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ABSTRAKT

Syftet med studien var att utvärdera den multidisciplinära smärtrehabiliteringen inom Garnis 
Rehabcenter i Boden. Frågeställningar var: 1) Förändras self-efficacy avseende smärta, 
funktion och andra symptom efter 2,5 veckor respektive 6 månader? 2) Förändras nivå av 
skattad smärtintensitet, skattad funktionsförmåga och sjukfrånvaro efter 6 månader? 3) 
Förändras synen på vilka faktorer som är viktiga för att återgå respektive inte återgå till arbete 
efter 6 månader? Data vid baseline jämfördes med data efter avslutad behandling 2,5 veckor 
samt efter 6 månader. Undersökningsgruppen bestod av 23 personer, 19 kvinnor och 4 män, 
medianålder var 49 år.  Samtliga personer i undersökningsgruppen hade diagnosen långvarig 
smärtproblematik av icke-malign karaktär och var remitterade till Garnis Rehabcenter för 
smärtrehabilitering. Som mätinstrument användes Arthritis self-efficacy scale - svensk version 
(ASES-S) samt även ett kompletterande frågeformulär.  Resultaten visade positiva resultat 
avseende self-efficacy efter 2,5 veckor. Dessa resultat kvarstod dock inte och inga signifikanta 
förbättringar (p<0,05) i self-efficacy noterades vid  uppföljning 6 månader efter avslutad 
behandling. En tendens till minskad smärtintensitet noterades men ingen positiv förändring av 
funktionsförmåga och sjukfrånvaro kunde noteras vid uppföljning. Den egna viljans betydelse 
för arbetsåtergång hade minskat signifikant vid uppföljning. Bristen på positiva signifikanta 
resultat kan möjligen bero på höga smärtskattningar vid baseline vilka kvarstod även efter 
avslutad behandling. Deltagarna i studien var personer med långvarig, svår smärtproblematik 
vilka generellt har visat sig vara mycket svårrehabiliterade.

Nyckelord: Funktionsförmåga, intervention, self-efficacy, smärtrehabilitering



”Smärta är en obehaglig sinnesupplevelse som starkt och specifikt känslomässigt engagerar oss, 
och som är utlöst av en verklig eller hotande vävnadsskada, eller som beskrivs i termer av 
sådan skada” (IASP,1994).
Smärta är således en subjektiv upplevelse och själva smärtupplevelsen kan ha många olika 
innebörder för olika människor. Det är ett symptom som inte endast betecknas som ett 
kroppsligt fenomen utan är ett resultat av flera faktorer, fysiska, psykiska, sociala, kulturella 
och religiösa (Hawthorn & Redmond, 1998 ; Melzack & Wall,1996). Smärtupplevelsen kan 
förstås inte bara fysiologiskt, även hjärnans tolkning av smärtan är av stor betydelse. 
Modulerade signaler från hjärnan kan blockera nociceptiv smärta på spinal nivå. Områden i 
hjärnan ansvariga för psykologiska processer beskrivs potentiellt kunna öka respektive minska 
smärtan med hjälp av så kallade gate-mekanismer i ryggmärgen. Smärta beskrivs här vara ett 
resultat av en dynamisk process med varseblivning och tolkning av ett brett spektrum av 
inkommande stimuli av vilka somliga är associerade med faktisk eller potentiell skada, och 
andra ofarliga vilka kan upplevas som smärta (Melzack & Wall,1996; Hawthorn & 
Redmond,1998; Main & Watson,1999; Campbell et al, 2002). 
Förhållandevis små stimuli kan ge upphov till uttalad smärta.  Smärtlokalisation kan vara annan 
än skadelokalisation och smärta kan bestå även vid frånvaro av skada eller efter läkningsskede 
(Melzack & Wall, 1996). Smärta behöver inte heller spegla hur pass allvarlig en sjukdom eller 
skada kan vara (Shacklock, 1999). Smärta kan vara av nytta när den signalerar skada eller 
sjukdom. Många smärttyper är av övergående karaktär som inte påverkar personens liv 
nämnvärt (Hawthorn & Redmond, 1998). 

Kronisk smärta beskrivs vanligen som smärta som består under 3 – 6 månader eller längre 
(Wadell, 1998 ; Shacklock,1999 ;Titus, 2004). Definitionsmässigt är smärtan långvarig när den 
primära orsaken till smärtan inte avklingat på förväntat sätt (Werner & Strang, 2003). Denna 
ihållande smärta kan ha en identifierbar orsak som t ex artrit (ledinflammation) men kan också 
vara mer svårförklarad och göra situationen betydligt mer komplicerad. Kronisk smärta kan 
förvärras med tiden (Melzack & Wall, 1996). Långvarig smärta medför ofta förändringar av 
personlighet, livsstil och funktionell förmåga (Hawthorn & Redmond, 1998; Shacklock, 1999; 
Main & Watson, 1999 ; Keefe et al.,1996 ; Wadell, 2000 ; Titus, 2004 ; Borgquist et al, 2000).  
Faktorer av betydelse för utveckling av långvarig smärta är bland annat låg utbildningsnivå, 
tidigare sjukskrivningar, arbetslöshet, rökning, låg hanteringsförmåga (coping), låg grad av 
kontroll på arbetet eller krisreaktion. Långvarig stress är ytterligare en faktor. Smärta i sig kan 
vara en stressor speciellt om smärtan är långvarig och oförklarad (Werner & Strang, 2003). 
Enligt Socialstyrelsen (2004) har antalet personer med svår värk i rörelseorganen ökat under 
1900-talets senare del och främst bland kvinnor. Svår värk är vanligare på landsbygden än i 
storstadsregionerna och betydligt vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. Långdragen 
smärtproblematik kan vara förenat med psykisk ohälsa och ökad risk för förtidig död 
(Socialstyrelsen, 2004).

Kroppen kan inte upprätthålla en smärtreaktion någon längre tid och de fysiologiska 
symptomen som ses vid akut smärta (hypertoni, takykardi, illamående, kallsvettning och 
blekhet bland annat) förekommer inte hos personer med kronisk smärta. Här har aktiviteten i 
det sympatiska nervsystemet adapterat sig och minskat. I stället uppstår en stressreaktion som 
ger en högre adrenokortikal aktivitet.  Detta medför på sikt negativa effekter som förhöjda 
blodsockernivåer, nedsatta inflammatoriska reaktioner, försämrad sömn och störd mag-
tarmaktivitet bland annat. Kronisk smärta skiljer sig även från akut smärta i det att den ger 
upphov till förändringar i det centrala nervsystemet (Hawthorn & Redmond, 1998; Main & 
Watson, 1999; Jensen et al., 2002). Exempel på dessa förändringar är hyperalgesi, ökat 
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smärtsvar på stimuli som normalt provocerar smärta, samt allodyni, smärta av stimuli som 
normalt inte provocerar smärta (Hawthorn & Redmond,1998; Melzack & Wall,1996).

Psykologiska effekter vid kronisk smärta kan vara oro, ångest och rädsla och detta speciellt när 
den drabbade inte har fått eller varit mottaglig för en förklaring av sin smärta (Main, Watson, 
1999).  Psykologiska effekter kan också vara ilska och frustration till följd av smärtans effekter 
på det dagliga livet som till exempel en förlorad fysisk funktion, oförmåga till arbete eller 
ekonomiska konsekvenser (Sanders et al., 1996; Main & Watson, 1999). Påverkan på det 
sociala umgänget är vanligt likaså störd sömn och nedsatt sexuell funktion (Main & Watson, 
1999). Till följd av detta påverkas och involveras ofta individens hela familj och sociala 
nätverk (Titus, 2004). Inte sällan förekommer en besvikelse över sjukvårdens insatser och 
tidigare behandlingar (Main & Watson, 1999). Ilska har i sig psykologiska effekter som kan 
påverka den drabbades omdöme och syn på sin tillvaro och är en komplikation i sig.  Med tiden 
kan även en depression uppstå och till följd av detta en förändrad motivation med ett minskat 
intresse för omvärlden och dagliga aktiviteter, nedstämdhet och sorg. Depression kan även 
bidra till nedsatt kognitiv förmåga vilken kan leda till irrationella tankar och handlingar samt 
påverka hjärnans tolkning av inkommande nociceptiva stimuli (Main & Watson, 1999; 
Campbell et al., 2002). Depression vid kronisk smärta har visat sig vara mer vanligt och ha en 
större utbredning jämfört med andra kroniska tillstånd som diabetes, cancer, hjärtsjukdomar 
och neurologiska sjukdomar (Campbell et al., 2002).

Smärtbeteende kan beskrivas som hur personer reagerar på smärta. Beteendet beror till stor del 
av hur och vad de tänker om sina symptom och sin sjukdom (Wadell, 2000). Intressant nog är 
patienter ofta omedvetna om de mekanismer som ligger till grund för deras beteende (Main & 
Watson, 1999). Smärtbeteende kan uttryckas i en människas kroppshållning, ansiktsuttryck, 
verbala samt icke verbala uttryck (Main & Watson, 1999). Dessa beteenden säger oss ingenting 
om själva grundorsaken till smärtan. De betyder inte att en person inte har reell fysisk smärta 
och de betyder inte att smärtan är psykogen eller hysterisk, utan är istället normalt mänskligt 
beteende vid sjukdom eller smärta (Main & Watson,1999; Wadell, 2000).

Hos de flesta personer med kronisk smärta är smärtbeteendet i relation till psykisk hälsa och det 
underliggande fysiska problemen. Hos vissa kan detta beteende mer spegla det mentala och 
psykologiska tillståndet än det fysiska problemet. Beteendet i sig kan då öka och underhålla 
smärtan. Ett ökat smärtbeteende uppstår inte plötsligt utan är en dynamisk process som 
utvecklas över tid (Wadell, 1999; Hedin et al, 1998). Det är beroende av personlighet och 
psykologiskt status, fysisk oförmåga, tidigare behandlingar, sjukfrånvaro, sjukskrivning 
och/eller arbetslöshet. Den information som dessa patienter får vid kontakt med sjukvården kan 
ibland färga patienten i sin tro av vad hon/han bör eller inte bör göra. I vissa fall kan detta 
istället underhålla och förstärka patientens beteende. För vårdgivare är det därför viktigt med 
god kännedom och kunskap om smärta och smärtbeteende. Kroniska smärtpatienter har ofta 
upprepade konsultationer och undersökningar inom sjukvården.  De lär sig snabbt vad som 
förväntas av dem själva och vad som förväntas av sjukvården vilket påverkar deras beteende 
(Wadell,1999 ; Hedin et al.,1998). Patienter med högre grad av smärtbeteende svarar ofta sämre 
på alla typer av behandling och medicinering (Wadell, 1999; Titus, 2004). Ett smärtbeteende 
kan även underhållas och stärkas av anhöriga som av sympati avlastar patienten från annars 
sedvanliga sysslor och ansvarstaganden (Kerns et al., 2002). Ett smärtbeteende kan för vissa ge 
sekundära sjukdomsvinster och löna sig till exempel i form av ökad uppmärksamhet från 
anhöriga, frånvaron från ett stressigt eller tråkigt arbete och ekonomisk ersättning (Main & 
Watson, 1999).
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Rörelserädsla är ett smärtbeteende som kan förekomma och ibland i extrema former. Detta 
innebär att personen i fråga undviker att utföra vissa rörelser eller aktiviteter på grund av rädsla 
för skada vilket bidrar tilll att smärtan kan öka (Shacklock, 1999; Wadell, 2000). Rädsla för 
rörelse kan upplevas mer negativt än smärta i sig och bidra till en nedsatt förmåga att hantera 
sina besvär (Crombez et al., 1999; Nilsson et al., 2005). Katastrofisering - förväntan eller oro 
om negativa konsekvenser av en situation (även av mindre betydelse) har visat sig vara 
associerat med ökad smärta, fysisk och psykosocial dysfunktion samt även depression hos 
patienter med kronisk smärtproblematik av varierande grad (Turner et al., 1999). 

Långvarig smärta är inte sällan förenat med sjukskrivning i längre perioder (Lydell et al., 
2005). Förmågan att vid långvarig smärta återgå till arbete är beroende av flera faktorer som 
ålder, yrke, socioekonomisk status, psykosociala faktorer och smärtnivå (Lydell et al., 2005; 
Nilsson et al., 2005). Andra faktorer som påverkar arbetsåtergång är skattad livskvalitet, 
förmåga att utföra/delta i dagliga aktiviteter, kondition, hälsotillstånd, utbildningsnivå samt 
sjukskrivningens längd (Lydell et al., 2005). Motivation har visat sig vara en starkt bidragande 
faktor till arbetsåtergång (Grahn et al., 2000).

Då smärta är ett multidimensionellt problem bör behandlingen för smärtpatienter vara av 
multidisciplinär karaktär (Titus, 2004). Multidisciplinär rehabilitering utgår från ett holistiskt 
perspektiv och avsikten är främst att hjälpa patienten till en beteendeförändring. 
Multidisciplinär behandling innebär för patienten kontakt med flera olika yrkeskategorier under 
behandlingsperioden såsom sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, sköterska och 
läkare (Titus, 2004). Olika former av behandlingsprogram finns och ett av de vanligare vid 
behandling av långvarig smärta är kognitiva beteendeprogram (Wadell, 2000). Kognitiva 
beteendestrategier har visat sig kunna ge effekt i form av minskad smärta, förbättrad funktion 
och livskvalitet (Hawthorn & Redmond, 1998; Shacklock, 1999; Titus, 2004; Borgquist et al., 
2000). Dessa strategier omfattar ett antal olika tekniker som syftar till att uppmuntra patienten 
till ett mer aktivt och oberoende liv. De syftar också till att förbättra personens eget 
självförtroende och förmåga att kunna påverka, hantera och ta kontroll över sina besvär i det 
dagliga livet. Teknikerna är avsedda att ge patienterna ökad kunskap till förbättrad motivation 
samt hjälp att hitta fungerande coping-strategier. Coping kan definieras som beteendemässiga 
och kognitiva färdigheter avsedda att hantera specifika stressfaktorer som bland annat smärta 
(Haythornthwaite et al., 1998; Jensen et al., 1990). Smärta som får pågå i månader och år kan 
leda till utveckling av maladaptiva copingstrategier vilket kan påverka smärtan negativt 
(Nilsson et al,. 2005). För att få en bättre copingförmåga är det viktigt med en hög self-efficacy 
(Lomi et al., 1995).  Self-efficacy kan definieras som en persons egen uppfattning om sin 
förmåga att organisera och utföra olika aktiviteter. Self-efficacy är inte vilka förmågor som 
personen faktiskt har utan vad personen själv tror att han/hon klarar av (Lomi et al., 1995). 

Syftet med denna studie var att utvärdera den multidisciplinära smärtrehabiliteringen inom 
Garnis Rehabcenter i Boden.                                                                                                                      
Frågeställningarna var:
1) Förändras self-efficacy avseende smärta, funktion och andra symptom efter 2,5 veckor 
respektive 6 månader?                                                                                                                                 
2) Förändras nivån av skattad smärtintensitet, skattad funktionsförmåga samt sjukfrånvaro efter 
6 månader?                                                                                                                                                  
3) Förändras synen på vilka faktorer som är viktiga för att återgå respektive inte återgå till 
arbete efter 6 månader?
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Metod
undersökningsgrupp
Personerna i undersökningsgruppen var patienter med långvarig smärtproblematik vilka 
uppfyllt kriterier ställda av Garnis Rehabcenter (bilaga 1) och därefter erbjudits behandling i 
specifik smärtgrupp så kallad ”kurs i smärthantering”. Inklusionskriterier var ålder över 16 år, 
ej vara i akut behov av ytterligare medicinsk utredning, cirkulatoriskt stabil, ej ha parallell 
behandling som inverkade menligt på deltagande, vara motiverad att aktivt medverka i 
programmet, fungera och tillgodogöra sig behandling i grupp, klara sin ADL samt klara av att 
medverka i heldagsverksamhet. Exklusionskriterier var komplicerad somatisk/psykisk sjukdom 
som omöjliggör deltagande i rehabiliteringsprogram, pågående drogmissbruk eller akut 
krisreaktion.
Deltagarna hade ingen relation till författaren. De fick information om studien muntligt samt 
skriftligt i form av ett informationsbrev och fick därefter ge samtycke om sitt deltagande. De 
upplystes om att deltagande var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande om de så önskade (bilaga 2). Samtliga patienter vilka deltog i 
smärthanteringsgrupper  från september - 04 till och med februari – 05 tillfrågades, totalt 40 
personer. Tjugoåtta personer tackade ja.  Efter 5 bortfall, vilka bestod av de personer som trots 
påminnelse valde att inte svara på formulären vid uppföljningen efter 6 månader, medverkade 
slutligen 23 personer i studien. Deltagande i studien påverkade inte deltagarnas behandling på 
Garnis Rehabcenter.

Tabell 1.

Undersökningsgrupp (n= 23), bakgrundsfakta.

Kvinnor:          19

Män:                 4

Ålder:              30 – 72 år, median = 49 

Antal personer 

under 60 år:     22                          

Besvär > 1 år:  23

Nikotinintag:    6  (rökning: 4, snusning: 2)

Motion:           En gång/vecka eller mindre: 14

Vilken 2 - 4 ggr/vecka eller mer:  8

Instrument                                  
Arthritis Self-efficacy scale – svensk version (ASES-S) (bilaga 3). Instrumentet är utvecklat av 
Lorig et al.(1989). Den svenska versionen har visat god reliabilitet (Lomi, 1992) och validitet 
(Lomi et al,1995). ASES-S är ett självskattningsformulär utformat för att mäta disability -
upplevd förmåga att hantera konsekvenser av kronisk reumatisk sjukdom. ASES-S tar upp tre 
komponenter i hälsostatus; smärta, fysisk funktion och psykologiskt status. ASES-S består av 
20 frågor om upplevd kapacitet fördelade på tre områden: fem om smärta, nio om funktion och 
sex om andra symptom. Formuläret är utformat på ordinalskalenivå 10 - 100, där 10 
representerar en mycket låg tilltro och 100 en mycket hög tilltro till den egna förmågan. 
Resultatet redovisas genom att summera svarspoängen för respektive ingående frågor och 
därefter dividera med antal frågor för respektive delskala (5, 9 respektive 6 frågor) vilket ger ett 
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medelvärde för varje delskala. Varje område med tillhörande frågor kan också användas och 
redovisas separat. Målgruppen är personer med kronisk reumatisk smärta men ASES-S  har 
visat sig användbart för personer med kronisk långvarig smärta (Lomi et al,1995). Ett 
kompletterande frågeformulär (bilaga 4) med 15 frågor avseende arbete, skattad smärtintensitet 
och livsstil. Formuläret består av dels egna frågor utformade av författaren (fråga 6, 7, 8 och 
15), samt övriga frågor hämtade från ett annat projekt (Karolinska Institutet, 2000). Frågorna 1 
- 14, är testat avseende innehållsvaliditet på en grupp om 10 patienter vilka vid tillfället var 
deltagare i en kurs i smärthantering på Garnis Rehabcenter. Dessa 10 patienter deltog inte i 
studien. Inga frågor förändrades efter detta test. Fråga 15 var avsedd som en kompletterande 
fråga vid uppföljningen efter 6 månader och ingick inte i testet.  Frågorna 1 – 15 är inte testade 
avseende övriga validitetsaspekter och reliabilitet.

Intervention 
På Garnis Rehabcenter i Boden bedrivs rehabilitering för personer med kronisk icke malign 
smärta. Rehabiliteringen, vilken är inspirerad utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt, 
är till viss del individuell men bedrivs till största delen i grupp. Mål med rehabiliteringen är 
minskad smärta, förbättrad förmåga att hantera sin livssituation, förbättrad funktionsförmåga 
samt en ökad livskvalitet. Med hjälp av enkla förklaringsmodeller ges patienterna en möjlighet 
till ökad förståelse av smärta och smärtmekanismer samt dess påverkan fysiologiskt, 
psykologiskt och funktionellt. Ergonomi - vardaglig eller mer yrkesinriktad,  kroppskännedom, 
postural kontroll samt fysisk aktivitet och betydelsen av denna är en stor del av behandlingen. 
Att hitta tillbaka till tidigare intressen eller finna andra nya intressen ingår i rehabiliteringen. 
Patienterna ges möjlighet att delta i specifika motionsformer som vattengympa, stavgång, 
träning på gym eller andra aktiviteter som datakunskap eller konstnärligt skapande aktiviteter. 
Patienternas egna mål, förväntningar är ofta vad som påverkar detta. Patienterna ges även 
möjlighet att delta i andra teoretiska pass bland annat social information, sömnens betydelse 
samt stresshantering.  Vissa av passen är obligatoriska. Rehabiliteringen bedrivs under dagtid i 
2,5 veckor och varje grupp består av 10 deltagare. Under denna period är patienten inskriven 
och inneboende på rehabcentret. Patienterna har möjlighet att nyttja anläggningens faciliteter 
även kvällstid. Personal finns tillgänglig på dagtid vardagar mellan 07.00 - 19.00. Under sin 
vistelse på Garnis Rehabcenter får den inskrivne träffa sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, kurator och läkare. Patientens får också en kontaktperson som han/hon har lite 
mer kontakt med och som vid behov kan hjälpa patienten att formulera dennes mål för 
vistelsen. Kontaktpersonen är alltid av någon av de yrkeskategorier som finns representerade på 
Garnis Rehabcenter. 

Procedur
Samtliga personer i undersökningsgruppen fyllde i ASES-S vid tre tillfällen. Första tillfället var 
på ankomstdagen till Garnis Rehabcenter. Andra tillfället var efter 2,5 vecka i samband med 
rehabiliteringsperiodens slut och tredje och sista tillfället var 6 månader efter utskrivning från 
Garnis Rehabcenter.  Frågeformulär (14 frågor, nr 1 - 14) ifylldes vid första tillfället på 
ankomstdagen i samband med ASES-S samt vid sista skattningstillfället efter 6 månader (då 
med tillägg av fråga nr 15). ASES-S samt frågeformulär introducerades av patientens 
kontaktperson och ifylldes av patienten själv. Tid för detta beräknades till högst 15 minuter. (Se 
figur.)
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Figur 1 .  Antal mättillfällen samt använda instrument.

 Vid ankomst                  Avslutad behandling                   Uppföljning 

Mättillfälle:         dag 1     efter  2,5 veckor              6 månader efter avslutad behandling
 _______________________________________  

Instrument:          ASES-S (bilaga 3)                 ASES-S                                    ASES-S
 Frågeformulär (bilaga 4)                                                         Frågeformulär

Insamling av material påbörjades under hösten –04 och slutfördes under våren och sommaren –
05. Denna studie ses som ett led av en vetenskaplig kvalitetssäkring av den multidisciplinära 
smärtrehabiliteringen inom Garnis Rehabcenter

Databearbetning
Databearbetning utfördes med hjälp av SPSS (Statistical Package for Social Science) version: 
11,0. Signifikanta skillnader över tid beräknades med Wilcoxon signed ranks test. Eftersom  
den undersökta gruppen var relativt liten valdes Icke parametrisk statistik.  
Undersökningsgruppens resultat i ASES-S dag 1 jämfördes med resultatet efter 2,5 veckor 
respektive 6 månader. Resultatet i frågeformuläret jämfördes med dag 1 respektive 6 månader. I 
frågeformuläret bearbetades endast de frågor vilka var relevanta för studiens syfte. Vid klinisk 
användning av ASES-S används medelvärden. På grundval av detta valdes, trots valet av icke 
parametrisk statistik, beräkning av medelvärden i både ASES-S och frågeformulär även med 
syfte att kunna jämföra resultaten med andra större studier. 

Resultat

ASES-S
Signifikant förändring i ASES-S vid baseline jämfört med 2,5 veckor respektive 6 månader 
noterades för området ”smärta”, fråga 1: Hur säker känner du dig på att du kan minska din 
smärta avsevärt? samt fråga 2: Hur säker är du på att du kan fortsätta med dina dagliga 
aktiviteter? Här ses en ökning av  self-efficacy avseende medelvärdet på  fråga 1 mellan 
mättillfälle 1 (baseline) och mättillfälle 2 (efter avslutad behandling 2,5 veckor). Det positiva 
resultatet kvarstod dock inte vid uppföljning efter 6 mån. En försämring noterades på fråga 2 
mellan skattningstillfälle 1 (baseline) och 3 (uppföljning efter 6 mån). Inom området ”andra 
symptom” fråga 3 ”Hur säker är du på att du kan göra något för att muntra upp dig om du 
känner dig nere?” framkom ett förbättrat medelvärde med en svag tendens till signifikans 
mellan baseline och skattning 2. Resultatet kvarstod dock inte vid uppföljning efter 6 mån. 
Övriga värden i ASES-S visade ingen signifikant förändring mellan mätningarna. 
Förändringarna i värdena mellan mätningarna var också förhållandevis små (tabell 2).
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Tabell 2.
Resultat av medelvärde (m) för varje variabel och fråga i ASES-S .  Standardavvikelse (sd) 
inom parentes. n= 23.  * p< 0,05.
ASES-S 1

m - Baseline 
2          

m - 2,5 v
 3         

m - 6 mån 
p                                           

1 - 2                        
p  

1 – 3
Smärta    

Fråga 1 47,8  (21,8) 60,4   (20,2) 48,3  (23) .029 * .911
2 63,4  (23,4) 64,8   (22,4) 54,3  (17) .666 .018*
3 44,2  (28,1) 53      (18,9) 46,5  (23,7) .147 .912
4 59,6  (24,1) 64,8   (17,5) 60,4  (20,8) .348 .962
5 47,7  (28,2) 51,3   (19,4) 46,5  (22,2) .453 .777

Funktion

Fråga 1 75,6  (24,6) 73,8  (26,6) 73,4  (27,3) .874 .659
2 67,2  (35,3) 70,3  (27,8) 66     (32,6) .668 .954
3 58,3  (29,4) 60,4  (28) 54,7  (30,9) .815 .531
4 78,2  (26,9) 77,4  (26) 75,2  (26,3) .893 .228

 5 81,7  (23,6) 79,1  (24,3) 78,7  (23,7) .537 .296
6 83     (23,4) 84,7  (21,5) 83,5  (24,8) .417 .892
7 63,4  (30,7) 69     (26,7) 65,6  (28,2) .350 .647
8 74,8  (21,7) 76,9  (26,4) 74,8  (24,3) .657 .968
9 80,9  (22,7) 80     (22,5) 83,5  (19) .650 .501

Andra 
symptom
Fråga 1 52,6  (27,6) 60,4  (18,4) 54,3  (23,1) .128 .791

2 56,5  (23,6) 58,7  (17,1) 54,3  (20,6) .393 .865
3 67,8  (25,3) 73,9  (19,5) 67,4  (19,3) .090 .827

 4 62,6  (25,7) 66     (19,7) 63     (20,1) .420 1.00
5 62,1  (25,5) 67,8  (16) 62,1  (16,7) .335 .943
6 56     (23,6) 60     (22,1) 57,3  ( 21) .154 .693

Frågeformulär
En positiv förändring med tendens till signifikans noterades i form av lägre skattning av 
”smärtintensitet i genomsnitt de senaste 6 månaderna” från medelvärde 7,2 till 6,4 på skalan 0 –
10, vid uppföljningen efter 6 månader (tabell 3). Antalet sjukskrivna visade ingen skillnad i 
antal vid uppföljningen efter 6 månader (tabell 4). En signifikant försämring framkom på 
frågan om faktorer avgörande för att återgå/fortsätta med yrkesarbete. Variabeln ”Min egen 
vilja att börja arbeta igen” minskade från 7 till 3 i antal ja-svar (tabell 6). Övriga bearbetade 
resultat i frågeformuläret visade ingen signifikans (tabell 3, 5 och 6). 
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Tabell 3.
Jämförelse av medelvärde (m) på smärtintensitet och försämrad funktion vid baseline samt efter 
6 månader. n = 23. * p < 0,05. 
Frågeformulär baseline 6 mån  
Smärtintensitet och 
försämrad funktion:

m m p

Smärta för tillfället 6,4 6,6 .355
Smärta de senaste 6 
månaderna

7,2 6,4 .060

PåverkanVardags-aktiviteter 6,2 6,1 .103
Påverkan Sociala-
familjeaktiviteter

5,7 5,9 .561

Påverkan möjlighet att arbeta 7,2 6,6 .157

Tabell 4.
Antal sjukskrivna personer i arbetsför ålder vid baseline samt 
efter 6 månader. n = 22.
Fågeformulär baseline         6 mån               
Sjukskriven (hel-eller deltid) 17                17              

Tabell 5.
Jämförelse av antal ja-svar på faktorer avgörande för att ej återgå i arbete vid baseline samt 
efter 6 månader. Beräknat på personer i arbetsför ålder, n = 22. * p < 0,05.
Frågeformulär baseline 6 mån
Faktorer avgörande för att 
ej återgå till arbete

Antal ja-svar   Antal ja-svar
 

p

Jag blir inte tillräckligt frisk 7     9  .317
Jag är för gammal 1   2  .564
Omskolning ej aktuellt 1   2  .564
Inget lämpligt arbete finns 2 2  1.000
Annat skäl 3 3  1.000
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Tabell 6.
Jämförelse av antal ja-svar på faktorer avgörande för att återgå till yrkesarbete vid baseline 
samt efter 6 månader. Beräknat på personer i arbetsför ålder, n = 22. * p < 0,05. 
Frågeformulär baseline 6 mån
Faktorer avgörande för att 
återgå till yrkesarbete:

Antal ja-svar Antal ja-svar p

Symptom och besvär minskar 17 14 ,257
Leva med/hantera mina besvär 11 14 ,180
Hjälp med rehabilitering… 14 12 ,414
Yrkesinriktad träning, 
omskolning

5 3 ,157

Förändringar i tidigare 
arbetsuppg.

2 3 ,564

Annat/andra 
arbete/arbetsuppgifter

4 5 ,655

Arbeta kortare tid 9 8 ,739
Arbetsgivarens hjälp och 
engagemang

5 4 ,564

Min egen vilja att börja arbeta 
igen

7 3 ,046*

Har inte råd att vara 
sjukskriven

1 2 ,564

Andra faktorer 2 3 ,317

Diskussion:
Ett stort antal av variablerna i ASES-S visade på en positiv förändring sett på medelvärden men 
få av värdena var signifikanta och flera av de positiva värdena mellan baseline och 
skattningstillfälle 2 kvarstod inte vid uppföljningen efter 6 månader.  Bristen på kvarstående 
positiva resultat efter 6 mån kan bero på flera orsaker. Dels kan detta bero på att self-efficacy, 
det vill säga tilltro till den egna förmågan, är en process som tar betydligt längre tid att påverka 
och förändra än 2, 5 veckor i en smärthanteringskurs.  Programinnehållet kan sannolikt bli för 
komprimerat då mycket ska hinnas med under dessa 2,5 veckor. Det komprimerade 
programmet kan möjligen göra att deltagarna inte alltid hinner ta in all samlad information som 
ges under kurstiden. Det är möjligt att ett annat upplägg av kursen till exempel flera träffar över 
längre tid eller förbättrad uppföljning över tid skulle kunna påverka resultatet positivt. Vid tiden 
för studien var uppföljning efter deltagande i smärthanteringskurs ingen policy. 

Resultaten i denna studie visade ingen positiv förändring på variabeln sjukskrivning. Vid 
studiens början var sjukskrivningarna 17 stycken i antal varav 13 stycken var heltids 
sjukskrivna och 4 var partiellt sjukskrivna. Vid uppföljningen efter 6 månader hade de partiella 
sjukskrivningarna ersatts av hel sjukskrivning alt sjukbidrag. Individuellt sågs stora skillnader 
hos deltagarna med ett flertal höga smärtskattningar i frågeformuläret med smärtskattningar 
mellan 8 - 10 på skalan 0 – 10. Medelvärdet drogs ned i gruppen då några få av deltagarna 
rapporterade betydligt lägre smärtskattning, mellan 2 – 5 på skalan. En liten förbättring 
noterades i smärtskattningen på hur smärtan varit i genomsnitt se senaste 6 månaderna. De som 
fortfarande var i yrkesarbete bland deltagarna var också dem som skattade lägre värden på 
smärtintensitet. McGeary et al. (2006) belyser i sin studie att höga skattningar av 
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smärtintensitet har visat sig ha ett starkt samband med försämrad förmåga att tillgodogöra sig 
rehabilitering samt försämrad förmåga att återgå till arbete. Personer med kvarstående höga 
smärtskattningar efter genomgången rehabilitering, fortsätter också i högre frekvens än de med 
lägre smärtskattningar, att söka hjälp av sjukvården för sina besvär ( McGeary et al., 2006).  

En försämring noterades på variabeln ”min egen vilja att vara börja arbeta igen”. Detta tolkas 
negativt i form av en minskad motivation och tro på sin egen förmåga. Nedsatt tro på sin egen 
förmåga till arbete har visat sig vara av negativ betydelse för en möjlig återgång till arbete 
(Nilsson et al, 2005).  Personens egen motivation är av stor betydelse och en klar relevant 
faktor för återgång i arbete (Borgqvist et al, 2000; Berglind & Gerner, 2002). Motivation att 
återgå till arbete har visat sig vara nära relaterad med självupplevd förmåga, self-efficacy men 
de direkta sambanden mellan dessa variabler har inte analyserats i denna studie. Andra studier 
har dock visat på ett samband mellan motivation och självupplevd förmåga (Berglind & Gerner, 
2002). 

Svagheten i denna studie var det låga antalet deltagare (n=23) samt att ingen kontrollgrupp var 
möjlig att finna. Ett flertal data saknas i materialet som kunde ha varit till nytta för studien, 
bland annat fakta om arbete/arbetsuppgifter, utbildning, sjukskrivningslängd, skattad 
livskvalitet, sömn, rörelserädsla, smärtbeteende samt faktorer om familjesituation.  Studien har 
inte heller tagit hänsyn till deltagarnas förväntningar på rehabiliteringen. Mycket av detta kunde 
ha varit intressant att ta del av i studien och kanske bidragit med ytterligare förklaring till 
bristen av kvarstående positiva resultat i den undersökta gruppen. Mätning av andra variabler 
som till exempel hälsorelaterad livskvalitet hade kanske bidragit till ett annat, mer positivt 
resultat vid uppföljning. Det är också möjligt att resultatet blivit annorlunda om 
undersökningsgruppen uppvisat ett lägre medelvärde på skattad smärtintensitet vid baseline. I 
en studie av Grahn et al. (1998) framkom positiva resultat just på variabeln hälsorelaterad 
livskvalitet vid uppföljning 6 månader senare efter deltagande i smärtrehabilitering. Upplägget 
och innehållet var relativt likvärdigt med smärthanteringskursen på Garnis Rehabcenter. 
Rehabiliteringsperioden var dock något längre, undersökningsgruppen större (n = 115) samt att
medelvärdet  avseende smärtintensitet var generellt betydligt lägre redan vid baseline i både 
undersökningsgrupp och kontrollgrupp. Det är troligt att smärtrehabiliteringen på Garnis 
Rehabcenter hade uppvisat fler positiva resultat med hjälp av bättre och tidigare remittering av 
patienter.

Tidig rehabilitering är mycket viktig för personer med höga smärtskattningar (Lydell et al., 
2005). Samtliga deltagare i denna studie hade haft sina besvär i mer än ett år. Som författare 
anser jag det mycket troligt att tidiga insatser kan förhindra utvecklandet av långvarig smärta. 
Det krävs att vårdgivare inom sjukvården har goda kunskaper för att kunna bidra med relevant 
behandling i ett tidigt skede. Det är möjligt att brist på kunskap har bidragit till att behålla 
patienter med smärtproblematik inom sjukvården. Ett flertal studier belyser vikten av en 
beteendeförändring hos patienten. Att denne tar ett eget ansvar och inte lägger ansvaret hos 
andra personer som vårdgivare inom sjukvården, arbetsgivare, försäkringskassa eller 
anhöriga/närstående. Att avbryta sitt sökande efter hjälp hos olika vårdgivare inom sjukvården 
trots att behandlingar ofta kan ha varit relativt fruktlösa (Titus, 2000; Borgquist et al., 2000; 
Hedin et al., 1998). 

En styrka i denna studie var användandet av ASES-S som mätinstrument. Ytterligare 
mätinstrument som ett komplement till ASES-S hade sannolikt varit av värde. Vissa av 
frågorna i det kompletterande frågeformuläret kunde kanske ha formulerats annorlunda och
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bättre. Frågorna var inte heller testade avseende reliabilitet och validitet och sannolikt kunde 
andra mätinstrument avseende förbättrad fysisk funktion, förmåga att utföra aktiviteter bland 
annat, med fördel ha använts. Värdet av att använda validerade och reliabla instrument vid 
utvärdering av behandling för personer med just kronisk icke-malign smärta finner stöd i 
litteraturen (Sanders et al., 1996).

Studien genomfördes inom ramen av en befintlig verksamhet och hade även ett värde för 
personalen på Garnis Rehabcenter avseende kvalitetssäkring av den egna verksamheten. 

Som författare anser jag att det föreligger ett starkt behov av effektiva behandlingar med 
kvarstående positiva behandlingsresultat över tid, hos personer med höga smärtskattningar före-
och efter rehabilitering. Dessa personer har visat sig generellt vara svåra att rehabilitera och 
haft svårt att tillgodogöra sig rehabilitering. Fler studier inom detta område är därför önskvärt.

Sammanfattning
Studien visade positiva resultat på kort sikt i self-efficacy. De positiva resultaten hade dock inte 
lyckats bibehållas vid uppföljning 6 månader senare. En minskad förmåga att fortsätta med 
dagliga aktiviteter noterades vid uppföljning efter 6 månader. En positiv förändring i form av 
smärtintensitet de senaste 6 månaderna noterades vid uppföljning men gruppen visade generellt 
kvarstående höga smärtskattningar. Deltagarnas uppfattning på motivationen som avgörande 
faktor till arbetsåtergång minskade i betydelse och ingen positiv förändring av sjukfrånvaro 
kunde heller noteras vid uppföljning 6 mån efter avslutad behandling. Deltagarna i studien var 
personer med svår långvarig smärtproblematik. Det är möjligt att snabbare remittering till 
behandling, längre rehabiliteringsperioder, bättre uppföljning och stöd även efter avslutad 
rehabilitering för denna grupp av patienter med kvarstående förhållandevis höga 
smärtskattningar, hade kunnat bidra till att bibehålla de positiva resultat som ändå framkom i 
studien på kort sikt avseende self-efficacy. Det är möjligt att detta också hade kunnat bidra till 
positiva effekter på funktionsförmåga, sjukskrivning samt motivation till arbetsåtergång.
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 Patientinformation

Detta frågeformulär ingår som en del i en utvärdering här på Garnis Rehabcenter. 
Utvärderingens syfte är att kvalitetssäkra vår verksamhet för patienter med långvarigt smärta. 
Det är till stor hjälp för oss om Du vill medverka. Det Du gör då är att fylla i frågeformuläret 
och  därefter överlämna detta till Din kontaktperson.
Om ett halvår får Du ett nytt frågeformulär hemskickat tillsammans med en skattningsskala 
(Self-efficacy scale). Du fyller i både skattningsskalan och frågeformuläret och sänder dessa 
tillbaka till oss ett medföljande frankerat svarskuvert. Du garanteras anonymitet och alla svar 
behandlas konfidentiellt. Resultaten bearbetas gruppvis så att ingen enskild person kan 
identifieras. Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan.

Tack på förhand!

Ann Ledin                                                                Stefan Norberg
Sjukgymnast Verksamhetschef
Garnis Rehabcenter                                                  Garnis Rehabcenter
0921 – 672 07                                                           0921 – 670 86

Bilaga 2 





1. 





1.  I allmänhet hur skulle DU vilja säga  Mycket bra   1
att Din hälsa är?                                                Ganska bra                        2

Varken bra eller dålig       3
Ganska dålig                     4

 Mycket dålig                     5 

2. Jämfört med för ett år sedan hur                       Mycket bättre nu än för ett år sedan 1     
skulle Du vilja bedöma Ditt allmänna               Något bättre nu än för ett år sedan   2
hälsotillstånd nu?                                                 Ungefär detsamma                          3

 Något sämre nu än för ett år sedan   4
Mycket sämre nu än för ett år sedan. 5

3. Röker Du?                                         Ja, jag röker dagligen         1
 Ja, jag röker ibland  2

  Nej, jag har slutat under de senaste 3
 12 månaderna

 Nej ,jag har varit rökfri i mer 4
 12 månader

 Nej, jag har aldrig varit rökare    5

 Om ja, 
Hur många cigaretter/dag   
i genomsnitt?_________ st.
Hur många år har Du rökt 
sammanlagt? _________ år.

4. Snusar Du?                                                                        Ja       1
 Nej 2

5. I vilken omfattning har Du vid de olika tidpunkterna nedan utövat någon motion? 
Motion räknas idrott, konditionsträning, gymnastik, dans, promenader, cykling mm
under minst 30 minuter per tillfälle.   

Någon 5 ggr
 enstaka 1 gång 2-4 ggr         eller mer

gång                 per vecka              per vecka        per vecka

1. För närvarande                   1          2                      3    4

2. För 6 månader sedan          1       2       3  4

3. För 5 år sedan          1     2         3  4

6. Hur lång är Du? __________ cm
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7. Hur mycket väger Du ? __________  kg     
8. Är Du sjukskriven  Ja   1

Om ja,    helt delvis ____%

Nej 2

9. Smärtintensitet Hur stark/intensiv Din smärta är (0 = ingen smärta/värk alls, 10 = värsta 
tänkbara smärta. Ringa in den siffra Du tycker stämmer bäst). 

 Värsta 
Ingen                                                       tänkbara
smärta                                                      smärta  

 
1. Hur stark bedömer Du att Din                          0     1    2    3    4    5    6    7    8     9   10

smärta eller värk är för tillfället?

2. Hur intensiv har Din smärta/värk                    0     1    2    3    4    5    6    7    8     9      10
varit i genomsnitt under de senaste
6 månaderna?

10. Försämrad funktion Hur Dina besvär har påverkat dig de senaste 6 månaderna ( 0 =      
inte stört alls, 10 = omöjligt att fortsätta med dessa aktiviteter).

Omöjligt
Inte att fortsätta
alls med dessa

 aktiviteter
1. Hur mycket har Dina besvär 0     1    2    3    4    5    6    7    8    9     10

stört Dina vardagsaktiviteter som t ex
handling, matlagning, sköta personlig
hygien, bära och lyfta i hemmet?

2. Hur mycket har Dina besvär stört                     0     1    2    3    4    5    6    7    8    9     10 
Dina möjligheter att ta del i sociala-
och familjeaktiviteter?  

3. Hur mycket har besvären ändrat Dina              0     1    2    3    4    5    6    7  8    9      10
möjligheter att arbeta (inkluderande
hemarbete)?

11. Hur tror Du att Din arbetsförmåga kommer att vara på lång sikt?

 Jag kommer att arbeta i mitt yrke med samma arbetstid som tidigare. 1
 Jag kommer att arbeta i mitt yrke men med kortare arbetstid. 2

Jag kommer att arbeta i ett annat yrke med samma arbetstid som tidigare. 3
Jag kommer att arbeta i ett annat yrke men med kortare arbetstid. 4
Jag kommer inte att kunna arbeta → gå till fråga 13. 5

Bilaga 4 sid 2 (4)



12. Hur lång tid tror Du det tar innan               Mindre än en månad 1
Du kan börja arbeta igen?        En månad - ett år 2 

Mer än ett år 3

13. Om Du tror att Du inte kommer att Jag blir inte tillräckligt frisk 1
börja arbeta igen: Varför? Jag är för gammal 2
(flera alternativ kan väljas) Omskolning till annat yrke 3

är inte aktuellt
Inget lämpligt arbete finns 4
Annat, ange vad 5

____________________________________________________________________________
________

_______________________________________________________________________

14. Vilka faktorer anser Du vara avgörande för att Du skulle kunna återgå till /fortsätta
med yrkesarbete?       

 (flera alternativ kan väljas)

 Symptomen och besvären minskar. 1

Att jag lär mig leva med och hantera mina besvär 2

Får hjälp med rehabilitering av läkare, sjukgymnast, 3
psykolog, arbetsterapeut, eller annan vårdgivare. 

Får yrkesinriktad träning, omskolning, prövar på en 4
annan arbetsplats. 

Förändringar i mina tidigare arbetsuppgifter, 5
(t.ex ergonomisk anpassning, arbetshjälpmedel).

Får annat arbete/arbetsuppgifter. 6

Får arbeta kortare tid. 7

Arbetsgivarens hjälp och engagemang 8

Min egen vilja att börja arbeta igen. 9

Har inte råd att vara sjukskriven 10

Andra faktorer. Ange vad/vilka: 11
_______________________________________________

_______________________________________________
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15. Upplever Du att Din vistelse på Garnis Rehabcenter har bidragit till förändring i din  
dagliga tillvaro?

Ja     Nej  

Om Ja, på vilket eller vilka sätt ?  
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________

 

Om Nej, kan Du beskriva varför ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________
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