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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att hos personer med långvarig smärta beskriva 
betydelsen av att ha deltagit i multidisciplinär smärtrehabilitering. 
Kriterierna för att delta i studien var att personerna skulle ha haft 
smärta i mer än tre månader samt deltagit i multidisciplinär 
smärtrehabilitering. I studien ingick sex kvinnor och en man. 
Datainsamling genomfördes utifrån en kvalitativ ansats genom 
ostrukturerade intervjuer. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet utmynnade i fyra kategorier: ”Resurs för 
att hantera smärtan vid utförandet av dagliga aktiviteter”, ”Ökad 
förståelse om långvarig smärta och dess konsekvenser”, ”Att ha fått 
diskutera sin situation tillsammans i grupp” och ”Omgivningen har 
fått en ökad förståelse”. Resultatet visade att deltagandet i denna form 
av behandling haft betydelse ur olika perspektiv. Personerna har fått 
ökade kunskaper och möjligheter att hantera smärtan vid utförandet av 
aktiviteter. Personerna har förändrat sitt tankesätt och upplever efter 
deltagandet en ökad livskvalitet. Att få dela erfarenheter med varandra 
i grupp samt att anhöriga gjorts delaktiga i behandlingen har varit 
betydelsefullt. 
 
Nyckelord: aktivitet, långvarig smärta, multidisciplinärt team, 
smärtrehabilitering  



 

 

2 

Enligt Socialstyrelsen är det vanligt bland befolkningen att leva med långvarig smärta och 

ofta återkommande smärttillstånd. En uppskattad siffra är att en tredjedel av befolkningen 

besväras av långvariga smärttillstånd. De smärttillstånd som oftast förekommer härrör från 

skelett, muskler och leder. Hos kvinnor uppstår smärttillstånd vanligast i axlar och nacke och 

hos män i ländryggen (SoS-rapport 1994:4). Långvarig smärta påverkar personers förmåga att 

utföra aktiviteter (Müllersdorf, 2002; Peolsson, Hydén & Sätterlund Larsson, 2000; Strong, 

1996). Aktiviteter är allt personer gör och de kan delas in i tre aktivitetsområden, arbete, fritid 

och dagliga aktiviteter (Kielhofner, 2002). Arbetsterapeuten arbetar med att möjliggöra 

deltagandet i aktiviteter för personer som upplever dysfunktion (Kielhofner, 2004). En form 

av smärtrehabilitering för personer med långvarig smärta är behandling av ett 

multidisciplinärt team där arbetsterapeuten har en betydande roll (Strong, 1996). I det 

multidisciplinära teamet finns arbetsterapeuten där för personen likväl som en resurs för de 

övriga teamet (Christiansen & Baum, 1997). Multidisciplinär smärtrehabilitering är en 

effektiv strategi för personer med långvarig smärta (Persson, Rivano-Fisher & Eklund, 2003; 

SoS-rapport 1994:4). Det har visat sig vara värdefullt att samordna smärtrehabiliteringen 

utifrån en helhetssyn (Brattberg, 2003). Vårt syfte med denna studie är att hos personer med 

långvarig smärta beskriva betydelsen av att ha deltagit i multidisciplinär smärtrehabilitering. 

 

Smärta är en universell upplevelse och kan omfatta ett brett spektrum av intensitet, från 

lindriga besvär till outhärdliga plågor (Hawthorn & Redmond, 1999). I Brattberg (1995) 

beskriver smärta utifrån tre olika definitioner; ont, värk och smärta. Ont står för en låg 

intensitet, värk finns i vila och har en längre varaktighet medan smärta har den högsta 

intensiteten och är oftast rörelseberoende. International Association for the Study of Pain 

[IASP] (Merskey, 1994) definierar smärta som en obehaglig sensorisk eller emotionell 

upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan 

skada och smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. Begreppet 

kronisk/långvarig smärta definieras som smärta som varat mer än tre månader (Brattberg, 

1995; Linton, 2005) och Socialstyrelsen (SoS-rapport 1994:4) beskriver att termen långvarig 

smärta är mer adekvat att använda än kronisk smärta. I denna studie kommer författarna att 

använda sig av begreppet långvarig smärta som varat mer än tre månader. Långvarig smärta 

kan vara en ihållande smärta som har en identifierbar orsak men den kan också vara 

svårförklarad. Den långvariga smärtan kan ha flera fysiska och emotionella aspekter. En 
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fysisk aspekt är att personen blir mindre aktiv vilket resulterar i reducerad rörlighet och 

minskad motivation för aktivitet. Den emotionella aspekten innebär att personen kan utveckla 

psykiska problem vilket leder till att personen tappar modet och istället fokuserar på sina 

smärtor. Även personens sociala relationer kan bli lidande (Hawthorn & Redmond, 1999) 

Sammanfattningsvis kan smärta beskrivas ur flera olika perspektiv men centralt är att smärtan 

alltid är subjektiv och därmed unik för den enskilda personen.  

 

Rehabilitering innebär att sträva efter att öka personens copingförmåga, det sätt personen 

använder för att hantera livets svårigheter (Brattberg, 2003; Fugl-Meyer, Brännholm & Fugl-

Meyer, 1992). Fugl-Meyer et al. beskriver vidare att målet med rehabiliteringen är att 

personen ska återfå hälsan, förmågan att nå sina aktivitetsmål och därmed ökad livskvalitet. 

Brattberg (2003) beskriver att personen kan rikta sin lösning mot problemen eller också kan 

synen på problemen förändras. Vid smärtrehabilitering har det visat sig vara värdefullt att 

organisera vården utifrån en helhetssyn genom att använda sig av ett multidisciplinärt team 

(Brattberg, 2003). Helhetssynen innebär att de olika professionerna i det multidisciplinära 

teamet tillsammans ser på personen som en helhet i stället för att var och en tar hand om sin 

del i smärtrehabiliteringen. Ett multidisciplinärt team består av specialister från olika områden 

som tillsammans utgör ett team runt personen (Brattberg, 2003). Detta team kan bestå av 

läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast (SoS-rapport, 1994:4). I en studie 

av Persson et al. (2004) framkom att personer som deltagit i ett multidisciplinärt 

smärtrehabiliteringsprogram visade förbättringar i aktivitetsutförandet samt ökad 

tillfredsställelse i utförandet. Det kan bero på att personerna tagit till sig nya och bättre 

copingstrategier och mer adekvat accepterat en förändrad livssituation. Från Socialstyrelsen 

framkommer i internationella utvärderingar att denna form av smärtrehabilitering ger ett bra 

långtidsresultat(SoS-rapport 1994:4). Smärtrehabilitering omfattar både psykologiska och 

pedagogiska metoder. Psykologiska metoder påverkar tanken, känslan och handlingen. 

Pedagogiska metoder har som syfte att öka personens kunskap om smärta och hur smärta 

påverkar personen, dessa metoder används framför allt vid smärtrehabilitering i grupp 

(Brattberg, 1998). Metoderna har som mål att lära personen att hantera sina symtom för att 

uppnå så hög livskvalitet som möjligt (Brattberg, 1998, 2003). Vid smärtrehabilitering kan det 

vara viktigt att anhöriga görs delaktiga (Hawthorn & Redmond, 1999). Även anhöriga 

upplever förändringar i det dagliga livet (Söderberg, Strand, Haapala och Lundman, 2003). 
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Sammanfattningsvis kan beskrivas att målet med smärtrehabilitering, genom användandet av 

ett multidisciplinärt team är att personer ska återfå en ökad livskvalitet. 

 

Eftersom långvarig smärta medför begränsningar i utförandet av aktiviteter är det 

betydelsefullt att se på hur aktivitet beskrivs i litteraturen. Enligt Kielhofner (2004) och 

Strong (1996) är utförandet av meningsfulla aktiviteter grundläggande för att en person ska 

uppleva hälsa. Kielhofner (2002) beskriver att personer har ett biologiskt behov av att vara 

aktiv. För att en aktivitet ska få sin rätta betydelse ska den enligt Fisher (1998) för personen 

vara meningsfull, ändamålsenlig, vara en källa till motivation samt ha en personlig betydelse. 

Kielhofner (2002) delar in utförandet av aktiviteter i tre olika aktivitetsområden, dagliga 

aktiviteter, fritid och arbete, dessa äger rum i olika miljöer. Dagliga aktiviteter omfattar bland 

annat på/avklädning, tvätt, äta och hushållssysslor. Fritid är de aktiviteter som utförs för 

personens egen skull. Arbete är aktiviteter som utförs för andra och kan vara både lönat och 

oavlönat. Kielhofner (2004) framhåller även att det är av vikt att det råder balans i utförandet 

mellan dessa tre aktivitetsområdena, saknas balans resulterar detta i ohälsa. Arbetsterapeuten 

arbetar med personer som upplever nedsatt aktivitetsförmåga och åtgärderna kan vara riktade 

mot personen eller mot miljön (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). 

Relationen mellan person, miljö och aktivitet är dynamisk, sker en förändring inom något 

område påverkas de andra områdena (Canadian Association of Occupational Therapy 

[CAOT], 2002). Målet med arbetsterapi är att förbättra personens välmående, att möjliggöra 

och stärka personen i aktivitetsutförandet, att återfå kontroll över sitt liv, förbättra hälsan och 

bemästra följderna av nedsatt förmåga att utföra aktiviteter (Hagedorn, 2003). En modell som 

används inom arbetsterapi är Model of Human Occupation. Modellen utgår ifrån personens 

subjektiva upplevelse av dysfunktion och hur miljön påverkar utförandet av aktiviteter samt 

hur personer motiveras och skapar mönster/vanor/roller för aktivitetsutförandet. Modellen 

används till personer som upplever svårigheter i utförandet av aktiviteter i sitt dagliga liv 

(Kielhofner, 2002). Strong (1996) anser att denna modell är bra som guide för 

arbetsterapeuter inom smärtrehabilitering. Den förser arbetsterapeuten med en förståelse för 

funktion och dysfunktion, bedömningsinstrument, samt ger en struktur hur personen kan 

förbättra utförandet av aktiviteter.  

I en studie av Müllersdorf (2002) framkommer att personer med långvarig smärta upplever 

begränsningar och att det krävs större ansträngning vid utförandet av aktiviteter. Ibland är 
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personerna beroende av andra för att klara av utförandet och vissa aktiviteter utförs trots ökad 

smärta. En konsekvens av smärtan är enligt Müllersdorf (2002) och Strong (1996) att personer 

helt upphör med utförandet av vissa aktiviteter. Enligt Strong (1996) är nedsättning av 

aktivitetsförmågan inom Instrumentella dagliga aktiviteter (IADL) och Personliga dagliga 

aktiviteter (PADL) en vanlig konsekvens vid långvarig smärta. Exempel på IADL är 

hushållsaktiviteter, transport, ekonomi, handla och interagerande med andra personer och 

PADL är på/avklädning, hygien och dusch. Arbetsterapeuten kan här bistå genom att förbättra 

personens förmåga eller genom att modifiera aktiviteten eller miljön. Andra svårigheter som 

kan uppstå är förlust av roller, psykosociala problem, känsla av hjälplöshet, förlust av 

självkänsla och fysisk oförmåga (Strong, 1996). Enligt Müllersdorf och Söderback (2002) kan 

lämpliga åtgärder vara riktade mot utbildning, stresshantering och beteendevetenskapliga 

interventioner. Detta eftersom personer med långvarig smärta är i behov av ökad kunskap om 

hur de ska hantera utförandet av dagliga aktiviteter. Müllersdorf (2001) beskriver att övriga 

åtgärder för personer med långvarig smärta kan vara rådgivning, bedömning av 

aktivitetsutförande/aktivitetsanalys, energibesparande arbetssätt samt information och/eller 

förskrivning av hjälpmedel. I det multidisciplinära teamet har arbetsterapeuten en unik roll 

genom att denne bistår med sin kunskap för att möjliggöra utförandet av meningsfulla 

aktiviteter hos personer med långvarig smärta (Strong, 1996) 

 

Sammanfattningsvis har litteraturgenomgången visat att personer med långvarig smärta 

upplever begränsningar i utförandet av aktiviteter ((Müllersdorf, 2002; Peolsson et al. 2000; 

Strong, 1996). Fugl-Meyer et al. (1992). Aktiviteter innebär allt personer gör (Kielhofner, 

2002) och arbetsterapeuten arbetar med personer som upplever nedsatt aktivitetsförmåga 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). Detta gör det intressant att genomföra 

studien ur ett arbetsterapiperspektiv. Att organisera vården utifrån en helhetssyn genom 

användandet av ett multidisciplinärt team har visat goda resultat vid smärtrehabilitering av 

personer med långvarig smärta (Brattberg, 2003). Det finns kvantitativa studier som beskriver 

multidisciplinär smärtrehabilitering (Müllersdorf, 2002; Persson et al. 2003). Författarna har 

dock efter genomgång av litteraturen inte funnit några kvalitativa studier som beskriver vilken 

betydelse deltagandet i multidisciplinär smärtrehabilitering haft för personer med långvarig 

smärta. Syftet med denna studie är således att hos personer med långvarig smärta beskriva 

betydelsen av att ha deltagit i multidisciplinär smärtrehabilitering. 
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METOD 

 

Design 

Utifrån vårt syfte valdes en kvalitativ ansats för att få en förståelse utifrån personens 

perspektiv (Kvale, 1997). Datainsamling skedde genom ostrukturerade intervjuer och 

materialet har analyserats genom innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman 

(2004). 

 

Undersökningsgrupp 

För denna studie har ett ändamålsenligt urval tillämpats vilket innebär att 

undersökningspersoner har valts ut medvetet för att motsvara studiens syfte (Patton 2004). 

Personerna till denna studie valdes ut då de hade erfarenhet av deltagande i multidisciplinär 

smärtrehabilitering.  

 

Inklusionskriterierna för att delta i denna studie var: 

 

• Att personen haft långvarig smärta i mer än tre månader.  

• Att personen ska ha deltagit i smärtgrupp lett av ett multidisciplinärt team. 

 

I studien ingick sex kvinnor och en man och medelåldern var 45 år och hade i snitt levt med 

långvarig smärta i 15 år. Samtliga hade deltagit i smärtgrupp lett av ett multidisciplinärt team 

i primärvårdens regi. Personerna hade deltagit vid olika omgångar under en treårs period men 

under ledning av samma multidisciplinära team. I teamet ingick läkare, sjuksköterska, 

kurator, sjukgymnast och två arbetsterapeuter. Träffarna skedde en gång per vecka under en 

tioveckors period. På dessa träffar fick personerna information kombinerat med praktiska 

övnigar. Studien genomfördes i en mindre stad i norra Sverige.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom ostrukturerade intervjuer (Kvale, 1997), utifrån ett antal i 

förväg övergripande frågor, inom det aktuella ämnet för studien. För att kunna förbereda sig 

inför intervjun fick personerna ta del av frågorna.  
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De övergripande frågorna var: 

 

• Kan du berätta om betydelsen av att ha deltagit i en smärtgrupp? 

• Vilka moment var mest betydelsefulla för dig?  

• Kan du berätta om deltagandet i smärtgruppen har haft betydelse på ditt 

sätt att utföra aktiviteter? I så fall hur?  

• Hur tillfredställd är du med utförandet av dina aktiviteter i dag? 

 

Vid behov ställdes även följdfrågor. Innan intervjuerna förklarade författarna innebörden av 

aktiviteter utifrån de olika aktivitetsområdena dagliga aktiviteter, fritid och arbete för 

deltagarna. 

 

Procedur 

Författarna kontaktade först via telefon en distriktsarbetsterapeut, verksam inom landstingets 

primärvård på en mindre stad i norra Sverige. Distriktsarbetsterapeuten informerades om 

syftet med studien och författarna frågade om något underlag för denna studie fanns. 

Distriktsarbetsterapeuten trodde att det var möjligt. Samtidigt tillfrågades 

distriktsarbetsterapeuten om denne kunde vara en länk mellan författarna och personerna. 

Efter detta skickades även ett brev med skriftlig information till distriktsarbetsterapeuten. I 

brevet framgick studiens syfte samt inklusionskriterierna och om denne kunde vara behjälplig 

med att förmedla missivbreven till de personer som kunde anses vara lämpliga att delta i 

denna studie (Bilaga 1). I detta brev bifogades även missivbreven samt svarstalongerna 

(Bilaga 2). I missivbreven framgick syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst utan orsak. Det framgick även att intervjuerna skulle spelas in på band, 

men att de direkt efter utskrift skulle raderas samt att personerna garanterades konfidentialitet. 

I missivbreven medföljde en svarstalong samt ett frankerat kuvert. I svarstalongen framgick 

att svar önskades så fort som möjligt, men ett slutdatum fanns angivet. Totalt skickade 

distriktsarbetsterapeuten ut sju brev till personer som kunde tänkas delta i studien. Fem 

personer skickade in svarstalongen och gav sitt godkännande att delta i studien, två personer 

svarade inte. Påminnelser skickades ut till de två som inte svarat och svar erhölls då av en 

person. Författarna kontaktade då åter distriktsarbetsterapeuten och denne skickade ut en 

förfrågan till en ny person, som godkände att delta i studien. Författarna kontaktade 
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personerna via telefon för att boka tid och plats för intervjun. Två av personerna valde att 

intervjuas i hemmet, en på arbetsplatsen och fyra på högskolan på orten. Vid intervjuerna som 

spelades in på band och varade mellan 30 till 60 minuter var båda författarna närvarande. 

Samtliga personer tillfrågades om det gick bra att återkomma med kompletterande frågor eller 

för förtydligande av erhållna svar. Samtliga personer godkände detta, men detta blev inte 

aktuellt. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och banden raderades.   Enligt Kvale (1997) bör 

antalet intervjuer ske fram tills mättnad uppnås. Åtta personer tillfrågades sammanlagt till att 

delta i denna studie och sju personer tackade ja till att bli intervjuade. Efter dessa intervjuer 

ansåg författarna att mättnad uppnåtts eftersom författarna då såg att samma mönster återkom 

vid intervjuerna. 

 

Analys av data 

Intervjumaterialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod valdes för 

att belysa personernas erfarenheter utifrån deras perspektiv. Kvalitativ innehållsanalys utgår 

ifrån att identifiera, koda och kategorisera mönster i data utifrån syftet med studien och detta 

har skett med inspiration av Graneheim & Lundman (2004). Analysen inleddes med att 

författarna var för sig läste igenom intervjuerna ett antal gånger för att få en känsla av 

helheten. De meningsbärande enheterna som besvarade studiens syfte markerades av 

författarna var för sig. Dessa jämfördes mellan författarna och överensstämmelsen var god. 

Vid de få skillnader som fanns diskuterade och enades författarna om dessa sinsemellan. De 

meningsbärande enheterna kondenserades tillsammans av författarna. Dessa namngavs sedan 

med koder, vilka även markerades i marginalen. Handledaren fick också ta del av en intervju 

och meningsbärande enheter och koder jämfördes sedan mellan författarna och handledaren. 

Överensstämmelsen var god. Koderna diskuterades mellan författarna och olika mönster 

kunde urskiljas. Dessa grupperades och slutligen kunde fyra kategorier identifieras, vilket var 

den huvudsakliga uppgiften med den kvalitativa innehållsanalysen. De slutgiltiga kategorierna 

presenteras under resultatet.  

 

Etiska överväganden 

Personerna till denna studie informerades om studiens syfte samt att deras medverkan var 

frivillig och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan att ange orsak. 

Personerna hade även möjligheten att tacka nej till deltagandet i studien, utan att ange skäl för 
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detta och svarstalongen lämnades då in blank. Det utlovades konfidentialitet, det vill säga att 

personernas identitet inte skulle kunna identifieras i det färdiga materialet. När intervjuerna 

skrivits ut raderades även de inspelade banden. Personerna fick själv bestämma när och var 

intervjun skulle genomföras, för att skapa en situation som kändes så naturlig som möjlig och 

för att minimera risken att utsätta personerna för en stressituation. En risk var också att 

intervjuerna spelades in på band vilket kunde upplevas som en onaturlig situation, och 

påverka datainsamlingen. För att minimera denna risk, påbörjades samtalet med en allmän 

diskussion mellan författarna och personen innan inspelningen startade. En risk var även att 

personerna görs mer medvetna om sina begränsningar, vilket kunde skapa oro och ångest hos 

dem. Nyttan med studien var att personerna genom att dela med sig av sina upplevelser kunde 

bidra till ökad kunskap och utveckling för de professioner som arbetar inom primärvården och 

därigenom bidra till utveckling av smärtrehabilitering för personer med långvarig smärta. 

Författarna gjorde en sammanvägning över riskerna och nyttan med studien, och ansåg att det 

personerna kunde tillföra övervägde och att studien därför borde genomföras.  

 

RESULTAT 

 

Analysen av materialet resulterade i fyra kategorier, som alla svarar mot syftet att hos 

personer med långvarig smärta beskriva betydelsen av att ha deltagit i multidisciplinär 

smärtrehabilitering. Kategorierna fick namnen ”Resurs för att hantera smärtan vid utförandet 

av dagliga aktiviteter”, ”Ökad förståelse om långvarig smärta och dess konsekvenser”, ”Att ha 

fått diskutera sin situation tillsammans i grupp” och ”Omgivningen har fått en ökad 

förståelse”. I resultatet kommer benämningen personer att ersättas med deltagare. Deltagarna 

beskrev betydelsen av att ha deltagit i multidisciplinär smärtrehabilitering som en form av 

resurs vilket lett till förändringar vid utförandet av dagliga aktiviteter. Det framkom att det 

varit av betydelse för deltagarna att ha fått information om långvarig smärta och de 

psykologiska faktorer som kan uppstå. Det har varit värdefullt för deltagarna att 

rehabiliteringen skett i grupp samt att anhöriga givits möjlighet att få ökade kunskaper om hur 

det är att leva med långvarig smärta. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de fyra 

kategorierna.  
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Resurs för att hantera smärtan vid utförandet av dagliga aktiviteter  

I denna kategori beskrivs betydelsen av att ha fått ökad kunskap för att hantera smärtan vid 

utförandet av dagliga aktiviteter. Deltagandet i multidisciplinär smärtrehabilitering har 

medfört att deltagarna i större utsträckning accepterat en förändrad aktivitetssituation och 

aktivitetsutförande. Utifrån deltagarnas beskrivningar kan denna kategori beskrivas utifrån två 

olika aspekter som haft betydelse för dem vid utförandet av aktiviteter. Den första aspekten 

beskriver medicineringen och den betydelse den haft för utförandet av dagliga aktiviteter. 

Andra aspekten beskriver hur deltagandet varit en förändringsprocess som lett till att 

utförandet av aktiviteter har förändrats.  

 

Flertalet av deltagarna beskrev att det varit värdefullt att få en ökad kunskap om hur 

mediciner fungerar och reaktioner som kan uppstå. Deltagarna berättade att information från 

det multidisciplinära teamet om hur de själva kan lindra smärtan genom att medicinera 

regelbundet och hur viktigt det är att följa ordination haft betydelse. De berättade vidare att 

denna information inte givits dem i samma utsträckning av läkaren då receptet skrevs ut. 

Många av deltagarna har upplevt en rädsla och motstånd för att ta mediciner, vilket gjort att 

de väntat för länge med att lindra smärtan. Flertalet av deltagarna beskrev att inställningen till 

mediciner har förändrats genom den ökade kunskapen om hur smärta och medicinering hör 

ihop. Deltagarna beskrev vidare att den ökade kunskapen om medicinering även haft 

betydelse för deras möjligheter att utföra aktiviteter. En deltagare beskrev hur kunskapen om 

medicinering påverkat henne; ”Jag är lite mer smärtfri nu än jag varit tidigare… blivit 

mindre egoistiskt… fått tillbaka lite av mitt liv som jag hade innan”.  Samma deltagare 

beskrev vidare att tillfredställelsen med utförandet av aktiviteter har; ”blivit bättre och det 

beror nog säkert på grund av att jag då medicinerar regelbundet… de ger lite framtidshopp, 

bara det gör ju att man mår bättre”.  

 
Samtliga deltagare beskrev att den information de erhållit lett till en förändringsprocess i 

utförandet av dagliga aktiviteter genom att de har tagit till sig nya strategier. En strategi 

deltagarna tagit till sig och som samtliga överfört till sin vardag är att reducera kraven vid 

utförandet av aktiviteter. De har accepterat att aktiviteter inte behöver utföras som de gjort 

tidigare. Genom att dela upp aktiviteterna i mindre delar klarar de av att utföra dem 

tillfredställande. Pausering är en annan strategi deltagarna tagit till sig, att göra något annat 

för en stund för att sedan återgå till aktiviteten igen. En deltagare beskrev att när hon diskar, 
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gör hon det en stund, sedan tar hon en paus då hon gör något annat och återgår sedan till att 

diska igen. Att variera tempot för att hantera smärtan vid utförandet av aktiviteter är 

ytterligare en strategi deltagarna tagit till sig. Deltagarna har även lärt sig att avstå från vissa 

moment i aktiviteter som de vet medför ökad smärta. De har även accepterat att vissa 

aktiviteter kan överlåtas åt anhöriga. En deltagare beskrev hur hennes tankesätt förändrats 

genom att hon har accepterat att hon inte behöver klara av att utföra aktiviteten som tidigare. 

Hon har sänkt kraven på sig själv. Hon berättade vidare att hon blivit mindre perfektionistisk, 

exempelvis städning får ta den tid det tar, och hon utför det hon klarar för stunden.  

  
Deltagandet i multidisciplinär smärtrehabilitering har medfört att några av deltagarna 

upplever att de bättre kan stå för sin smärta, ställa krav och prioritera utifrån sitt välmående. 

En deltagare berättade att hon genom deltagandet fått en styrka att stå på sig mer, hon väljer 

nu att umgås med människor som ger henne styrka istället för med dem som tar. En annan 

deltagare beskrev att hon blivit mer medveten, hon utför de aktiviteter hon värderar som 

viktiga trots att det medför ökad smärta, men att den glädje det medför gör att det är värt det. 

Planering är också en strategi flera av deltagarna tagit till sig för att klara av utförandet av 

aktiviteter på ett tillfredställande sätt samt för att skapa en balans mellan de olika aktiviteterna 

i sin vardag. Några deltagare beskrev hur deras tankesätt har förändrats genom att de mer 

accepterat sin situation, de har fått insikt över sitt eget ansvar och hur detta påverkar 

välmåendet. En deltagare beskrev denna förändring som; 

 

Okej jag kan inte det, men vad kan jag, att man liksom har börjat. Jag 
kan inte träna som jag gjort tidigare men jag kanske kan börja göra 
det här, jag kan göra det, alltså man börjar se liksom möjligheter och 
inse att allt det jag kan påverka själv, måste jag ju göra. För många 
gånger för man har ju varit så att man har väntar och väntar och 
väntar för att få den vården man behöver, och man liksom väntar på 
att de ska göra sitt. Men jag har ju faktiskt ett jättestort ansvar själv 
för mitt välmående. 

                  

Fysisk träning framkom som en viktig del i några av deltagarnas liv. Genom att reducera 

kraven på den fysiska träningen så klarar de av att utföra dessa aktiviteter tillfredställande. En 

deltagare beskrev att hennes syn på fysisk träning har förändrats, tidigare tränade hon på gym, 

men idag är hon tillfredställd om hon kan ta promenader. Vissa av deltagarna beskrev att de 

haft betydelse för dem att få ergonomisk rådgivning vid utförandet av aktiviteter. Deltagarna 
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har bland annat tagit till sig hur de kan stå och lyfta på ett lämpligt sätt för att undvika onödig 

belastning. Några utav deltagarna beskrev att det var värdefullt med praktiska övningar och 

tips på olika viloställningar, samt användbara sätt att stiga upp ur sängen. Några av deltagarna 

beskrev att det haft betydelse för dem att ha fått information om vilka hjälpmedel som finns, 

vad de kan ansöka om och vilken hjälp det finns att tillgå till hemmet samt tekniker för 

avslappning och andning. 

 

Sammanfattningsvis har deltagandet i multidisciplinär smärtrehabilitering inneburit en början 

till en förändringsprocess. Utifrån den information de erhållit har de fått en ökad kunskap om 

hur de kan hantera sin smärta vid utförandet av dagliga aktiviteter. Genom ett förändrat 

tankesätt och ergonomisk rådgivning har deltagarna lärt sig att se nya och andra möjligheter 

att utföra de dagliga aktiviteterna. Samtliga deltagare har reducerat kraven på utförandet av 

aktiviteter, de har lärt sig att hantera sin smärta och anpassa situationen utifrån hur de mår. 

 

Ökad förståelse om långvarig smärta och dess konsekvenser 

I denna kategori beskrivs den betydelse det haft för deltagarna att ha fått information från det 

multidisciplinära teamet om långvarig smärta och de psykologiska faktorer som kan uppstå 

till följd av denna. Flertalet av deltagarna beskrev betydelsen av att ha fått ökad kunskap om 

hur smärta uppstår och orsaker till smärtan, olika sorters smärta, att få en ökad förståelse för 

smärtans fysiologi. En viktig del för samtliga deltagare är betydelsen av att ha fått information 

om de psykologiska faktorer som kan uppstå vid långvarig smärta. Flertalet av deltagarna 

beskrev att de gått igenom en kris, en sorg över att livet inte ser ut som det gjort tidigare och 

genom den information de erhållit har de fått hjälp att bearbeta sin situation. Deltagarna har 

fått förklaringar och bekräftelse på att de reaktioner de upplevt är normala vid långvarig 

smärta. Vilket kan illustreras med följande citat; ”Alla samtalen… det är ju mycket man tror… 

är man knäpp eller sånt där men det har man ju fått höra då av smärtläkaren att man är inte 

tokig”.  En deltagare berättar att hon upplevt minnessvårigheter och att informationen har 

inneburit en bekräftelse att detta är normala reaktioner som kan uppstå vid långvarig smärta. 

En annan deltagare beskrev att denna kunskap har gjort att hon i svåra stunder när hon mår 

som sämst och känner sig deprimerad, kan se sambandet mellan smärtan och reaktionen och 

accepterar att det är ett tillstånd som går över. Andra reaktioner deltagarna upplevt är 

humörsvängningar, trötthet, irritation och att familjesituationen påverkats. Genom 
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informationen har deltagarna haft lättare att acceptera sin situation. En deltagare beskriver att 

den teoretiska kunskapen de olika ledarna föreläst om har varit självstärkande. Deltagaren 

uttrycker det på följande sätt: ”Man får ord på tankar och känslor och sådant som man har 

upplevt så många år att det liksom faller på sin plats mycket, man får som ett lugn och liksom 

trygghet i sig själv”. Gemensamt för alla deltagare är betydelsen av att ha fått ett 

helhetsperspektiv av hur det är att leva med långvarig smärta. Trots att deltagarna levt med 

långvarig smärta under många år var det ett flertal som saknade denna information, och denna 

kunskap har gjort att oro och ängslan inför smärtan inte känns lika hotande. 

 

Sammanfattningsvis beskrev deltagarna att det haft betydelse att ha fått förklaringar på de inre 

processer som pågår och orsakas av den långvariga smärtan. Genom information från det 

multidisciplinära teamet har de fått ett helhetsperspektiv och en ökad förståelse och ser nu på 

sin situation med mer acceptans.  

 

Att ha fått diskutera sin situation tillsammans i grupp 

I denna kategori beskrivs den betydelse det haft för deltagarna att den multidisciplinära 

smärtrehabiliteringen har skett i grupp. Samtliga deltagare berättade att de upplevde en 

samhörighet och en ömsesidig förståelse för varandra, de behövde inte orda så mycket utan 

kunde sätta sig in i varandras situationer och upplevelser. Deltagarna berättade vidare att det 

har varit till hjälp att acceptera sin situation genom att höra och ta del av andras upplevelser 

av att leva med långvarig smärta. Vilket kan illustreras med följande citat;  

 

och sedan naturligtvis att få träffa dem här fantastiska andra 
deltagarna, kunna delge varandras erfarenheter…när man träffar 
dem andra deltagarna så fick man prata mycket om sådant med dem 
som verkligen förstår för det är  jättesvårt att sätta sig in i.  

 

En deltagare berättade att det varit betydelsefullt att höra att det finns de som har det värre, 

vilket bidragit till att omvärdera den egna situationen. Några deltagare beskrev att de genom 

att träffa andra i samma situation fått en bekräftelse på att de inte är ensam med sin 

smärtproblematik. Några av deltagarna berättade att det kan vara svårt att få omgivningens 

förståelse eftersom smärtan inte är synlig och att det är tröttsamt att bli ifrågasatt och behöva 

försvara och förklara sin situation. De beskrev att det varit av stort värde för dem att ledarna 

varit lyhörda och tagit deras upplevelser på allvar. En följd av att leva med långvarig smärta 
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för några av deltagarna har varit svårigheter i att upprätthålla sitt sociala nätverk. Gruppen har 

för några av deltagarna bidragit till fortsatt vänskap och en deltagare beskrev att hon tidigare 

upplevt en social isolering, men genom gruppen fått goda vänner som fortfarande träffas och 

stöttar varandra. Ytterligare en deltagare beskrev att hon genom den här vänskapen blivit så 

positiv och det har lett till att hon tar mer initiativ och kan överföra det till andra situationer. 

Eftersom erfarenheterna sett olika ut då det varit bred ålderskillnad och de levt olika länge 

med sin smärta har de kunnat ge tips och råd om olika förändringar de gjort i sin vardag. Det 

har haft betydelse för vissa av deltagarna att få information om alternativa vägar till att 

hantera sin långvariga smärta bland annat vad de själva kan göra och hur de kan söka sig 

vidare för att få ytterligare hjälp. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga deltagare upplevde det betydelsefullt att 

smärtrehabiliteringen skett i grupp. Deltagarnas berättelser visade på att det varit värdefullt att 

ha fått diskutera och dela erfarenheter sinsemellan men även tillsammans med det 

multidisciplinära teamet.  

 

Omgivningen har fått en ökad förståelse 

I denna kategori beskrivs den betydelse det haft för deltagarna att anhöriga getts möjlighet att 

få ökad kunskap om hur det är att leva med långvarig smärta. Deltagarna hade deltagit i olika 

omgångar och alla hade inte möjligheten att bjuda in anhöriga då detta inte ingick i tidigare 

grupper, vilket en deltagare saknade. De grupper som hade denna möjlighet har vid ett tillfälle 

fått bjuda in anhöriga till information från det multidisciplinära teamet. Samtliga deltagare 

som erbjöds detta beskrev att detta har haft betydelse för dem. Anhöriga har efter detta 

tillfälle fått en ökad förståelse och kunskap om hur det är att leva med långvarig smärta. Detta 

har lett till att oron har minskat hos dem. De har även fått kunskap om reaktioner som kan 

uppstå vid långvarig smärta. En av deltagarna beskrev att maken fått en ökad förståelse till 

varför hon ofta är trött och periodvis kan vara deprimerad. En annan deltagare berättade att 

hennes make sedan informationen från det multidisciplinära teamet tar ett annat ansvar över 

de dagliga aktiviteterna. Anhöriga tar smärtan mer på allvar och accepterar att de inte klarar 

av att utföra aktiviteter som tidigare. En deltagare beskrev betydelsen på följande sätt; ”Han 

tar det mera som på allvar tycker jag, eller han tänker mera på det att, ja ja, men nu är det ju 

så här du kan ju inte göra det, då måste vi ju göra det på något annat sätt”. Ytterligare något 



 

 

15 

som upplevdes betydelsefullt enligt en deltagare var att anhöriga fick kunskap i hur de ska 

prata med barnen om smärtan.    

 

Sammanfattningsvis framkom att de deltagare som givits möjlighet att bjuda in anhöriga för 

information upplevt att det haft ett ömsesidigt värde för deras situation.    

 

DISKUSSION  

 

Syftet med den här studien var att hos personer med långvarig smärta beskriva betydelsen av 

att ha deltagit i multidisciplinär smärtrehabilitering. Resultatet visar på att deltagandet i 

multidisciplinär smärtrehabilitering haft betydelse ur olika perspektiv. I diskussionen kommer 

begreppet deltagare att bytas tillbaka till person.  

 

Det som framkom i resultatet var att det multidisciplinära teamet haft betydelse för samtliga 

personer som deltagit i den aktuella studien. Personerna har bland annat genom ökad kunskap, 

förändrat sitt tankesätt vid utförandet av aktiviteter. Kielhofner (2002) beskriver ur ett 

arbetsterapiperspektiv att målet är att uppnå förändring hos personen vid utförandet av 

aktiviteter. Kielhofner beskriver detta som en förändringsprocess. Denna förändringsprocess 

kan jämföras med den process personerna i den aktuella studien gått igenom. Utifrån den 

information de erhållit har nya tankar, känslor och handlingar vuxit fram. De har tagit till sig 

nya strategier för att hantera sin långvariga smärta och sedan överfört dessa till sin vardag. 

Kielhofner (2002) beskriver vidare att för att ett stabilt mönster av tankar, känslor och 

handlingar ska kunna bibehållas måste detta ske genom repetitioner i reell miljö. På detta sätt 

har förändringar i beteendet skett hos personerna i den aktuella studien, genom att de 

strategier de tagit till sig blivit en del av deras dagliga liv. Detta styrker resultatet i en tidigare 

studie av Lindberg och Iwarsson (2002), där det framkom att personer med långvarig smärta 

har ett behov av vägledning för att anpassa sina dagliga aktiviteter.   

 

Utifrån den aktuella studien framkom även att personerna upplever att de fått en ökad kontroll 

över sin situation. Detta har resulterat i att tilltron till deras egen förmåga ökat. Detta 

beskriver även Linton (2005). Linton anser att behandlingsprogram riktade mot inlärning 

genom psykologiska metoder är en effektiv strategi för att lära personer att hantera sin 
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smärtproblematik. Inlärning av olika copingstrategier leder till att personen stärks i sin tro till 

sin egen förmåga att denne själv kan påverka sin situation och sin hälsa. Liknande resultat 

framkommer även från en utvärdering av ett smärtrehabiliteringsprogram utav Mårtensson, 

Marklund och Fridlund (1999), som utgick ifrån att medvetandegöra för personerna deras 

egna resurser och möjliggöra för dem att kunna påverka smärtan och konsekvenserna av 

smärtan. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa tillvägagångssätt är användbara vid 

smärtrehabilitering av personer med långvarig smärta, vilket även resultatet av den aktuella 

studien bekräftar.   

 

I kategorin ”ökad förståelse om långvarig smärta och dess konsekvenser” framkom att 

personerna på grund av bristande information från sjukvården haft svårigheter att acceptera 

och hantera sin situation. Resultatet från den aktuella studien visar att det haft betydelse för 

personerna att det multidisciplinära teamet informerat om smärtans fysiologi, detta har 

bidragit till att minska oro och rädsla. Liknande resultat framkommer i en studie av 

Henriksson, Carlberg, Kjällman, Lundberg och Henriksson (2004). Utifrån resultatet av den 

aktuella studien framkom även att oro och rädsla har minskat genom att personerna fått 

förklaringar till psykologiska faktorer som kan uppstå vid långvarig smärta. Det har varit 

viktigt för dem att se sambandet mellan långvarig smärta och psykologiska faktorer och hur 

de påverkar varandra. En fråga som väcks är om sjukvårdspersonal är medveten om vilken 

betydelse det har för personer som lever med långvarig smärta att få information om sitt 

tillstånd? Författarna kan utifrån resultatet från den aktuella studien förmoda att om 

personerna fått information tidigare hade antagligen en del av de psykologiska faktorer som 

uppstår kunnat undvikas eller minskas.  

 

Resultatet i den aktuella studien visar på att det är betydelsefullt att ha ett socialt stöd. Utifrån 

personernas berättelser framkom att både gruppens stöd och stödet från anhöriga haft 

betydelse för deras välmående. Liknande resultat framkommer i en studie av Henriksson et al. 

(2004).  Resultatet från den aktuella studien visar att gruppen har bidragit till att nya relationer 

skapats. Personerna har fortsatt kontakt och uppmuntrar varandra i deras vardag. En tanke 

som väcks hos författarna är den betydelse gruppen har vid smärtrehabilitering. Eftersom 

smärtan inte är synlig kanske det finns ett känslomässigt behov hos dessa personer att få 

bekräftat genom andra att de inte är ensamma om sina upplevelser och om sin situation. Kan 
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det vara så att genom bekräftelse på att den smärta de upplever är verklig, bidrar det till att 

förändra inställningen till deras egen situation? Resultatet från den aktuella studien visar att 

de haft betydelse att anhöriga gjorts delaktiga vid smärtrehabiliteringen. I en studie av 

Söderberg et al. (2003) framkommer att anhöriga till dem som lever med långvarig smärta 

upplever förändringar i det dagliga livet. Svårigheter anhöriga upplever är rollförändringar, att 

de får ta ett större ansvar över hemmets olika aktiviteter samt att relationen och det sociala 

nätverket påverkas. Det framkom även att anhöriga saknar och efterlyser information och 

kunskap från sjukvården om långvarig smärta för att bättre kunna vara ett stöd för personen. 

Detta kan jämföras med resultatet från den aktuella studien där personerna upplever att efter 

att anhöriga fått kunskap om hur det är att leva med långvarig smärta har de fått en ökad 

förståelse för personernas situation. Resultatet visar att det sociala stödet från gruppen och 

anhöriga har betydelse. Detta överensstämmer med Engel (2003) som menar att genom det 

sociala stödet ökar en persons möjligheter att ta till sig en beteendeförändring. Att utbyta 

känslor och upplevelser tillsammans med andra personer bidrar positivt till inlärningen av 

copingstrategier.  

 

Slutligen kan resultatet från den aktuella studien, där smärtrehabilitering samordnad utifrån en 

helhetssyn visa på att användandet av multidisciplinär smärtrehabilitering ger goda resultat. 

Fynden visar även på att denna rehabiliteringsform ger ett långsiktigt resultat. Personerna i 

den aktuella studien hade deltagit i smärtrehabiliteringen med några års mellanrum och 

resultatet visar att de strategier de tagit till sig har blivit en del av deras vardag. 

Arbetsterapeuten har kunskapen om aktiviteter och hur begränsningar påverkar utförandet av 

aktiviteter, vilket visar på att arbetsterapeuten har en unik roll i det multidisciplinära teamet 

vid smärtrehabilitering. Studien belyser vilka resurser som är betydelsefulla för personer med 

långvarig smärta för att kunna hantera vardagen, vilket är en värdefull information för 

arbetsterapeuter och övriga team medlemmar vid vidareutveckling och planering av 

smärtrehabilitering.  

 

METODDISKUSSION 

 

I studien ingick endast sju personer och studien genomfördes inom primärvården med samma 

multidisciplinära team som ansvarade för smärtrehabiliteringen. Detta innebär att erhållet 
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resultat inte kan generaliseras till att gälla en större population. Detta är dock inte syftet med 

den kvalitativa studien, utan syftet är att fånga upplevelser utifrån personers eget perspektiv 

(Kvale, 1997). Om författarna vänt sig till ett större geografiskt område hade validiteten i 

denna studie kunnat stärkas, genom att ett perspektiv från personer som deltagit i annan 

multidisciplinär smärtrehabilitering erhållits. Dock kan tilläggas att personerna deltagit i 

smärtrehabiliteringen vid olika omgångar, vilket kan ha gett en rikare variation av 

personernas upplevelser. 

 

Författarna använde sig utav ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer tillåter 

flexibilitet vid utfrågandet och frågorna kan varieras utifrån svar som erhållits från tidigare 

frågor (Holloway & Wheeler, 2002). Båda författarna närvarade vid intervjuerna för att se att 

de uppfattade dem på ett likartat sätt. En begränsning i denna studie är författarnas ovana att 

intervjua. Detta kan ha bidragit till att relevant data kanske inte uppmärksammades men även 

brist i att följa upp med relevanta följdfrågor. Detta kan enligt Holloway och Wheeler (2002) 

påverka studiens validitet. Validiteten i studien kan även ha påverkats genom att författarna 

ställt ledande frågor och personerna inte gavs tillräckligt med utrymme att utveckla sina 

redogörelser. En styrka med studien är att intervjufrågorna medföljde i missivbrevet och 

personerna fick då möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Intervjun spelades in på band 

för att författarna inte skulle missa eller glömma viktig information. En negativ aspekt av 

inspelningen är att personerna kan ha blivit stressade och detta kan ha påverkat resultatet. 

Innan intervjuerna påbörjades samtalade författarna med deltagarna för att så gott det var 

möjligt minska stressituationen.  

 

Vid analysen började författarna med att läsa igenom intervjutexterna var för sig och 

samtidigt markerades meningsbärande enheter. Handledaren fick ta del av en intervju där hon 

tog ut meningsbärande enheter och koder. Enligt Holloway och Wheeler (2002) kan detta 

bidra till att stärka trovärdigheten i en studie. För att stärka trovärdigheten ytterligare hade 

författarna också kunnat koda insamlad data var för sig. En intervjuperson hade även kunnat 

få ta del av och bekräfta de kategorier som framkom vid dataanalysen. Detta utfördes dock 

inte på grund av att utrymme inte fanns för detta inom tidsramen för denna studie. En styrka 

med studien är att författarna vid analysen tagit med all data som svarat till syftet. Detta kan 

enligt Graneheim och Lundman (2004) stärka en studies trovärdighet. Intervjuerna 
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genomfördes utifrån de övergripande frågorna och analysen genomfördes utifrån syftet med 

denna studie. De övergripande frågorna som användes vid intervjuerna var tillvägagångssättet 

för att få fram relevant data som svarade till syftet, därigenom framkommer inte svaren på 

frågorna så tydligt i presentationen av resultatet. Författarna har även använt sig utav citat för 

att tydliggöra resultatet. 

 

Tankar som väckts hos författarna efter den genomförda studien och förslag till fortsatt 

forskning är att genomföra en kvalitativ studie utifrån hur arbetsterapeuternas erfarenheter ser 

ut av att arbeta inom denna form av multidisciplinär smärtrehabilitering. Eftersom denna 

studie var begränsad till personer med långvarig smärta inom samma multidisciplinära team 

är ett förslag till fortsatt forskning att genomföra en liknande studie i ett vidare perspektiv, 

exempelvis till personer som deltagit i andra multidisciplinära team. Ett annat alternativ för att 

undersöka denna målgrupp över ett bredare geografiskt område är att genomföra en enkät 

studie. 

 

TILLKÄNNAGIVANDEN  

 

Vi vill tacka de personer som genom sitt deltagande möjliggjort denna studie. Vi vill även 

tacka distriktsarbetsterapeuten som hjälpt oss vid kontakt med personerna som deltagit i 

studien. Ett stort tack till vår handledare Ines Nilsson för all hjälp och goda råd hon bistått oss 

med under arbetets gång. Till sist ett tack även till personalen på Sociomedicinska Biblioteket 

vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden för all hjälp med litteratur.  
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Bilaga 1 
Distriktsarbetsterapeut 

Till distriktsterapeut 

Vi är två studenter som går femte terminen på arbetsterapeutprogrammet i Boden. I vår 

utbildning ingår det att göra ett examensarbete på tio poäng. Vi är intresserade av att göra en 

intervjustudie där vårt syfte är att beskriva att hos personer med långvarig smärta beskriva 

betydelsen av att ha deltagit i multidisciplinär smärtrehabilitering. Vi avser att intervjua sex-

åtta personer med långvarig smärta (längre än 3 mån) som deltagit i en smärtgrupp. Vi vänder 

oss till Dig med en förfrågan om Du kan vara oss behjälplig med att få kontakt med dessa 

personer, samt om Du har möjlighet att förmedla missivbrev samt svarstalong som vi bifogar. 

Detta missivbrev innehåller även ett frankerat kuvert.  

 

Vår intervju kommer att utgå ifrån givna frågor: 

• Kan du berätta om betydelsen av att ha deltagit i en smärtgrupp? 

• Vilka moment var mest betydelsefulla för dig?  

• Kan du berätta om deltagandet i smärtgruppen har haft betydelse på ditt sätt att 

utföra aktiviteter? I så fall hur?  

• Hur tillfredställd är du med utförandet av dina aktiviteter i dag? 

Vi kommer även vid behov att ställa följdfrågor. 

 

Vi vill påpeka att deltagandet i studien är frivilligt och personerna kan när som helst avbryta 

sin medverkan utan att ange orsak. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen 

kommer att kunna identifieras i den färdiga studien. Vi kommer att kontakta Dig om någon 

vecka via telefon för att höra om något intresse finns. Den färdiga studien kommer att finnas 

tillgänglig via institutionens hemsida www.ltu.se under länken examensarbete, hösten 2006. 

Du får gärna höra av Dig till någon av oss om något verkar oklart.  

Med vänliga hälsningar 

 

Agnetha Hugin   Agneta Lingenäs 
0980-163 43, 070-302 45 18  0980-144 31, 070-622 12 19 
agnhug-0@student.ltu.se   agnsta-2@student.ltu.se 
 
Handledare vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap är 
universitetsadjunkt Ines Nilsson. 

 

http://www.ltu.se
mailto:0@student.ltu.se
mailto:2@student.ltu.se


 

 

 
Bilaga 2 

Deltagare i smärtgrupp 
Hej! 

Detta brev har sänts till Dig via Din distriktsarbetsterapeut och vi undrar om Du vill delta i en 

studie. Vi är två studenter som går femte terminen på arbetsterapeutprogrammet i Boden. I vår 

utbildning ingår det att göra ett examensarbete på tio poäng. Vi är intresserade av att göra en 

intervjustudie där syftet är att hos personer med långvarig smärta beskriva betydelsen av att 

ha deltagit i smärtgrupp. Vi kommer att göra en intervju, som beräknas ta ca en timma, denna 

kommer att spelas in på band, utifrån dessa givna frågor som Du fritt får berätta om. Vi 

kommer även vid behov att ställa följdfrågor. 

 
De frågor vi planerar att använda inför vår intervju är: 

• Kan du berätta om betydelsen av att ha deltagit i en smärtgrupp? 

• Vilka moment var mest betydelsefulla för dig?  

• Kan du berätta om deltagandet i smärtgruppen har haft betydelse på ditt sätt att 

utföra aktiviteter? I så fall hur?  

• Hur tillfredställd är du med utförandet av dina aktiviteter i dag? 

 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att orsak behöver 

uppges. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga enskilda svar och 

personer kommer inte att kunna identifieras i den färdiga studien. Det inspelade bandet 

kommer att raderas när studien är klar. Om Du vill bli kontaktad för att delta i denna studie 

ber vi Dig vänligast att skicka in svarstalongen i medföljande frankerade kuvert. Om Du inte 

vill delta i studien ber vi Dig skicka in svarstalongen blank för att vi, om behov uppstår, skall 

kunna söka fler deltagare. När vi fått svar ifrån Dig kommer vi att inom 1-2 veckor kontakta 

Dig via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. Har Du frågor är Du välkommen 

att kontakta någon av oss. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens 

hemsida www.ltu.se under länken examensarbete, hösten 2006. 

Med vänliga hälsningar 

Agnetha Hugin   Agneta Lingenäs 
0980-163 43, 070-302 45 18  0980-144 31, 070-622 12 19 
agnhug-0@student.ltu.se   agnsta-2@student.ltu.se   
 
Handledare vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap är 
universitetsadjunkt Ines Nilsson. 

http://www.ltu.se
mailto:0@student.ltu.se
mailto:2@student.ltu.se


 

 

SVARSTALONG 

 

Vid ifyllande av svarstalongen innebär det att du väljer att bli kontaktad om förfrågan att 

deltaga i studien. Blank talong innebär att du inte är intresserad av att deltaga i studien. 

 

Var vänlig texta 

Namn:………………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer (inklusive riktnummer):…………………………………………….. 

 

Denna svarstalong skickas i det frankerade svarskuvertet som medföljer. 

Studien kan avbrytas när som helst om så önskas. Vore tacksam om besked så snart som 

möjligt. 

 

Universitetsadjunkt Ines Nilsson 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Hedenbrovägen  

961 36 Boden 

 

 

 

 

 


