-

form. 
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Deltagarna ökar sin skattning av hälsorelaterad livskvalité fram till uppföljningen. Det är framför allt 

den psykiska hälsan som förbättrats inom flera områden. Vid uppföljningen upplever deltagarna att de 

är piggare och lugnare med bättre kvalité på umgänget både i och utanför hemmet, enligt delskalorna 

vitalitet och social funktion. Tidigare studier har visat på samband mellan förbättrad mental funktion, 

minskad vaksamhet för smärtan, minskade emotionella aspekter på smärtan och en högre känsla av 

sammanhang (16, 44). I denna studie har inte samma parametrar uppmätts, men vi kan notera de störs-

ta förbättringarna på mental hälsa, psykisk funktion och social funktion. En studie av öppenvårdsreha-

bilitering i Danmark visar på ännu större förbättring av hälsorelaterad livskvalité, men då hade rehabi-

literingen pågått i 10 månader (15). Trots GR:s korta rehabiliteringstid visar resultaten på nästan lika 

stora eller större förbättringar av både rollfunktion emotionell och social funktion. 

 

Fysisk hälsa har däremot inte påverkats fram till uppföljningen. Förändringar av beteende och livsstil 

tar tid och den fysiska effekten av dessa förändringar tar ännu längre tid att uppnå. Även om aktiviteter 

fungerar bättre och personen använder sin kapacitet optimalt, kan smärtan förbli på samma nivå. 

Smärtan finns alltså kvar, men man hanterar den på ett annat sätt. Även vid längre rehabperioder kan 

dessa resultat ses (15). Det finns även studier som visar på att en månadslång rehabilitering kan för-

bättra den fysiska hälsan och att denna förbättring hade samband med en minskning av katastroftän-

kande och tankar kring allvarliga konsekvenser av smärtan (16).  

 

Det som är förvånande men inte ovanligt är den låga skattningen av rollfunktion-fysiskt. Man kan fun-

dera på hur det kan komma sig. Är det så att de personer som utvecklat denna typ av smärtproblematik 

har egna normer och krav som är högt ställda? Är självkänslan byggd på prestation? När det inte går 

att prestera i samma omfattning uppfattas livskvalitén då som mycket låg. Även andra studier inom 

smärtrehabilitering har visat på mycket låga värden på denna delskala (15). Becker et al. menar att om 

smärtan har funnits i flera års tid utan adekvat rehabilitering har dessa personer successivt sänkt sin 

livskvalité och kommit att skatta den allt lägre med tiden (15). Vid jämförelse med normvärden för 

Sveriges befolkning för den aktuella åldersgruppen, kan konstateras att deltagarna generellt skattar sin 

livskvalité mycket lågt (32).  

 

Jämfört med den tidigare gjorda utvärderingen på Garnis Rehabcenter som var baserad på self-efficacy 

instrumentet så är resultatet för dagens studie bättre (30). Även om self-efficacy visar på samma möns-

ter och går ner vid uppföljningen vid båda utvärderingarna så är minskningen betydligt mindre denna 

gång och förbättringarna är större för både tilltron att hantera smärta och övriga symtom under själva 

rehabperioden. Orsaken till detta kan till en viss del vara de förändrade remisskriterierna, men även 

förändringar i rehabprogrammet. Det kognitiva förhållningssättet används i större utsträckning och 

deltagarna har idag ett större eget ansvar. Det kan också förklara varför resultaten håller i sig bättre till 

uppföljningen. Man kan däremot fundera varför self-efficacy för funktion inte påverkas i samma ut-
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sträckning. Ett av svaren är att många deltagare skattar relativt höga värden redan före rehabiliterings-

perioden och därför kan inte så stora förändringar förväntas. Att denna patientgrupp skattar funktion 

högt från början kan i sin tur bero på att ASES-S utvecklats för personer med reumatiska ledbesvär. 

Skattningarna för funktion skulle gärna behöva innehålla moment som kräver att man sitter eller står 

en längre stund, eller arbetar med armarna över axelhöjd. Likaså skulle moment som kräver böjning-

ar/vridningar av ryggen och övningar som ställer krav på bibehållen koncentration och kognitiv funk-

tion vara värdefulla att ha med.  

 

Det finns olika varianter av instrument som mäter self-efficacy och som förekommer i andra rehabili-

teringsstudier (19, 22, 45, 46) Dessa studier är utförda på multidisciplinära program eller behandlings-

serier som varat mer än åtta veckor och i linje med vår studie så visar de också på förbättrad tilltro att 

hantera smärta efter genomgången rehabilitering. Nackdelen är naturligtvis att instrumenten inte är 

identiska varför resultaten i vår studie blir svårare att jämföra. 

  

Rörelserädsla, rädsla för smärta och rädsla att skada sig igen har minskat fram till uppföljningen, men 

inte i den omfattning som ses i studier som varit speciellt inriktade på detta fenomen i sitt behand-

lingsupplägg (38). Man kan reflektera över det faktum att delskalan TSK-AA (activity avoidence) inte 

påverkas alls. En av förklaringarna kan finnas i hur informationen kring smärta och aktiviteter är upp-

lagda. Personer som har en tendens att utöva aktiviteter utan att respektera smärtan, kan ha nytta av att 

lära sig lyssna på kroppen signaler. Däremot kan samma information leda till ett undvikandebeteende, 

med rädsla och oro för aktiviteter, hos personer som i en allt för hög grad uppmärksammar smärtan 

och även tar för stor hänsyn till andra kroppsliga signaler.  

 

I den här studien fann vi att minskad rörelserädsla har ett klart samband med både ökad livskvalité och 

bättre tilltro att kunna hantera smärta och andra symtom. Resultatet har stöd i tidigare forskning (13). 

Detta resultat kan tolkas som att de personer som har sänkt sin rörelserädsla även har börjat känna sig 

piggare eftersom deras vitalitet ökat. Det finns speciellt utvecklade träningstekniker med bra resultat 

för att minska rörelserädsla och rädsla för smärta eller att skada sig igen (38, 46). Träningen utgår ifrån 

de specifika moment som personen är rädd för. Denna träningsmodell skulle mycket väl kunna im-

plementeras även i vår rehabilitering vid individuella kontakter i de sjukgymnastiska och arbetstera-

peutiska momenten. 

 

En metodologisk svaghet i den här studien är att det inte finns någon kontrollgrupp att jämföra resulta-

ten med. Det hade inte varit etiskt försvarbart att undanhålla personer behandling under så lång tid 

som studien pågått. En kontrollgrupp med deltagare som erhöll annan sedvanlig behandling hade kun-

nat inkluderas, men det kändes inte nödvändigt eftersom studien syftar till att undersöka om det finns 

någon indikation på att rehabiliteringen ger långvariga effekter. Genom att kontrollgrupp saknas kan 
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det ligga nära till hands att tolka de goda resultaten som spontanförbättring. Det är dock högst troligt 

att rehabiliteringen på GR är det som har vänt trenden för deltagarna. Resultatet i denna studie visar ett 

enhetligt mönster med förbättringar av livskvalité, self-efficacy och rörelserädsla. Spontanförbättring 

brukar inte ses hos personer med långvarig smärta (15).  En osäkerhetsfaktor är att det inte finns några 

krav på deltagarna att avstå från andra behandlingar under tiden fram till uppföljningen. Detta leder 

också till en viss osäkerhet om vad det är som påverkat resultatet i denna studie.  

 

Det hade varit bra om alla skattningsinstrument använts vid rehabperioden slut för att trenden lättare 

skulle kunna studeras. För att mängden enkäter och pappersarbete för deltagarna skulle hållas på en 

rimlig nivå utfördes därför endast två mätningar med SF-36 och TSK. Många andra studier mäter sina 

resultat i graden av arbetsåtergång, vilket också kan vara bra att ta hänsyn till i kommande studier (10, 

18, 29). Tiden fram till uppföljningsdagen varierar från åtta till elva månader. Det kan innebära att 

vissa personers resultat i större utsträckning hunnit reduceras, beroende på att det gått längre tid sedan 

rehabiliteringen avslutats. Man kan även se det som att andra deltagare bättre hunnit ta tag i föränd-

ringar och genomfört dem innan uppföljningsdagen, så att till exempel livskvalitén förbättrats om det 

fått gå ytterligare några månader. 

 

En annan svaghet i studien är att allt material enbart baseras på självskattningsformulär. Det hade varit 

önskvärt att kombinera med andra metoder som till exempel observation eller bedömning av fysisk 

förmåga. I framför allt skattningsformulären ASES-S och TSK finns det vissa påståenden som är svåra 

att tyda, vilket kan ha påverkat deltagarnas skattningar. Formuleringar och ordval kan spela stor roll 

och det finns risk för olika tolkning av uttryck. Deltagarna har fyllt i formulären på egen hand för att 

minimera risken att deras svar påverkats av någon av teammedlemmarna. Också det faktum att förfat-

taren arbetar som sjukgymnast i smärthanteringsteamet skulle ha kunnat påverka hur deltagarna fyllt i 

enkäterna och att resultatet kunnat tolkas partiskt. För att minimera risken har standardiserade enkäter 

använts. Deltagarnas livssituation och ekonomiska situation kan ha färgat svaren på enkäterna. Det 

kan t ex vara opassande att skatta en hög livskvalité och self-efficacy och samtidigt ha en konflikt med 

Försäkringskassan angående rätt till sjukersättning. Ett par av de personer som valde att inte delta i 

studien, hänvisade till att de inte ville riskera att ge Försäkringskassan ännu fler uppgifter om dem i 

form av enkätsvar. 

 

Styrkan med studien är att många deltagare har varit villiga att medverka. Upplägget har gjort att man 

kunnat analysera vad som händer under en längre tid. Arbetet med självskattningsformulär är en rutin 

för teamet och de olika formulären täcker upp många aspekter av rehabiliteringen. Utifrån våra erfa-

renheter av den tidigare utvärderingen (30), utökades utvärderingsinstrumentet ASES-S med TSK och 

SF-36. Det kontinuerliga insamlandet av material ger goda förutsättningar för fortsatta analyser av 

subgrupper. Det skulle vara intressant att även studera rehabiliteringsprogram som pågår en längre 
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period och undersöka det med samma procedur som i denna studie. Resultatet för GR, som indikerar 

att det är tillräckligt med en kort intensiv rehabilitering, är även intressant ur ett ekonomiskt perspek-

tiv. Med kortare rehabiliteringstid kan fler personer erhålla rehabilitering varje år och kostnaden per 

patient blir lägre. 

 

En aspekt som kan diskuteras, är på vilket sätt uppföljningar kan främja att behandlingsresultat bibe-

hålls. En variant kan vara web-baserade uppföljningar, till exempel ett chat-forum där kursdeltagarna 

kan träffas virtuellt och har tillgång till smärthanteringsteamets kunnande. Deltagarna är då väl för-

trogna med de personer som de har virtuellt kontakt med. Detta kan ge bättre resultat än ett nyligen 

testat och helt internetbaserat rehabiliteringsprogram för långvarig smärta och ”burnout” (47). Ett chat-

forum på Internet möjliggör fler uppföljningar utan höga kostnader för deltagarnas resor och logi. Att 

ha återkommande uppföljningar skulle även kunna underlätta för deltagarna att genomföra och bibe-

hålla förändringar i vardagen. En annan intressant aspekt att reflektera över är patienternas olika för-

måga till förändring beroende på vilken förändringsfas de befinner sig i. I denna studie har vi inte un-

dersökt vilka av deltagarna som är i mest optimal fas för att lära sig smärthantering utifrån ett kogni-

tivt förhållningssätt. Det finns intressanta samband mellan vilken motivationsfas deltagaren befinner 

sig i och om deltagaren är redo för att hantera sina besvär på egen hand (21, 22). Det finns även in-

strument för bedömning av vilken fas personen befinner sig i (23). Med nya möjligheter till uppfölj-

ningar och kompletterande instrument skulle dessa personer bättre kunna fångas upp vid rätt tillfälle 

när de är redo att ta tag i sin situation.  

 

Ett sätt som visats sig förstärka en persons förmåga till beteendeförändringar är att arbeta med hem-

uppgifter både under rehabiliteringsperioden men även fram till uppföljningen (22). Likaså skulle tyd-

ligare överrapporteringsrutiner mellan Garnis och Primärvården bättre kunna stödja patienterna i deras 

fortsatta rehabiliteringsprocess fram till uppföljningen. Ett alternativ kunde vara att Primärvården föl-

jer upp patienterna då de arbetar med hemuppgifter efter rehabiliteringsperiodens slut. 

 

Det skulle vara intressant att studera ett rehabiliteringsprogram som pågår en längre period och under-

söka det med samma procedur som i denna studie. Resultatet för GR är även intressant ur ett ekono-

miskt perspektiv. Med kortare rehabiliteringstid kan fler personer erhålla rehabilitering varje år och 

kostnaden per patient blir lägre. 

 

För kursdeltagarna handlar smärthantering om en livsomställning och att hitta en acceptans. Att accep-

tera situationen är inte att resignera eller att ge upp. De deltagare som accepterar en långvarig smärta, 

är inte passiva, utan engagerade i dagliga aktiviteter, känner sig aktiva och är motiverade till att full-

följa sina aktiviteter (48).   
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Konklusion 
Denna studie ger en indikation på att ett kort intensivt rehabiliteringsprogram kan förbättra self-

efficacy, hälsorelaterad livskvalité och rörelserädsla hos personer med långvarig smärta. Resultaten 

håller i sig åtta till elva månader senare, även om en viss tillbakagång sker fram till uppföljningen. 

Resultaten liknar de som kan uppvisas för längre rehabiliteringsperioder vilket också är intressant ut-

ifrån ett ekonomiskt perspektiv. Teamet behöver se över på vilket sätt den fortsatta stöttningen i reha-

biliteringsprocessen ska göras för att de uppnådda förändringarna resultaten ska bibehållas och hur 

uppföljningsdagen kan utvecklas ytterligare. Med tanken att bäst kunna anpassa rehabiliteringen ut-

ifrån de förändringsstadier som deltagarna befinner sig i krävs fortsatt forskning. 
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Härmed godkänns att mina enkätsvar och journalhandlingar, efter avperso-
nifiering, får användas som material för utvärdering av Garnis Rehabcenters 
rehabiliteringsverksamhet. 
 
Jag godkänner även att det slutgiltiga resultatet kan komma att publiceras 
via Luleå Tekniska Universitet samt på Garnis Rehabcenters hemsida. 
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Hej! 
 
 
Som Du vet hade Din grupp uppföljningsdag förra veckan. Det var tråkigt att Du inte 
hade möjlighet att komma. Vi kommer inom kort att påbörja en utvärdering av smärthan-
teringskursen och vill därför ha Dina åsikter och höra hur Du har det just idag. 
 
Vår förhoppning är att 10-15 grupper kommer att delta i studien, dvs. ca 100-150 perso-
ner totalt. Studien kommer att baseras både på bakgrundsuppgifter om de personer som 
medverkar, samt på enkätsvar. Bakgrundsuppgifterna hämtas från remiss- och journal-
handlingar och det kan t ex. röra sig om ålder, kön, yrke, sjukskrivningstid, samt diagnos. 
Uppgifterna avpersonifieras så att ingen kan känna igen just Dina svar och all medverkan 
är helt frivillig.  
 
Om du är intresserad av att delta bli din uppgift att fylla i medföljande enkäter och skicka 
tillbaka dem i svarskuvertet så snart som möjligt. Enkäterna är SF -36, ASES-S och TSK 
vilka kanske känns bekanta, eftersom Du även har fyllt i dem under rehabvistelsen på 
Garnis. Enkäterna är hophäftade och vi vill att Du fyller i dem i tur och ordning som de är 
fastsatta. På varje fråga vill vi endast ha ett svar och att Du väljer det alternativ som 
stämmer in bäst, även om det kan vara flera som känns aktuella eller att verkligheten lig-
ger mellan två alternativ. För att vi ska kunna använda oss av Dina journaluppgifter och 
enkätsvar behöver vi Ditt godkännande och det finns därför en särskild blankett för detta 
som vi önskar att Du skickar med i svarskuvertet. Om Du enbart skickar in enkäterna och 
inte medgivandet för journalhandlingarna, tolkas det som att Du avstår från att delta i 
studien. 
 
Om Du har några frågor om enkäterna eller när det gäller den kommande utvärderingen 
av smärthanteringskursen får Du gärna höra av dig. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
GARNIS REHABCENTER 
Teamet för smärthantering 
 
 
Susanne Hellgren 
Leg sjukgymnast 
Tfn 0921-671 80       
susanne.hellgren@nll.se 
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