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Effekter av Implementering av Multimodal rehabilitering vid kronisk 

smärta i primärvård 

Effects of Implementing Multi-modal rehabilitation for chronic pain 

in primary care 

Sammanfattning  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva innehållet i och effekter av implementerade 

interventioner för patienter med kronisk smärta inom multimodal rehabilitering i 

primärvården. 

Metod 

En litteraturstudie har genomförts, med en systematisk genomgång av alla tillgängliga 

studier av varierande studiedesign som uppfyllde studiens inklusions kriterier. 

Resultat 

Implementering av multimodal rehabilitering har positiva effekter på patientens hälsa. 

Ett samarbete av olika yrkesgrupper inom primärvården kan ha stor betydelse för att förstå 

patienten bättre och behandla patienten på ett effektivt sätt. En balans mellan fysisk -och 

mentalträning kan förbättra läkningsprocessen hos patienten. 

Nyckelord 

Implementering, primärvården, kronisk smärta, multimodal rehabilitering, effekt och 

resultat. 
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Effects of Implementing Multi-modal rehabilitation for chronic pain 

in primary care 

Effekter av Implementering av Multimodal rehabilitering vid kronisk 

smärta i primärvård 

Abstract 

Purpose 

The purpose of this study is to describe the content and effects of implemented 

interventions for people with chronic pain in multimodal rehabilitation in primary care 

Methods 

A literature study has been carried out, with a systematic review of all available 

studies of varying study designs that meet the study's inclusion criteria. 

Results  

Implementation of multimodal rehabilitation has positive effects on patient health. A 

collaboration of different professionals in primary care can be very important to understand 

the patient better and treat the patient effectively. A balance between physical -and mental 

exercise can improve the healing process of the patient. 

Keywords 

Implementation, primary care, chronic pain, multimodal rehabilitation, effect and 

outcome. 
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Inledning 

Kronisk smärta 

Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse. Det är en 

multidimensionell subjektiv upplevelse som inkluderar sensoriska, affektiva eller emotionella, 

kognitiva, samt omgivningsrelaterade faktorer. Smärta kan förekomma utan skada eller 

sjukdom (FYSS, 2015). Smärta är en fysiologisk process, men påverkas även av en individs 

tidigare erfarenheter. Smärta kan antingen vara akut eller kronisk. Akuta smärtor är ofta 

mindre allvarliga utifrån ett terapeutiskt perspektiv och kan ofta behandlas med analgetika 

samt att smärtans orsak utreds och behandlas. Akut muskuloskeletal smärta kan oftast 

behandlas med analgetika eller sjukgymnastisk behandling fokuserad på att återställa 

funktionen. Behandlaren är aktiv i början av behandlingen och patienten är passiv.  

Kronisk och icke-malign smärta (som varar mer än 3 månader) är oftast svår att 

behandla. Vid behandling av kronisk smärta bör patienten vara den aktive, och 

vårdpersonalen (behandlaren) bör ha en rådgivande funktion vilket inkluderar exempelvis att 

uppmuntra patienten till fysisk aktivitet (FYSS, 2015). 

Kronisk smärta kan påverka patientens fysiska aktivitet, kognitiva- och psykologiska 

beteende. Kronisk smärta är ett komplext fenomen, och trots terapeutiska framsteg inom 

konventionell medicin, och fungerande behandlingsmetoder (t.ex. läkemedel) är 

behandlingarna ändå inte maximalt effektiva. I själva verket är de flesta behandlingar främst 

inriktade på att behandla smärtans etiologi och ignorerar ofta följdeffekter som påverkar 

smärtcykeln, vilket kan förvärra symtomen. Många som lider av kronisk smärta har också 

blivit resistenta mot sådana behandlingar eller upplevt biverkningar från allmänt använda 

receptbelagda läkemedel. Dessa faktorer har medfört att många patienter med kronisk smärta 

söker andra mer integrerande och effektiva smärtbehandlingar.  Dessa innebär 

smärtbehandling av ett team som samarbetar och delar visionen om målet och tillåter både 

utövare och patient att bidra lika mycket till den gemensamma planen mot ökad hälsa (Lee, 

Crawford, Swann, & Group, 2014).  

Kronisk smärta är vanligt i Sverige och i andra europeiska länder, med en prevalens i 

den vuxna befolkningen på 15-19 % enligt (Merrick, Sundelin, & Stålnacke, 2012).  

Enligt Socialstyrelsen lider 18 % av den svenska befolkningen av kronisk smärta. De 

flesta patienter med ryggsmärta behandlas i primärvården, där uppskattningsvis 85 % har 

"ospecifik" LBP (low back pain). 
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Kartläggningar har visat att 20–40 procent av besöken i primärvården är föranledda av 

smärta, varav hälften utgörs av olika former av kronisk smärta.  Patienter med kronisk smärta 

vänder sig ofta till primärvården där patienten utreds, bedöms och vårdas utifrån unimodal 

eller intermediära rehabiliteringsmetoder (Socialstyrelsen, 2011). 

Vanligt vid smärtrehabilitering är att enstaka åtgärder (modaliteter) vidtas, så kallad 

unimodal rehabilitering. Exempel på unimodala åtgärder är stödjande samtal eller fysioterapi. 

Det är också vanligt att flera åtgärder utförs av olika professioner utan att speciella team 

bildas, så kallad intermediär rehabilitering. De allra flesta patienter med långvarig smärta 

rehabiliteras enligt dessa båda rehabiliteringsmodeller (Socialstyrelsen, 2011). 

Multimodal rehabilitering 

Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod för att behandla 

patienter med relativt komplexa och stora rehabiliteringsbehov (Socialstyrelsen, 2011). 

Metoden kräver att ett team med flera professioner planerar och koordinerar åtgärder baserat 

på ett program för att tillsammans med patienten uppnå gemensamma mål. Avsikten med 

MMR är att samtidigt behandla och åtgärda de faktorer som orsakar och upprätthåller 

smärttillståndet. Ambitionen är att man med hjälp av synkroniserade åtgärder under en viss period 

kunna hjälpa patienten till att få ett välfungerande liv genom att bryta smärt mönstret 

(Socialstyrelsen, 2011). 
Patienter med långvarig smärta kan numera få hjälp från allt fler team som erbjuder 

multimodala- rehabiliterings program med olika intensitets nivåer (Socialstyrelsen, 2011). 

Enligt SBU har flera vetenskapliga litteraturstudier av nyttan av MMR gjorts. SBU 

publicerade en litteraturöversikt under år 2006 och en uppdatering av den under året 2010 

(Socialstyrelsen, 2011).Resultaten pekar på att det finns måttligt starkt vetenskapligt stöd för att 

MMR, under en längre tid ger bättre resultat (sammanställning av resultat från de olika 

utfallsvariablerna) vid långvarig ryggsmärta (skulder-, nack- och ländryggssmärta samt 

ryggsmärta som inte specificerats) jämfört med mindre omfattande insatser (Socialstyrelsen, 

2011). Frågan återstår att reda ut vilka innehåll och effekter studierna hade som gör MMR 

metoden till en effektiv behandlingsmetod. 

Syfte 

Syfte med denna studie var att beskriva innehållet i och effekter av implementerade 

interventioner där tre olika studiedesigner använts, för patienter med kronisk smärta inom 

multimodal rehabilitering (MMR) inom primärvården. 
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Frågeställningar  

1. Vilket innehåll hade och vilka effekter erhölls av genomförda randomiserade 

kontrollerade studier RCT för patienter med kronisk smärta som behandlats med 

MMR?   

2. Vilket innehåll hade och vilka effekter erhölls av genomförda observationsstudier för 

patienter med kronisk smärta som behandlats med MMR?   

3. Vilket innehåll hade och vilka effekter erhölls av genomförda kvalitativa studier för 

patienter med kronisk smärta som behandlats med MMR?   

Material och metod 

Forskningsdesign 

Detta är en litteraturstudie vilket betyder att frågeställningarna besvaras genom 

granskning av vetenskapliga studier. De olika databaserna, sökorden samt antal funna artiklar 

redovisas i tabell (bilaga 1). Studieförfattare har sökt genom alla studiedesigner men hittade 

relevanta studier inom 3 studiedesigner. 

Metod 

I denna litteraturstudie gjordes litteratursökningar i följande databaser under perioden 

januari - mars 2015: PubMed, primo, PEDro, Goggle Scholar. Sökningen gällande den första 

frågeställningen gjordes med sökorden”implementation”, ”primary care”, ”chronic pain”, 

”multimodal rehabilitation”, “effect”, “outcome”.  Sökningen gällande den andra 

frågeställningen gjordes med samma sökord med tillägg av sökorden intervention” och/eller 

“content”. Baserat på titel och abstrakt valdes studier ut som kunde besvara frågeställningarna. 

Slutligen beslutade författaren om inkludering och/eller exkludering av artiklar efter att 

artiklarna hade granskats. Kvaliteten på studierna granskades och bedömdes enligt SBU 

(Britton, 2007). 

Inklusionskriterier 

• Studier skrivna på engelska eller svenska 

• Patienter med muskuloskeletal smärta som varat mer än 3 månader 

• Patienter över 18 år som genomgått MMR inom primärvården 

• Behandlingen skulle vara implementerad inom primärvården 

Exklusionskriterier 

• Reviewstudier 

• Behandlingar utförda inom sluten vård  
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• Patienter med muskuloskeletal smärta efter operationer och cancersmärta  

Etik 

Studierna som har inkluderats i denna litteraturstudie har granskats av etiska kommittéer 

och är i enlighet med de fyra grundläggande etiska principerna; som består av 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. 

Godkännande från etisk nämnd och muntligt eller skriftligt godkännande från patienten har 

rapporterats i resultatet av studierna (Etik [Elektronisk resurs] : bilagedel A till SOU 2003:91, 

2003). 

Analys 

Efter urvalet av studierna påbörjades analysfasen, där studier som är vetenskapliga 

valdes ut och granskades.  All data är insamlad systematiskt i studierna, och alla studierna är 

vetenskapligt granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Sedan bedömde 

författaren varje studies frågeställning, upplägg (design), urval, datainsamlingsmetod, resultat 

och slutsats. Efter att ha sammanfattat varje artikel började författaren studera artiklarna mer i 

detalj. Författaren började med att bedöma om studiens syfte var klart formulerat samt om 

studiens design var den bästa för att svara mot syftet. Nästa steg var att analysera resultaten i 

de olika studierna och se om resultaten besvarade studiens syfte. Sedan undersöktes om 

slutsatsen stämde med de resultat som erhållits. Efter att ha granskat varje artikel gjorde 

författare en bedömning av vilken/vilka artiklar som bäst besvarade denna studies 

frågeställningar. Då de utvalda studierna har olika design, och tillför olika typer av kunskap, 

har de studerats som olika frågeställningar och presenteras i olika tabeller (tabell 1,3,4). 

Därefter analyserades likheter och skillnader mellan studierna. För att ovan nämnda steg 

skulle tydliggöras använde författare av PICO modellen. PICO är en metod som används för 

att sätta samman en bra sökstrategi. Denna strategi möjliggör ett evidensbaserat 

tillvägagångssätt vid litteratursökningar i olika databaser. PICO metoden innebär att följande 

frågor ställd till en artikel: 

PICO Modellen  

Patient/Population: Vem eller vad? patient med kronisk smärta. 

Intervention: Hur? implementera multimodal rehabilitering 

Comparison: Vilket är alternativet? I relation till vad? Jämföra med enstaka 

åtgärder 
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Outcome: Vad försöker författare åstadkomma, mäta, förbättra? Vilken effekt blev 

det? Snabbare resultat i smärtreduktion, förbättrad delaktighet, effektivare vård, minskad 

sjukskrivning, förbättrad livskvalitet, ekonomisk sparande i vård, eller andra effektmått? 

 

Efter att ha följt PICO modellen identifierade författaren 21 tänkbara studier. Utav 

dessa 21 studierna var det 10 studier som besvarade studiens syfte. 11 studier uppfyllde inte 

inklussions kriterierna. En studie handlade om smärta under gravitet av (George et al., 2013). 

En studie var inriktad på patientgrupper med fibromyalgi (Arnold, Clauw, Dunegan, Turk, & 

FibroCollaborative, 2012). Två studier av Matthias et al. (2010) och Chouinard et al. (2013) 

var inriktad på samarbete mellan sjuksköterskor, en studie var inriktad på samarbete mellan 

läkare och psykologer (Nyberg, Sanne, & Sjölund, 2011). Två studier var inriktade på 

samarbete mellan en grupp läkare (Varrassi & Müller-Schwefe, 2012); Jamison, Gintner, 

Rogers, & Fairchild, 2002). En studie var inte inriktad mot fysioterapi (Rini, Williams, 

Broderick, & Keefe, 2012). De sista tre studierna av Witkop et al. (2012); Bair et al. (2009) 

och Anderson, Wang, & Zlateva (2012) motsvarade inte studiens syfte. Slutligen granskades 

studiernas metodologiska kvalitet med hjälp av en relevant SBU mall som underlättar den 

sammanfattande bedömningen av kvaliteten på studierna (Britton, 2007). Eftersom tre olika 

studiedesigner användes så har tre olika granskningsmallar använts i granskningen (Britton, 

2007). Varje studie har granskats av författaren och redovisas i tabellerna 3, 4, 5. 

Resultat 

Datasökningen resulterade i 10 studier som granskades enligt SBUs granskningsmall, 

fem av studierna var randomiserade kontrollerade studier RCT med medelhögt bevisvärde, 

två var observationsstudier med medelhögt bevisvärde och två var kvalitativa studier med 

högt bevisvärde samt en RCT pilotstudie med svagt bevisvärde. 

Effekter och innehållet av genomförda RCT studier  

I studien av Rothman, Ortendahl, Rosenblad, & Johansson (2013) visade MMR-

gruppen en signifikant förbättring i livskvalitet jämfört med kontrollgruppen vad gäller fysisk 

funktion samt fysisk -och emotionell roll. Arbetsförmågan förbättrades mer signifikant i 

MMR-gruppen (46 % mot 35 %) och funktionsnedsättningen minskade (1 % vs 15 %) jämfört 

med kontrollgruppen. Tillfredsställelsen med behandlingen var i genomsnitt högre i MMR-

gruppen än i kontrollgruppen (tabell 1). 
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Innehållet i interventionen var:  

• Interventionsgrupp (MMR). Bestod av sjuksköterska, professionella 

socialarbetare / psykoterapeut, psykolog, fysioterapeut och läkare (en GP, en 

specialist i ortopedi) och vid behov en psykiater. 

• Kontrollgrupp. Patienterna fick tvärvetenskaplig eller unidisciplinär 

bedömning från sin allmänläkare och tillhörande gruppmedlemmar, som 

bestod vanligen av en sjukgymnast och ibland en psykolog. 

I studien av Hudson & Ryan (2010)  förbättrades båda grupperna i både nackfunktion 

och smärtnivåer. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde 

förbättringar i funktionsnedsättning eller smärta (tabell 1). 

Innehållet i interventionen var: 

• Interventionsgrupp (MMR): Behandlingen innehöll; muskel stabilitets-, 

stärkande och proprioceptiva övningar tillsammans med ett 

utbildningsprogram. Patienterna deltog i en timme, en gång i veckan under sex 

veckor. 

• Kontrollgrupp: Deltagarna behandlades med en metod som ansågs lämplig av  

fysioterapeuten, med valfri kombination av träning, utbildning, mobilisering, 

manipulationer, elektro eller akupunktur. Behandlingarna utfördes av en 

fysioterapeut under 5-8 besök. Dessutom fick deltagarna ett inledande 40-

minuters möte samt ett uppföljningsbesök som varade 20 minuter (tabell 1).  

I studien av Ersek, Turner, Cain, & Kemp (2008) konstaterades inga signifikanta 

skillnader i resultat mellan grupperna efter interventionen vid 6-månaders uppföljning och 12-

månaders uppföljning. Interventionsgruppen uppvisade en signifikant större ökning över tid i 

förhållande till kontrollgruppen i två områden (användning av avslappning och användning av 

motion/stretching) som utvärderades  med mätinstrumentet Coping Inventory. I båda fallen 

var ökningen störst från baslinjen till efter interventionen (tabell 1). 

Innehållet i interventionen var: 

• Interventionsgrupp . Bestod av sju veckors behandling, 90 minuter per vecka, 

med gruppmöten som innehöll grundläggande utbildning om långvarig smärta 

och utbildning i och utövande av tekniker för att bearbeta smärta. Dessa 

inkluderade progressiv muskelavslappning samt  utvalt sortiment av rörelse, 

stretch, och balansövningar och applicering av värme och kyla. Grupperna fick 

hjälp av en av dem tre ledarna (två sjuksköterskor och en klinisk psykolog). 
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• Kontrollgrupp. Erhöll en kopia av den kroniska smärtan arbetsbok eller 

Hantera din smärta innan den Hanterar dig. De fick ingen terapeutisk hjälp 

(tabell 1). 

Garland & Howard (2013) fann inga signifikanta skillnader mellan grupperna för 

någon av de demografiska variablerna i baslinjen. Dessutom visade deltagare i  intervention 

och kontrollgrupp ingen signifikant skillnad när det gäller pre-intervention nivåer av smärta, 

svårighetsgrad, funktionella störningar, rädsla för smärta, eller förekomsten av cooccurring 

psykiatriska sjukdomar. Interventionsgruppen visade signifikant minskning av smärta under 

intervention och mer kontroll över smärta medan deltagarna i kontrollgruppen visade en 

obetydlig ökning i smärta (tabell 1).  

Innehållet i interventionen var:  

• Interventionsgrupp. Förenade kompletterande aspekter av mindfulnessträning, 

kognitiv beteendeterapi (KBT), och principer från positiv psykologi i en 

integrativ interventionsstrategi. Sessioner hölls i grupper av 8-12 deltagare, i 2 

timmar under 8 veckor. Deltagarna ombads även att delta i dagliga 15 minuters 

mindfulness-sessioner i hemmet med hjälp av en CD skiva. 

• Kontrollgrupp. Bestod av 8 veckovis, 2-timmars sessioner med 8-12 deltagare 

i vilka en ledare diskuterade ämnen med relevans för kronisk smärta och 

långsiktig opioid användning (tabell 1). 

Schütze et al. (2014) undersökte möjligheterna och kliniska nyttan av att genomföra 

evidens- baserad, tvärvetenskaplig Mindfulness-baserad Funktionell terapi (MBFT). MBFT 

syftade till att förbättra den fysiska och psykiska funktionen hos patienter med ihållande LBP( 

Low back pain). Omedelbart efter interventionen visade en majoritet av deltagarna inte någon 

förändring vid mätning av funktionsnedsättning, mindfulness, acceptans, ångest, 

fysiskfunktion, energi, socialfungerande och allmän hälsa. Dock hade hälften förändrats 

kliniskt signifikant och därför klassificerades de som återhämtade gällande depression, ångest, 

funktionsnedsättning och allmän hälsa. Vid uppföljningen, visade de flesta av deltagarna 

ingen förändring när det gäller funktionsnedsättning, mindfulness, depression, ångest, social -

fungerande och allmän hälsa. Emellertid hade den stora majoriteten av deltagarna återhämtat 

sig gällande fysisk funktion och rollbegränsningar på grund av fysisk hälsa, medan hälften 

återhämtade sig på stress och energi. 70 % av deltagarna hade säkerställd förändring gällande 

smärtintensitet och klassificerades därför som förbättrade (tabell 1). 

Innehållet i interventionen var:  
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• Interventionsgrupp. Bestod av en integrerad veckovis 2-timmars gruppsession 

som pågick i åtta veckor. Sessionerna innehöll grupp diskussioner, hem läxor, 

psykologisk utbildning (innehållande diskussion om patienters känslor och 

erfarenheter gällande meditations övningar) och mindfulness meditation som 

pågick samtidigt  med kognitiv beteendefysioterapi (för inlärning av normal 

avslappnad kropps-rörelse och ställningar). Det fanns två interventioner, med 

10 deltagare i den första gruppen och 6 i den andra. Under interventionerna, 

var deltagarna tillsagda att fortsätta sina vanliga aktiviteter och sin vanliga 

sjukvård, inklusive läkemedel. 

• Kontrollgrupp. Ingen kontrollgrupp (tabell 1). 

Effekter och innehållet av RCT pilotstudie  

I studien av Loisel et al. (1994) var syftet  att motverka förekomsten av kronisk yrkes 

ryggsmärta. Ett år efter genomförandet, 31 av de 35 industriområden som uppfyllde 

inklussionskriterier ingick i studien samt 79 av de 88 arbetstagare som uppfyllde 

inklussionskriterier och nyligen hade drabbats av ryggsmärtor deltog i studien. Studien var 

designad av två grupper, en speciella klinisk intervention på rygg i smärtklinik och en 

standardbehandling. De delade deltagarna i fyra olika grupper, en med minimal ergonomisk 

och kliniska interventioner, en med maximal ergonomi och kliniska interventioner, och två 

grupper med antingen en av de två typer av insatser. Av dessa 79 deltagare, 15 patienter 

genomgick funktionell rehabilitering och terapeutisk återhämtning. Resultat av 

behandlingarna mättes efter ett år. Av dessa 15 var det 10 som återvände till arbetet, 3 fick 

fortsatt behandling och 2 genomgick operation (tabell 1). 

• Interventionsgrupp. Använde Sherbrooke modellen, där interventioner riktar 

sig till både arbetstagare och arbetsplatsen med hjälp av en specialiserad 

ryggsmärta klinik innefattande ett kliniskt -och ett ergonomiskt team. För att 

undvika onödiga ansträngningar och kostnader för 70 % av arbetare som 

återvänder till arbete innan fyra veckor. Består av tre steg; Det första steget var 

främst yrkesmässig. På sjätte veckan av frånvaro från arbetet, undersökte en 

företagsläkare arbetaren och en ergonom besökte arbetsplatsen. Det andra 

steget var inriktat på diagnos och instruktion på en rygg skolan. Om återgång 

till arbete inte hade inträffat efter sju veckor, undersöktes arbetstagaren av en 

specialistläkare från teamet för att utesluta ett allvarligt underliggande tillstånd 

(t.ex. malignitet). Om återgång till arbetet inte hade inträffat efter rygg 
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skolprogrammet (efter ca 12 veckor frånvaro från arbetet) ansågs rygg smärtan 

vara kronisk. Det tredje steget hette funktionell rehabiliterings terapi och var 

en modifierad Mayers ingripande, inklusive utveckling av fysiskfunktion 

tillsammans med kognitiv beteende terapi. Den funktionella rehabilitering 

terapin började med en vecka utvärdering av fysisk kondition, 

funktionsförmåga, och psykologiska tillstånd. 

• Kontrollgrupp. Fick standard behandling, det fanns ingen beskrivning av 

behandlingens innehåll (tabell 1). 

Effekter och innehållet av observationsstudier  

Merrick et al. (2012) visade att hos MMR gruppen minskades smärtintensiteten 

signifikant vid 1-års uppföljning. Depression förbättrades signifikant vid 1 år uppföljning. 

MMR-gruppen förbättrades också signifikant när det gäller livskvalitet. För kontroll gruppen 

minskade smärtintensiteten signifikant. Endast "somatisk hälsa" förbättrats vid 1-års 

uppföljning, vilket ökade från 5,7 % nöjda patienter vid baslinje till 12,8% vid 1 år 

uppföljning (tabell 1). 

Innehållet i interventionen var:  

• Interventionsgruppen. Behandlingen baserades på kognitiv beteende terapi. I 

programmet ingick fysioterapi (övningar, avkoppling och kroppsmedvetande 

träning) och arbetsterapi (ergonomi), information om kroppsliga och psykiska 

reaktioner på kronisk smärta, övning i coping strategier samt utbildning i 

smärtbehandling. Patienterna uppmanades att ta en aktiv del med 

målformulering i de enskilda gruppkonferenser som hölls 2-4 gånger under 

programmet. De flesta behandlingarna utfördes i grupper om 6-8 deltagare, 

men varje deltagare hade också individuellt skräddarsydda möten med de olika 

medlemmarna i teamet. Gruppschemat som var över 4 veckor innehöll 34 

timmar av sjukgymnastik sessioner, 11,5 timmar av yrkesterapisessioner, 15 

timmar psykologi sessioner, 2 timmar föreläsningar av en läkare i 

rehabiliteringsmedicin, och 2 timmar  allmän information. Vid slutet av 

programmet knöts kontakt med externa samarbetspartners, såsom 

arbetsplatsen, försäkringskassan och patientens läkare. 

• Kontrollgruppen. Där ingick team bedömning av patientens smärttillstånd och 

förslag på och rekommendationer av ytterligare behandling. 
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Merrick, Sundelin, & Stålnacke (2013) följde upp två rehabiliterings strategier efter 1 

år, med fokus på sjukfrånvaro, och att identifiera prediktiva faktorer för att inte vara 

sjukskriven vid uppföljning. Totalt 140 patienter i rehabiliteringsplan RP-gruppen och 51 

patienter i multimodal rehabilitering MMR- gruppen besvarade frågor om sjukfrånvaro, både 

vid baslinjen och vid 1-års uppföljning. Både kontroll gruppen och MMR-gruppen 

förbättrades signifikant när det gällde minskad sjukfrånvaro och Multidimensionell 

smärtskalor, smärt svårighetsgrad, störningar och support. När de jämförde skillnader mellan 

grupperna över tid, hittades signifikanta förändringar för Smärta svårighetsgrad, störningar 

och affektiva distress till förmån för MMR-gruppen. Män i MMR-gruppen förbättrades inte 

signifikant vid 1-års uppföljning. I både kontroll- och MMR grupper fanns inga signifikanta 

könsskillnader vid baslinjen och inte heller fanns det några signifikanta skillnader över tid 

mellan män och kvinnor (tabell 1). 

Innehållet i interventionen var:  

• Interventionsgruppen. Ingick fysisk och arbetsterapi, information och övning i 

coping strategier, information om kroppsliga och psykologiska reaktioner på 

kronisk smärta, utbildning i avslappning och kroppsmedvetenhet. Alla 

patienter hade också ett individuellt schema  6 h/dag i 4 veckor. I slutet av 

programmet knöts kontakterna med externa samarbetspartners såsom 

arbetsplatsen,  Försäkringskassan och patientens allmänläkare. 

• Kontrollgruppen . Patienter skulle ha nytta av behandling av endast en 

profession (sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut, etc.). En individuell 

rehabiliteringsplan presenterades för patienterna som övervakades av 

allmänläkare. I rehabiliteringsplanen ingick bedömning av patientens 

arbetsförmåga, förslag och rekommendationer om ytterligare undersökningar 

och behandling för RP-gruppen. 

Effekter och innehållet av  kvalitativa studier  

Nordin, Gard, & Fjellman-Wiklund (2013) undersökte patienternas upplevelser av 

delaktighet i primärvården i sin multimodala smärtrehabilitering. Analys av innehållet 

resulterade i ett tema och 4 kategorier: Givande möten, Olikhet i samarbete, förtroende 

ingivande allians och behöriga vårdpersonal. Dessa kategorier representerar patienternas 

beskrivning och upplevelser gällande delaktighet i sin multimodala smärtrehabilitering. Varje 

kategori bestod av 3 underkategorier. 

I kategorierna beskrevs bl.a.: 
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• Patienternas upplevelser av möjligheten att möta vårdpersonal och 

vårdpersonalens tillgänglighet som en förutsättning för patientens delaktighet.  

• Patienterna betonade att vårdpersonal genomförde dialog genom att ställa 

frågor om deras symptom och livssituation och föreslog en rad olika 

undersökningar och behandlingar för patienterna.  

• Att kunna framföra sina åsikter och påverka besluten var också viktig för 

patienterna. Samtidigt utryckte patienterna även en önskan om att spela mer 

aktiv roll i dialog med vårdpersonalen. 

• Patienterna rapporterade att samarbete med flera yrkesgrupper inom 

primärvården gynnade deras deltagande. Det rapporterades även upplevelser 

av obalans mellan patienter och antalet vårdpersonal som en nackdel. 

• Delaktighet hjälpte patienterna att känna mer glädje, inspiration och en önskan 

om återgång till hälsa och minskad smärta samt stärkte patienten som person. 

• Erfarenheter av planeringsmöten eller behandlingar som saknade 

patientmedverkan förde ut känslor av sorg, ilska, stress och ökad smärta, som 

en följd av detta beskrev patienterna en önskan om att ändra vårdpersonal, 

avbröt pågående behandlingar eller välja en annan vårdcentral. 

 Bremander, Bergman, & Arvidsson (2009) syftet var en djupare förståelse av 

kroniska utbredda smärtpatienters uppfattning om multimodal behandling med ett kognitivt 

förhållningssätt. Tre kategorier: "att ändra en uppfattning om livet", "beroende på stöd" och 

"hantera sitt liv" konceptuellt associerad med kärnkategori beskrev hur patienterna uppfattade 

multimodal behandling. Så definierade studien de tre kategorierna: 

• Patienterna tyckte att rehabiliteringsperioden hade haft en inverkan på deras 

liv. 

• Patienterna rapporterade hur dem upplevde processen och dess inverkan på 

deras liv. Några av dem rapporterade en grundläggande förändring i deras 

uppfattning om själva och kände överväldigad; familj, vänner och medarbetare 

integrerades i eller sågs som hinder för processen att ändra sin livsplan. En del 

tyckte processen var mindre dramatisk och mer som vägledning eller en 

intressant och trevlig upplevelse som inte rörde eller ändrade dem på ett 

djupare plan.  

• Några patienter beskrev en "total levnads förändring" med grundläggande 

förändringar i sättet de uppfattade sig själva och sina problem. Det kan gälla 
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"förändringar i synen på livet" med en ny psykosocial insikt om att 

psykologiska aspekterna är viktiga när individer vill ändra sättet de uppfattar 

sitt livsplan. 

• Stöd av vårdpersonal uppfattades som "stöd som genererar kunskap", det vill 

säga erhålla ny kunskap och verktyg från olika vårdpersonal i team för att 

använda i processen med att "förändra sitt livs plan". 

• Stöd från patientgruppen ansågs mycket viktig av de flesta patienterna. Varje 

grupp bestod av sex till åtta patienter och stöd från andra grupps medlemmar 

beskrevs som "solidaritet" och en "erfarenhetsutbyte". Patienterna intervjuades 

efter utskrivning (6 månader efter ankomsten). 

• Omorientering ledde till en "tro på framtiden "och "dra nytta från sina 

erfarenheter".  "Tron på framtiden" beskrev godkännande av kunskapen att 

utan den smärtsamma processen som genereras av programmet, skulle de inte 

vara i deras nuvarande position där de kände sig säker på att kunna möta 

framtiden. 

• Stagnation beskrevs med "fortsätter att göra vad man gjort tidigare" och 

"känna uppgiven", "Fortsätter att göra vad de gjort tidigare" betydde att vara 

oförmögen eller inte vill ändra det sätt på vilket de hanterade sina liv, eftersom 

de redan hade provat många strategier som inte fungerade. De hittade inga nya 

sätt att hantera sina liv som kunde genomföras. 

Resultat från sammanfattning av 3 olika studiedesigner 

Resultat från RCT studierna påvisar att MMR har positiva effekter när det gäller 

minskad smärta och förbättrad livskvalitet. Studierna innehåll beskriver vilka yrkesgrupp har 

samarbetat och vilka program har valts och vad programmet innebar. 

Resultat från observationsstudierna visar minskad smärtintensitet och minskad 

sjukfrånvaro i interventionsgrupper. Studien beskriver vilka yrkesgrupper har samarbetat och 

vilka program har valts och dessa innehöll. 

Kvalitativa studier har använd flera teman och kategorier för att lyfta upp den 

viktigaste informationen så som: känslan av att får möjlighet att träffa olika yrkesgrupper, att 

patienterna fick möjlighet att berätta om egna upplevelser genom att ha en personlig relation 

med vårdpersonal, effekten av delaktighet och att kunna framföra sina åsikter och kunna 

påverka  rehabiliterings besluten. Patienterna rapporterade hur dem upplevde processen och 

dess inverkan på deras liv. 
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Tabell 1 Program, innehåll och resultat för RCT och -observations studier 

  Författare 
och årtal 
/design 
  

Syfte  Studie 
duration/Ant
al deltagare 

Antal 
Interventionsgrupp      
/ 
Antal 
kontrollgrupp 

Interventions innehåll Yrkesgrupp Effekt 

Rothman  
 
2013 
/ 
RCT 
 

Hypotes var att Multi 
modal (MM) 
rehabilitering skulle ha 
en effekt gällande 
smärtintensitet, 
depression, stress, livs 
kvalitet, funktionshinder, 
arbetsförmåga och 
behandling 
tillfredsställelse på 
patienter med blandad 
kroniska muskelsmärtor.  

15 månader  
 / 
182 patienter 
av 220 (83 
%) fullföljde 
studien. 

 
Interventionsgrupp
=(n= 99) 
Fullföljde studien  
 (n=91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
(n=108) 
Fullföljde studien 
(n=91) 
 

 
Interventionsgrupp 
(MM)=  Psychosomatic 
Medicine Clinic (PMC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp=Patienter
na fick tvärvetenskaplig 
eller unidisiplinär 
bedömning från sin 
allmänläkare.  

 
Interventionsgrupp
= 
En sjuksköterska, 
en professionel 
socialarbetare/psyk
oterapeut, 
psykolog, en 
sjukgymnast,  
läkare och vid 
behov en psykiater. 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
gruppmedlemmar, 
består av en 
sjukgymnast och 
ibland en psykolog. 
 
 

 
Interventionsgruppen 
förbättrades signifikant i 
livskvalitet jämfört med 
kontrollgruppen 

 
Hudson & 
Ryan 
2010 
/ 
RCT 
 
 
 

Syftet var jämföra 
multimodal 
grupprehabilitering till 
sedvanlig sjukgymnastik 
för patienter med 
kroniska nacksmärtor 
med fokus på smärta och 
nackfunktion.  
 

6 veckor 
 
 
/ 
Total 14 
deltagare 
deltog i 
studien och 
avslutade.  
 

Interventionsgrupp
= (n= 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
(n= 7) 
 

Interventionsgrupp= 
Inblandade stabilitet, 
stärka och 
proprioceptiva övningar 
tillsammans med ett 
utbildningsprogram. 
Patienter deltog i 1 h, 1 
gång i veckan i sex 
veckor. Kontrollgrupp= 
sjukgymnastik med 
valfri kombination av 
träning, utbildning, 
mobiliseringar, 
manipulationer, elektro 
eller akupunktur.  
 

Interventionsgrupp
= 
Sjukgymnast och  
Träning instruktör 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
Behandlingen 
utfördes med en 
Sjukgymnaster med 
5-8 besök och 40 
mitt möte med ett 
uppföljningsbesök 
varade 20 min. 
 

Båda grupperna 
förbättrades. Det fanns 
ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. 
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Ersek 
2008 
/ 
RCT 

 
utvärderade effekten av 
pain self-management 
träning (SMG) på äldre 
över 65 år, jämfört med 
en bara utbildnings 
grupp (kontroll) med 
syftet att minska fysisk 
funktionsnedsättning, 
smärta, smärt relaterade 
störningar med 
aktiviteter och 
depressiva symptom hos 
äldre med kronisk 
smärta. 

 
12 månader 
/ 
Totalt 256 
deltagare och 
total 127 
deltagare 
genomförde 
studien. 
 

 
Interventionsgrupp
= 
(n=133) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
(n=123) 

 
Interventionsgrupp= 
Bestod av sju veckor 90 
minuters gruppmöten 
som innehöll 
grundläggande 
utbildning om långvarig 
smärta och utbildning i 
och utövande av 
tekniker för att bearbeta 
smärta. Dessa 
inkluderade progressiv 
muskelavslappning; 
utvalt sortiment av 
rörelser, stretching och 
balansövningar; och 
applicering av värme 
och kyla.  
 
Kontrollgrupp= Fått en 
kopia av den kroniska 
smärtan arbetsbok eller 
Hantera din smärta 
innan det Hanterar dig.  

 
Interventionsgrupp
= Grupperna fick 
hjälp av tre ledarna 
(två sjuksköterskor 
och en klinisk 
psykolog) även 
fysioterapeut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp=De 
fick ingen 
terapeutisk hjälp. 
 

 
Inga signifikanta mellan 
grupperna Interventions-
gruppen uppvisade en 
signifikant större ökning 
över tid i förhållande till 
kontroll gruppen i två 
processmått. 
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  Garland & 
Howard 
2013 
/ 
RCT 

Syftet var om en 
multimodal mindfulness 
orienterad ingripande 
avsevärt skulle kunna 
minska smärta bland 
patienter med kronisk 
smärta som får opioid 
analgetika. 

8 veckor 
/ 
Totalt 67 
deltagare 
deltog 

 
Interventionsgrupp
= (n=35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
(n=32) 

 
Interventionsgrupp= 
mindfulnessträning, i 
grupper av 8-12 
individer, var 2 timmar i 
längd i 8 veckor, 
deltagare ombads att 
delta i det dagliga 15 
minuters mindfulness 
praxis sessioner hemma 
med hjälp av en CD 
skiva. 
Kontrollgrupp= 
Bestod av 8 veckovis, 2-
timmars konventionell 
stödgrupp sessioner 
bestående av 8-12 
deltagare  
 
 

 
Interventionsgrupp
= saknas 
information 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
saknas information 
 

Intervention gruppen 
visade signifikant 
minskning av smärta och 
mer kontroll över smärta 
medan deltagarna i 
kontrollgrupp visade en 
obetydlig ökning i smärta. 

Schütze et 
al 
2014 
/ 
RCT 

undersökt möjligheterna 
och kliniska nyttan av att 
genomföra evidens 
baserade, 
tvärvetenskaplig grupp 
intervension-
Mindfulness baserad 
Funktionell terapi 
(MBFT) för hanteringen 
av ihållande smärta i 
ländryggen (LBP) i 
primär vård. MBFT 
syftar till att förbättra 
den fysiska och 
psykologisk fungerande 
hos patienter med 
ihållande LBP. 

8 veckor 
/ 
Totalt 16 
deltagare 
  
12 deltagare 
fullföljd 

Interventionsgrupp
= (n=12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
ej kontrollgrupp 

Interventionsgrupp= 
 MBFT program, bestod 
av en integrerad vecka 
med 2-timmars 
gruppsession som 
pågick i åtta veckor. 
Grupp diskussioner, 
hem läxor; psyko-
utbildning, och 
mindfulness meditation 
i linje med kognitiv 
beteende fysioterapi 
team av normal 
avslappnad rörelse och 
ställningar. Det fanns 
två interventions, med 
10 deltagare i den första 
gruppen och 6 i den 
andra. Under 
interventions, var 
deltagarna i uppdrag att 
fortsätta sin vanliga 
aktiviteter och deras 
vanliga sjukvård, 
inklusive läkemedel. 
 
Kontrollgrupp= saknas  

Interventionsgrupp
= 
Fysioterapeut, 
psykolog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
ej kontrollgrupp 

Klinisk signifikant 
förbättrades 
70 % av deltagarna 
förbättrades men ej 
signifikant.  
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Loisel et 
al., 
1994 
/ 
Pilot RCT 

Syfte var att motverka 
förekomsten av kronisk 
ryggsmärta på jobbet. 
 

1 år 
/ 
31 av 35 
industrier 
och 79 av 88 
av deltagarna 
deltog. 

Interventionsgrupp
= 
Saknas beskrivning  
 
 
Kontrollgrupp= 
Saknas information 
 

Interventionsgrupp= 
Använde Sherbrooke 
modellen. 
  
 
Kontrollgrupp=standard 
behandling 

Interventionsgrupp
= 
Ergonomiskt team. 
företagsläkare 
 
Kontrollgrupp= 
Saknas information 
 

10 deltagare återvände till 
arbetet, 3 fick fortsatt 
behandling och 2 
genomgick operation. 

Merrick 
etal., 
2012 
/ 
observatio
n 

utvärderade två 
rehabiliterings strategier 
samt utvärderade 
resultaten av två 
rehabiliteringsstrategier 
vid 1-års uppföljning när 
det gäller smärtintensitet, 
aktivitet, depression, 
ångest och 
livstillfredsställels. 

 
1år 
 
/ 
 
Totalt 296 
patienter 
deltog   
 

 
Interventionsgrupp
= (n=51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp=  
(n= 145) 

 
Interventionsgrupp= 
Kognitiv beteende 
principer. ingår 
sjukgymnastik övningar, 
avkoppling och 
kroppsmedvetandetränin
g och arbetsterapi 
(ergonomi), 
information om 
kroppsliga och psykiska 
reaktioner på kronisk 
smärta, utbildning i 
coping strategier samt 
utbildning i 
smärtbehandling. 
Enskilda 
gruppkonferenser 2-4 
gånger under 
loppet av programmet. 
Behandlingar utfördes i 
grupper om 6-8 
deltagare, men varje 
deltagare hade också 
individuella 
möten med de olika 
medlemmarna i teamet. 
Gruppschemat under 4 
veckor innehöll 34 t 
sjukgymnastik. 
11,5 t 
yrkesterapisessioner,  
15 t 
psykologi , 2 t 
föreläsningar från en 
läkare, och 2 t av allmän 
information. Vid slutet 
av programmet 
kontakter med externa 

 
Interventionsgrupp
= 
Fysioterapeut, 
arbetsterapeut, 
Psykolog, 
Läkare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
endast en yrke 
Fysioterapeut eller 
arbetsterapeut eller 
Psykolog eller 
läkare 
 

MMR gruppen 
smärtintensitet minskade 
signifikant vid 1-års 
uppföljning. 
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h= timme.    (*) = uppföljning av tidigare studie 2012 
 
Sherbrooke modellen.= Består av tre steg: 
1.På sjätte vecka av frånvaro från arbetet, undersökte en företagsläkare arbetstagaren och en ergonom besökte arbetsplatsen. 
 
2.Inriktad på diagnos och instruktion på en rygg skolan. Om återgång till arbete inte hade inträffat efter sju veckor, undersöktes arbetstagaren av en specialistläkare från teamet för att utesluta en allvarlig underliggande 
villkor (till exempel, malignitet). 
 
3. funktionell rehabilitering terapi och var en modifierad Mayers ingripande, inklusive fysisk utveckling tillsammans med  kognitiv beteende terapi. 
 
Unimodal rehabilitering innebär att en enstaka åtgärd (modalitet) används. Den insatta åtgärden kan i sig vara komplex, men kräver inte aktiviteter från flera olika professioner.   

samarbetspartners, 
såsom 
arbetsplatsen, 
försäkringskassan och 
patientens allmän. 
Kontrollgrupp= 
Unimodell behandling  
 

Merrick 
etal., 
2013 
/ 
observatio
n 
 

Syftet var att följa upp 2 
rehabiliteringsstrategier 
efter ett år, med fokus på 
sjukskriven; och 
identifiera prediktiva 
faktorer för att inte vara 
sjukskriven vid 
uppföljning 

 
 
 
Totalt 296 
Deltog  
 

Interventionsgrupp
= (n=76) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp=  
(n= 220) 

Interventionsgrupp= (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollgrupp= 
Unimodal behandling 

Interventionsgrupp
= 
Fysioterapeut, 
arbetsterapeut, 
Psykolog, 
läkare 
 
Kontrollgrupp= 
endast en yrke 
Fysioterapeut eller 
arbetsterapeut eller 
Psykolog eller 
läkare 
 

Både grupperna förbättrats 
signifikant när det gäller 
minskad sjukfrånvaro och 
Multi dimensionell 
smärtskalor, smärtans 
svårighetsgrad, störningar 
och support.  
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Granskning av studierna enligt SBU´s mallar 

Studierna granskades av författare enlig SBU granskningsmallar. RCT studier 

beräknas som studier av hög kvalitet men författaren bedömer att det fanns kvalitetsbrister i 

de utvalda RCT studier.  

Några studier som Hudson & Ryan (2010) studie nedgraderades pga. bortfallsbias och 

Schütze et al. (2014) nedgraderades pga. selektions bias och behandlings bias. Loisel et al. 

(1994) nedgraderas pga. bedömningsbias och rapporteringsbias (tabell 2).  

Studier av  Rothman et al. (2013); Garland & Howard (2013) och Ersek et al. (2008) 

har mindre brister än ovan nämnda studier som helhet. Författaren bedömde alla RCT studier 

som medelhögkvalitets studier (tabell 2).  

Observationsstudier enligt SBU mall beräknas som en begränsad studie men studien 

av Merrick et al. (2012, 2013) är en välbeskriven studie och efter  granskning enligt SBU mall 

bedöms som mellan medelhög -och hög kvalitet värde på studierna (tabell 1). 

De kvalitativa studierna av Nordin et al. (2013) och Bremander et al. (2009) är något 

begränsade när det gäller datainsamling men det bästa med studierna är att de har beskrivit ett 

tydligt syfte med väldefinierad analys och resultat (tabell 3). Bremander et al. (2009) studien 

resultat är något begränsad jämfört med studien av (Nordin et al., 2013) (tabell 4). 

Det sista steget i utvärderingen är att bedöma hur starkt det samlade vetenskapliga 

underlaget är. För att klassificera styrkan på den vetenskapliga artikeln använder SBU det 

internationellt utarbetade GRADE-systemet. GRADE:s baseras på en fyrgradig skala från 

starkt, måttligt och lågt till mycket lågt vetenskapligt artikel. SBU har valt att ersätta ordet 

”lågt” med ”begränsat”och ”mycket lågt” med ”otillräckligt” vilka betyder i princip samma 

sak (SBU, 2014). SBU:s klassificering är starkt (++++), måttligt (+++-), begränsat (++- -) och 

otillräckligt (+ - - -). GRADE är en ganska svår gransknings mall som kräver många års 

erfarenhet och dessutom flera författares åsikter för att uppnå bästa gradering resultat (SBU, 

2014). 
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Tabell 2 granskning av observations studier enlig SBU 

Observatio
n studie 
Med 
Begränsad 
( ++ - - ) 
 

Selektions
bis 

Behandling
sbias 

Bedömnings
bias (per 
utfallsmått)  
 

Bortfalls
bias (per 
utfallsmå
tt) 

Rapportering
sbias  
 

Intressekonflik
tbias  

 Merrick, 
2013 

Hög hög Medel hög Medel 
hög 

Hög hög 

 Merrick, 
2012 
  

 

hög hög Medel hög Medel 
hög 

Hög hög 

 

Tabell 3 granskning av RCT studier enligt SBU 

RCT studie  
Måttligt stark  
( +++ - ) 

 Hudson 
2010 

 Rothman 
2013 

 Garland 
2013 

 Schütze 
2014 

Ersek 
2008 

Loisel, 
P 
1994 

 Selektionsbias hög hög Medel 
hög 

låg hög Medel 
hög 

 Behandlingsbias 
  

 

hög Medel 
hög 

hög låg Medel 
hög 

Medel 
hög 

 Bedömningsbias  
(per utfallsmått)  
 

hög Medel 
hög 

hög Medel 
hög 

Medel 
hög 

Låg 

 Bortfallsbias 
 (per utfallsmått)  
 

låg Medel 
hög 

Medel 
hög 

Medel 
hög 

Medel 
hög 

Medel 
hög 

Rapporteringsbias  
 

hög Medel 
hög 

hög hög hög Låg 

Intressekonfliktbias  
 

hög hög hög hög hög Hög 

 

Tabell 4 gransknings tabell för kvalitativa studier enligt SBU 

Kvalitativ 
studie 

syfte 
 
  

 

urval Datainsamling analys resultat 

Nordin, 2013 1 1 -1 1   1 
Bremander, 
2009 

1 1 -1 1 -1 

1betyder uppfyller kriterier, -1 något begränsad 
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Diskussion 

Samtliga studier visade förbättringar i smärtintensitet och funktionsförmåga, 

depression, stress, livskvalitet och arbetsförmåga samt minskad sjukfrånvaro från 

arbetsplatsen. RCT- och observation studierna visade signifikant minskad smärtintensitet och 

minskade funktionshinder hos interventionsgruppen jämfört med kontroll gruppen. De 

kvalitativa studierna visade förutom positiva effekter på ovan nämnda områden även positiva 

effekten på delaktighet. 

I studiernas beskrivning av interventionen innehåll saknade information om hur de 

olika yrkesgrupperna planerade tillsammans för att uppnå målet. I RCT- och –observations 

studier beskrev respektive författare de program som ingick i deras studier men de beskrev 

inte hur de planerade tillsammans för att kunna samarbeta på bästa sätt. 

I de kvalitativa studierna beskrev patienterna de behandlings processer som planerades 

av olika yrkesgrupper samt vad de tyckte. Studieförfattaren hade hoppats att hitta kvalitativa 

studier som besvarade frågor gällande vad vårdgruppen tyckte om egna samarbeten samt hur 

de planerade sina arbetsrutiner för att uppnå målet. 

Sammanfattningsvis visade denna studie att MMR har långsiktigt positiva effekter på 

minskad smärta, funktionshinder, depression och flera domäner livstillfredsställelse, inklusive 

somatisk vård och psykologiskt hälsa. Resultaten visade också att ett samarbete mellan olika 

yrkesgrupper hade stor betydelse för ett gott resultat samt gav patienter goda möjligheter att 

kunna hitta en lämplig coping strategi. Dessutom belyste studiens resultat bristen på kvalitet i 

design, utförande eller av rapportering av resultat. Vid kortsiktig MMR behandling kan man 

inte se någon stor förändring i resultaten. Studierna har knappt diskuterat förändring i 

sjukskrivningar som ett resultat av MMR behandling och/eller om denna modell hade en 

positiv effekt på vårdens ekonomi. 

Denna studie visade en måttlig evidens gällande effekter av implementerad 

multimodal rehabilitering. Effekter som minskad smärta, ökad funktionsförmåga och 

förbättrad livs- kvalitet och delaktighet noterades hos patienter med kronisk smärta. Detta 

stämmer med review studien av Scascighini, Toma, Dober-Spielmann, & Sprott (2008) som 

visat att det finns en måttlig evidens för multimodal rehabilitering jämfört med andra icke 

disciplinära behandlingar.  

Effekterna av MMR-program är väldokumenterade i flera studier enligt (Scascighini 

et al., 2008). Depression och smärtrelaterad funktionsnedsättning påverkar starkt patientens 

förväntningar. För patienter i smärtkliniker är en förklaring till smärtproblem lika viktig att ge 
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som att bota eller lindra deras smärta (Petrie et al., 2005). Bättre förståelse av patientens 

förväntningar kan leda till ökad patienttillfredsställelse och minskade behandlingstider för 

patienter i en smärtklinik (Petrie et al., 2005).  

Jämförelse av RCT -och observationsstudier 

I studien av Merrick et al. (2012) visades att MMR-gruppen hade positiva effekter på 

lång sikt gällande kronisk smärta och i flera andra områden, så som depression och livs 

kvalitet. De anser att patienternas föreställningar om sin framtid kan påverka långsiktiga 

resultat och spelar en avgörande roll i rehabiliteringsprocessen. Studieförfattarna angav att det 

fanns några signifikanta skillnader mellan MPR-gruppen och kontroll gruppen vid baslinjen. 

Patienterna i MMR-gruppen med positiva föreställningar om återhämtningen var mer nöjda 

när det gäller LiSat-11 domän "kontakter med vänner och bekanta " och rapporterade något 

bättre aktivitetsresultat (Merrick et al., 2012).  

I studier av Garland & Howard (2013) och Schütze et al. (2014) hade genomfört 

intervention MORE som förenade kompletterande aspekter av mindfulness träning, kognitiv 

beteendeterapi (KBT), och principer från positiv psykologi i en integrativ ingripande strategi 

med syftet att förbättra det fysiska och psykologiska fungerandet hos patienter. I båda 

studierna kom man fram till en signifikant förbättring jämfört med före interventionen. Detta 

resultat kan bevisa hur viktigt det är att ha en balans mellan fysisk -och mentalträning för ett 

bättre resultat i läkningsprocessen. I tidigare studier har man kommit fram till att smärta är en 

fysiologisk process, men påverkas även av en individs tidigare erfarenheter vilket betyder att 

patienter behöver stöd för vägledning av mentalhantering och kroppskännedom.  

Studien av Schütze et al. (2014) hade betydligt mindre kvalitet på grund av selektion 

bias detta p.g.a. det saknades kontrollgrupp och en tydlig förklarning till randomiseringen 

vilket även ledde till behandlingsbias med systematiska fel relaterade till hur patienter som tillhör 

interventions-respektive kontrollgruppen har behandlats i studien.  I studien av Garland & 

Howard (2013) saknades information om vilka som har samarbetat för Mindfullness 

behandling vilket var viktig för denna literatursstudiens syfte. 

Studien av Loisel et al. (1994) är en äldre pilotstudie som belyser vikten av 

implementering av multimodal rehabilitering. De behandlade arbetstagare med ett ergonom 

team och företagsläkare på sin arbetsplats men saknar en tydlig beskrivning av hur studien har 

hanterat rapporteringen i relation till sitt protokoll som lede till rapporteringsbias. Det skulle 

vara intressant att veta vilket yrkesgrupp som jobbade inom ergonom teamet. 
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I RCT studier av Rothman, Ortendahl, Rosenblad, & Johansson (2013); Ersek, Turner, 

Cain, & Kemp (2008) och observations studier av Merrick et al. (2012, 2013) samarbetade 

fysioterapeuter och psykologer för att uppnå bästa resultat vilket lyfter fram vikten av att 

använda mentalträning i kombination med fysisk träning för att förbättra hälsa hos patienter 

med långvarig smärta. Författarna kommer fram till att i en multimodal rehabilitering för 

patienter med kronisk smärta skall det finnas professionella yrkesgrupper både inom psykisk 

och fysisk hälsa för att en effektiv behandling skall ske. 

Enligt SBU är en RCT studier starkare än en observations studie. Författaren fann i 

detta fall att observation studie av Merrick et al. (2012) och uppföljningen 2013 var starkare 

än RCT studien. 

Studiens svaghet 

En svaghet i denna studie var att RCT- studierna och observationsstudierna hade 

använt olika metoder och olika yrkesgrupper som samarbetat med varandra i varje studie, 

vilka gjorde det svårt att veta exakt vilka mätmetoder är lämpliga och vilka grupper bör 

samarbeta för att ge det bästa resultatet när det gäller smärtrehabilitering inom primär vård. 

Denna studie granskades bara av en författare som inte har lång erfarenhet av granskning så 

att författares granskning kan vara svag. Författaren hade velat välja de studier som är mer 

inriktat till fysioterapiernas samarbete med andra yrke inom vård men författaren lyckades  

inte hitta många studier.  

Exempelvis fann författaren i studien av Ersek et al. (2008) fysioterapi behandling 

användes vid behov och i den studie av Garland & Howard (2013) som var inriktad till 

mindfulness saknades uppgift om vilka grupper som hade samarbetat.  

I studien av Loisel et al. (1994) beskrevs att ett ergonom team hade samarbetat utan att 

klargöra vilka yrkesgrupper som ingick i ergonom teamet. Denna studie kan visa att 

implementering av teamarbete kan ha positiva effekter på patientens hälsa. Det saknas 

fortfarande information om vilka yrkesgrupper som skulle kunna samarbeta i en MMR modell 

i  primärvård för att uppnå bästa resultat.  

Slutsats 

Denna studie påvisar att MMR kan förbättra hälsa hos patienter med långvariga 

smärta på många olika sätt. Ett samarbete av olika yrkesgrupper kan ha stor betydelse för att 

förstå patienten bättre och behandla patienten på ett effektivt sätt. Denna studie har besvarat 

en del av författarens syften men det är fortfarande oklart om denna rehabiliterings modell har 

något betydelse för stora frågor så som förbättrad ekonomi i vården eller minskad antal 
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sjukskrivningar. Denna litteraturstudie kan användas som ett underlag för att lyfta upp vikten 

av en MMR i primärvård. 
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Bilaga 1 

Sökstrategi 
Databas Fritext ord/ 

MeSH termer 
Sökstrategi/ 
Skrev in orden i 
Begränsningar 

Antal träffar 

PubMed Implementation in 
primary care 

Full text x, 10 
years, human 

5994 

PubMed Implementation 
chronic pain in 
primary care 

Full text 10 years, 
human 

64 

Primo 
 

Implementation of 
multimodal 
rehabilitation in 
primary care 

Human, pain 
managment 

4 

Primo 
 

Implementation of 
multimodal 
rehabilitation in 
primary care 

Human 32 

 implementation of 
multimodal 
rehabilitation of 
physiotherapy 

Human 126 

Pubmed implemented 
interventions in 
multimodal 
rehabilitation 

ej 12 

Pubmed Implementation 
multimodal 
rehabilitation content 

ej 2 

Pubmed multimodal 
rehabilitation 
physiotherapy 

ej 266 

Pubmed multimodal 
rehabilitation 
physiotherapy 

Full Tex, 10 years, 
human 

196 

Pedro the role of multimodal 
rehabilitation primary 
care 

ej 1 

Pubmed multimodal 
rehabilitation physical 
therapy in primary 
care 

ej 37 

Pubmed multimodal 
rehabilitation physical 
therapy in primary 
care /chronic pain 

ej 7 

Pubmed Implementation of 
multimodal 
rehabilitation for 
chronic pain 

ej 4 
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pubmed multimodal 
rehabilitation chronic 
pain in primary care 

Free Full Tex, 10 
years, human 

4 

pubmed multimodal 
rehabilitation chronic 
pain 

Full Tex, 10 years, 
human 

87 

pubmed multimodal 
rehabilitation in 
primary care 

Full Tex, 10 years, 
human,engelska 

59 

pubmed multimodal pain 
management in 
primary care 

ej 61 

pubmed Implementation of 
Multimodal 
rehabilitation 

Full Tex, ,engelska 29 

pubmed implemented 
interventions for 
chronic pain in 
primary care 

Full Tex,human 
,engelska 

10 

pubmed implemented pain 
management in 
primary care 

Full Tex,human 
,engelska 

65 

pubmed implementing physical 
therapy on pain in 
primary care 

Full Tex,human 
,engelska, 

21 
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Bilaga 2 

Gradering av evidensstyrka för slutsatser enligt SBU 
1: Starkt  
vetenskapligt underlag 

2: Starkt måttlig 
vetenskapligt underlag 

3: Begränsat  
vetenskapligt underlag 

4: Otillräckligt  
vetenskapligt underlag 

Minst två studier  
med högt bevisvärde  
eller god systematisk 
översikt, vid en samlad 
bedömning 

En studie med högt 
bevisvärde plus minst två 
med medelhögt bevisvärde, 
Vid en samlad bedömning 

Minst två studier 
 med medelhögt 
bevisvärde, vid en samlad 
bedömning 

vetenskapligt underlag 
saknas, studie har låg 
kvalitet eller där studier av 
likartad kvalitet är 
motsägande 

Preliminär evidensstyrka baserad på studiedesign och skäl för ned- eller uppgradering av 
evidensgraderingen. 
 
 
Evidensstyrka Studiedesign Evidensstyrka Studiedesign 
Stark ( )  Randomiserade studier 
Måttligt stark ( )  
Begränsad ( ) Observationsstudier; kohort- och fall–kontrollstudier 
  
 Otillräcklig ( ) Fallstudier m m 

Sedan kan evidensstyrkan sänkas eller höjas enligt nedanstående: 

 
 
Sänk gradering om 
 
 

Brister i studiekvalitet (maximalt – 2) 
Bristande överensstämmelse mellan studierna (maximalt – 2) 
Brister i överförbarhet/relevans (maximalt – 2) 
Bristande precision (maximalt – 2) 
Hög sannolikhet för publikationsbias (maximalt – 2) 

Höj gradering om 

Stora effekter och inga sannolika ”confounders” (maximalt +2) 
Tydligt dos–responssamband (maximalt +1) 
”Confounders” som inte är med i analysen borde leda till bättre 
behandlingsresultat i kontrollgruppen, dvs. hög sannolikhet att effekten 
underskattas (maximalt +1) 
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