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Abstrakt 

 
Kronisk smärta är vanligt förekommande bland befolkningen och kan ge stor 
påverkan på det dagliga livet. Personer med kronisk smärta blir ofta överkänsliga i 
det centrala nervsystemet (central sensitisering). Läkemedlet capsaicin är potent 
för att lindra smärta och lugna ett överretat nervsystem. Syfte: Att utvärdera 
effekten av capsaicinkräm på självskattad smärta och aktivitetsnivå hos patienter 
med långvarig, benign smärta från rörelseapparaten. Metod: Av 40 tillfrågade 
personer valde 13 att delta. Deltagarna hade en komplicerad smärtbild med lång 
smärtduration och spridd smärta. Tre skattningsskalor användes för att bedöma 
effekten av capsaicinkräm: Disability Rating Index, Multidimensional Pain 
Inventory och smärtskattning på Visual Analogue Scale. Resultat: En svag 
tendens till smärtlindring fanns, de flesta patienterna upplevde effekter, några 
aktiviteter förbättrades och några försämrades. Diskussion: Inga säkra slutsatser 
kan dras då deltagarna är få och kontrollgrupp saknas. 
 
 
Nyckelord: aktivitet, capsaicin, desentisisering, kronisk smärta, självskattning. 



 
Att leva med kronisk smärta är vanligt och utbrett i samhället. Ett flertal stora studier visar att 

punktprevalensen av kronisk smärta i samhället är ca 20% (Blyth et al. 2001; Breivik et al. 2005; 

Eriksen et al. 2003). International Association for the Study of Pain (IASP) definition av smärta 

är: En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som sammankopplas med en aktuell eller 

potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Lyngstam et al. (2005) 

definierar kronisk smärta som en konstant eller periodvis förekommande smärta i mer än tre 

månader. Vidare kan den enligt Lyngstam et al. delas i icke cancerrelaterad (benign) respektive 

cancerrelaterad smärta (malign). Smärtan delas även upp efter orsak, om den har kvarstående 

nociceptivt ursprung eller har övergått i dysfunktionell central smärtmodulering, s.k. 

sensitisering. Kronisk smärta har definierats av von Korff & Miglioretti (2005) som kliniskt 

signifikant om smärtan troligtvis kommer att fortsätta i ett eller flera år framåt. De menar även att 

graden av smärta är viktigare än enskilda skador eller sjukdomar för den kliniska signifikansen. 

Blyth et al. (2001) definierade kronisk smärta som smärta upplevd varje dag tre månader i följd 

under de senaste sex månaderna.  
Kronisk smärta kan innebära stora fysiska och psykiska problem och förändringar av det 

vardagliga livet för den som drabbas. Att ständigt ha smärta påverkar många dimensioner i den 

drabbades liv (Turk et al. 1995). Turk et al. påpekar att kronisk smärta kan resultera i minskad 

aktivitetsgrad och medföra försämrad livskvalitet på grund av att arbetsförmågan minskar och 

personen inte längre kan utföra aktiviteter som upplevs meningsfulla. Personen kan komma att 

uppleva en låg självkontroll och känslomässig utmattning. Turk et al. menar vidare att kronisk 

smärta indirekt kan leda till depression genom den störning i tillvaron smärttillståndet orsakar och 

av patientens upplevelse av sänkt livskontroll. För att personer med kronisk smärta ska kunna 

hantera och acceptera sin nya livssituation är faktorer såsom: att hitta orsaken till smärtan, att få 

information om smärtan, att bli trodd om att smärtan är reell och att smärtan erkänns av 

sjukvården och samhället viktiga (Seers & Friedli, 1996). Yngre människor med kronisk smärta 

rapporterar enligt Blyth et al. (2001) mer störningar i vardagen på grund av smärta än vad äldre 

personer gör. Ett flertal olika faktorer har visats sig öka risken för att utveckla kronisk smärta 

såsom låg utbildningsnivå, ökad ålder, vikt, ensamstående och kvinnligt kön (Blyth et al. 2001; 

Breivik et al. 2005; Eriksen et al. 2003). 

Hos många personer som utvecklat ett kroniskt smärtsyndrom har upprepad och/eller långvarig 

perifer nociceptiv retning lett till en överkänslighet i det centrala nervsystemets (CNS) 
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smärtmodulerande system. Detta kallas central sensitisering och delas upp i funktionell och 

strukturell överretbarhet (Lidbeck, 1999). Enligt Ausiello et al. (2004) innebär en funktionell 

överretbarhet att stimuli som normalt inte ger smärta, exempelvis en strykning på huden, upplevs 

som smärtsamma (allodyni) och att normalt smärtande stimuli är förstärkta (hyperalgesi). 

Strukturell överretbarhet leder till expansion av bakhornsneuron med dendrittillväxt och 

synapsutveckling. Närliggande bakhornsneuron kan aktiveras och ge refererad smärta (Lidbeck, 

1999). När nervsystemet blivit sensitiserat kan vissa behandlingsmetoder vara kontraindicerade, 

exempelvis kan allt för belastande fysikalisk terapi öka smärtan och därigenom åstadkomma 

ytterligare sensitisering (Lidbeck, 1999). 

En uppsjö av behandlingsmetoder har använts inom sjukvården för att lindra smärta. Ett 

flertal systematiska litteraturgenomgångar har visat att behandlingsmetoderna mot kronisk smärta 

i många fall inte har stark evidens att lindra smärtan, men effekterna varierar mycket från metod 

till metod (Khadilkar et al. 2005; Nelemans et al. 1999; Ostelo et al. 2005; Pengel et al. 2002; 

Stones et al. 2005; Wiffen et al. 2005; Wynne 2002). I en systematisk litteraturgenomgång av 

Ostelo et al. (2005) undersöktes beteendeterapi som behandlingsform mot kronisk smärta i 

ländryggen. De fann att kognitiv-respondent terapi kombinerad med progressiv 

avslappningsterapi ger kortsiktigt goda resultat för smärtlindring i ländryggen. De fann också att 

ingen enskild metod av beteendeterapi var effektivare än någon annan. Ingen skillnad kunde 

heller ses om behandlingsformen inkluderades i vanlig behandling för kronisk smärta i 

ländryggen (sjukgymnastik, ryggskola och medicinsk behandling). Litteraturgenomgången gav 

inte heller svar om beteendeterapi eller annan aktiv konservativ behandling gav bättre 

smärtlindring och Ostelo et al. kom fram till att mer forskning behövs. En annan 

behandlingsmetod som prövats mot kronisk smärta är antiepileptiska läkemedel som har använts 

sedan 60-talet. Resultaten av behandlingsmetoden mot såväl akut och kronisk smärta har 

sammanställts i en systematisk översikt av Wiffen et al. (2005). Den kliniska uppfattningen var 

att den hade god effekt vid kronisk neuropatisk smärta speciellt när smärtan var skärande eller 

brännande. Resultaten visade att två tredjedelar av de patienter som använt gabapentin eller 

carbamazepine fick god smärtlindring vid postherpes neuralgi och diabetessmärta. 

Litteraturgenomgången av Wiffen et al. visade även att om smärtan kom från en skadad nerv 

hade antiepeleptiska läkemedel mycket god smärtlindande effekt. De kom även fram till att 

läkemedlen inte bör användas mot akut smärta då ingen effekt kan påvisas. Behandling med 
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antiepileptiska läkemedel kan dock ge allvarliga biverkningar och dödsfall har rapporterats enligt 

Wiffen et al. Wynne (2002) har i en systematisk översikt gått igenom litteraturen på 

facettledsinjektioner vid behandling av kronisk smärta i ländryggen. De studier som gjorts har 

inte kunnat påvisa någon effekt med facettledsinjektioner vid facettledssyndrom. Problem med 

behandlingsformen är enligt Wynne oklarheter i definition på facettledssyndromet, och avsaknad 

av nyare forskning. Injektioner med lokalt smärtstillande medel och steroider har använts som 

behandlingsform hos patienter med kronisk smärta i ländryggen, dock utan att evidens har kunnat 

påvisas (Nelemans et al. 1999). Vidare menade Nelemans et al. att lokal injektionsterapi var 

dåligt definierad i litteraturen och att mer ingående studier behövdes på området om effekterna på 

lång och kort sikt skulle kunna vederläggas. Pengel et al. (2002) studerade litteraturen för 

konservativ behandling av subakut smärta i ländryggen. Metoderna som studerades var: 

manipulation, ryggskola, träning, direktiv, TENS, vattengymnastik, massage, korsett och kognitiv 

beteendeterapi. För patienter där smärtan varat mellan sex veckor och tre månader fanns evidens 

för patientdirektiv. Där smärtan varat mellan sju dagar upp till sex månader kan manipulation, 

träning och TENS vara effektiva behandlingsformer. Ett stort problem som Pengel el al. lyfter 

fram är att de studier har gjorts generellt var av låg kvalitet vilket leder till en begränsad 

evidensnivå. Även bristen av en samstämmig definition på subakut ländryggssmärta gör 

utvärderingen svår. Khadilkar et al. (2005) undersökte TENS som behandlingsform på kronisk 

ländryggsmärta. Evidensen för TENS som enskild behandlingsform är begränsad och 

inkonsekvent. Vidare menade Khadilkar et al. att större randomiserade multicenterstudier behövs 

för att utvärdera TENS som enskild behandlingsmetod. Behandlingsformen 

ryggmärgsstimulering för kronisk smärta undersöktes av Mailis-Gagnon et al. (2004). Trots att 

metoden var effektiv i de två studier som hittades blev evidensen begränsad på grund av det låga 

antalet studier.  

Ett läkemedel som potentiellt skulle kunna vara bra för att lindra smärta och lugna ett 

överretat nervsystem är capsaicin. Läkemedlet kan användas i plåsterform eller som kräm. Den 

aktiva substansen i krämen/plåstret är capsaicin som är det verksamma ämnet i spanskpeppar och 

chilifrukter (Caterina et al. 1997). Nolano et al. (1999) kom fram till att behandling med 

capsaicin signifikant minskade känsligheten för skadlig hetta, mekaniskt stimuli, taktil känsel och 

ofarlig kyla. Detta ska enligt författarna bero på det sker en degeneration av ytliga nervfibrer vid 

användandet av capsaicin vilket bidrar till capsaicinets smärtstillande effekt. Sex veckor efter 
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avslutad behandling var reinnervationen ca 83 % och all hudsensorik var totalt återställd förutom 

för kyla som nästan återhämtat sig fullständigt (Nolano et al. 1999). Komai & McDowell, 2005 

och Kahl, 2002 anser att Capsaicinets verkningsmekanism är att den påverkar de nerver som 

förmedlar hetta och smärta. Ämnet påverkar de sensoriska nervändarna genom att öppna TRP-

kanaler (transient receptor potential) som depolariserar och aktiverar nociceptiva neuron. Efter 

detta blir neuronen desensitiserade mot fortsatt användning av capsaicin och andra smärt stimuli. 

Detta beror till största delen på att Ca2+ joner kommer in genom den öppna TRP-kanalen. TRP 

är en jonkanal som förmedlar cellens reaktion på yttre stimuli genom att öka eller minska 

genomträngligheten för speciella joner in till cellen. Detta medför att mekanismen som förmedlar 

smärta blockeras. (Komai & McDowell, 2005; Kahl, 2002) Krämen aktiveras av ökad 

kroppsvärme vid exempelvis muskelarbete eller extern värmekälla som värmepack, bad i varmt 

vatten eller varma kläder (medlineplus, 2006). För patienten innebär detta att en värmande och 

smärtstillande effekt förhoppningsvis uppnås. I studier har man sett att lokala biverkningar i form 

av en brännande-, stickande känsla, erytem och nysningar är relativt vanliga vid användning av 

capsaicin (Low et al. 1995; Läkemedelsverket, 1997; Mason et al. 2004). 

I en översiktsartikel jämfördes capsaicinkräm med placebo eller annan behandling hos 

vuxna med kronisk smärta (Mason et al. 2004). Nio dubbelblinda placebokontrollerade studier 

granskades. I sex av studierna hade personerna neuropatiska tillstånd och i tre muskuloskelettala 

tillstånd. Författarna av översiktsartikeln hade som krav att smärtan skulle halveras hos 

försökspersonerna för att behandlingen skulle räknas som effektiv. Författarnas slutsats var att 

capsaicin har låg till mellanhög effekt med tillägget att kroniska smärtpatienter som svarat dåligt 

på annan behandling kan hjälpas av capsaicin. Detta innebar enligt Mason et al att 1 av 6 

patienter med neuropatisk smärta (capsaicin styrka 0,075%) och 1 av 8 med muskuloskelettala 

smärtor (capsaicin styrka 0,025%) kunde hjälpas av capsaicin. I en annan studie visade McCleane 

(2000) att capsaicin reducerade utskjutande/blixtrande smärta och minskade sensitiseringen vid 

neuropatisk smärta. Hos patienter med kronisk njursvikt och lokaliserad klåda gör capsaicinet att 

klådan minskar (Cho et al. 1997). Neess et al. (2000) rapporterar om ett patientfall med svår 

klåda vid sjukdomstillståndet pityriasis rubra pilaris. Mannen kunde inte sova på grund av klådan 

och hade provat ett flertal behandlingar som inte hjälpt tidigare. Efter fyra veckors behandling 

med capsaicinkräm försvann klådan helt. 

Capsaicin är en behandlingsmetod som regelbundet används av de verksamma 
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sjukgymnasterna vid Rehabiliteringsmedicin Neurorehab/Smärtrehab på Sunderby sjukhus 

(smärtrehab) för att lindra kronisk smärta.  
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Syfte  
Syftet med studien var att utvärdera effekten av capsaicinkräm på självskattad smärta och 

aktivitetsnivå hos patienter med långvarig, benign smärta från rörelseapparaten.  

 

Metod 

Procedur 

Efter godkännande av studiens genomförande från klinikchefen instruerades sjukgymnasterna på 

smärtrehab att alla patienter som kom på bedömning skulle tillfrågas om medverkan i studien. 

Informationen om studien syfte och innehåll lämnades både muntligt och skriftligt (bilaga 1) av 

behandlande sjukgymnast till patienterna. Vid godkännande till att medverka lämnades svaren till 

sjukgymnasten som vidarebefordrade detta till författarna. Vid bedömningen fyller alla patienter i 

ett flertal enkäter som ingår i smärtrehabs ordinarie verksamhet. Från dessa valdes delar ut som 

tillsammans med egenkonstruerade frågor om capsaicin (bilaga 2) och  med enkätinformation 

(bilaga 3) skickades till dem som godkänt medverkan cirka 4 veckor efter avslutad bedömning. 

Om svar ej erhållits inom två veckor skickades en påminnelse ut. Besvarade enkäter skickades till 

författarnas handledare, som tog hand om/förvarade enkätens förstablad med namn och adress till 

deltagaren. Resterande del av enkäten gavs till författarna för bearbetande av data. En kodnyckel 

konstruerades för att kunna hantera insamlat material så att inga enskilda individer skulle kunna 

identifieras. Data från den utskickade enkäten jämfördes med enkäterna ur smärtrehabs ordinarie 

verksamhet. 

 

Försökspersoner 

Alla patienter som var på smärtrehab under perioden september 2005 till februari 2006 

tillfrågades om medverkan i studien. Vid bedömningarna skedde ingen behandling förutom att 

alla bedömda patienter fick erbjudande om behandling med capsaicinkräm. 

Av 40 tillfrågade godkände 20 personer att delta i studien varav 14 besvarade den 

utskickade enkäten vid uppföljningen efter fyra veckor. Då endast en person inte använt 

capsaicinkräm exkluderades denna och det slutgiltiga antalet deltagare blev 13 stycken. Av dessa 

var 2 män och 11 kvinnor. Medelåldern på deltagarna var 36,6 år (sd 8,7 år, min 25 år, max 56 

år). Alla deltagare hade en komplicerad smärtbild med besvär från minst två men ofta även fler 

kroppsregioner. De diagnoser som finns representerade i studien är: Kroniska smärtsyndrom från 
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såväl cervikalen som lumbalen, generella smärtsyndrom, neurologisk smärta, myalgi, whiplash 

associerade besvär, specificerade smärtsyndrom i columna, smärta efter trauma och psykologiska 

besvär såsom maladaptiv stress och depression. 

Studiens design och upplägg är granskat och godkänt av etikgruppen vid Institutionen för 

Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Författarna har inte utfört någon behandling utan 

endast utvärderat den behandling som getts av personalen på smärtrehab. Att delta i studien 

kunde för patienterna innebära etiska dilemman och upplevas känsligt genom att 

integritetskränkande information om sitt hälsotillstånd lämnades till obekanta personer. t 

Medverkan i studien var friviligt och de informerades om att alla data vara konfidentiella  

 

Behandling 

En av de behandlingsmetoder som används på smärtrehab är capsaicinkräm. Efter anamnes och 

undersökning vid bedömningen får de patienter som anses lämpliga ett erbjudande om 

behandling med capsaicinkräm av sjukgymnasterna. Om så är fallet skriver behandlande läkare ut 

ett recept. Det inkluderar även de patienter som inte kommer att behandlas framöver på kliniken. 

Personal på smärtrehab applicerar krämen de första gångerna och patienterna får instruktioner om 

att applicera krämen en gång per dag den första veckan och därefter applicera in vid behov. 

Styrkan på krämen bestäms i samrådan med patienterna, bland annat efter vilket/vilka områden 

patienten har problem med och hur stort området är. 

 

Mätinstrument 

Alla patienter som genomgår en bedömning på smärtrehab fyller i ett flertal enkäter som ingår i 

ett paket av enkäter benämnda Nationellt Kvalitets-Register över Smärtrehabilitering (NRS). 

Syftet med enkäterna är att skapa en helhetsbild av patientens problem och för att möjliggöra en 

utvärdering av framtida behandling. För att utvärdera effekterna av capsaicinkräm valdes tre 

bedömningsinstrument ut från NRS-enkäterna. Dessa enkäter kompletterades även med specifika 

frågor kring användandet av capsaicinkräm (bilaga 2). Bedömningsinstrumenten som användes 

var: Disability Rating Index (DRI) (Salén et al. 1994), Multidimensional Pain Inventory (MPI) 

(Kerns et al. 1985), del 1 och 3 (Del 2 exkluderades då den ej bedömdes relevant i förhållande till 

studiens syfte) och Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson 1974).  
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DRI: DRI utvärderade patienternas fysiska svårigheter i olika aktiviteter. Markering 

skedde på en 100mm lång linje med skalan 0-100. Om de skattat 0 mm klarade de aktiviteten 

utan problem och om de skattat 100 mm klarade de inte alls av att utföra aktiviteten.  

Salén et al. (1994) undersökte den kliniska tillämpbarheten av DRI på friska individer och 

patienter med olika nivåer av fysisk kapacitet. Författarna kom fram till att DRI hade hög 

reliabilitet. Validitetstesterna visade att instrumentet kunde skilja mellan olika diagnoser och var 

känsligt för små skillnader i ålder och kön. DRI är potentiellt användbart som kliniskt och 

forskningsinstrument då det mäter vanligt förekommande funktionsnedsättningar av större 

rörelser med kropp och extremiteter. Instrumentet fungerade väl för att mäta funktionsgrad för 

patienter med smärta i nacke, skuldror, låglumbalt samt för knä- och höftsmärta.  

MPI: MPI utvärderade patienternas egna upplevelser av sin smärta, hur de påverkades av 

smärtan i vardagliga aktiviteter och upplevt stöd från anhöriga. Instrumentet använde 

skalindelning från 0-6. Höga värden visade på värre smärta och en större påverkan i vardagen på 

grund av smärtan i kategorierna smärtintensitet, upplevd störning och affektiv stress. Undantag 

från detta var livskontroll, stöd och generell aktivitet där ett högt värde var positivt. För MPI 

visade Turk och Rudy (1998) god extern validitet och reliabilitet av det klassificeringssystem 

som utarbetats på grundval av frågorna i MPI med de tre patientprofilerna; dysfunctional, 

interpersonally distressed och adaptive coopers, för kroniska smärtpatienter. Patientkategorin 

dysfunctional hade högre grad av psykologiska besvär och upplevde lägre livskontroll och hade 

låg aktivitetsnivå. Kategorin interpersonally distressed upplevde i högre grad sämre stöd från 

familjen och andra betydelsefulla personer. Kategorin adaptive coopers upplevde lägre 

smärtintensitet, störning och affectiv stress och högre nivåer av aktivitet och livskontroll. 

Klassificeringssystemet fokuserar på likheter bland kroniska smärtpatienter, oavsett vilken 

medicinsk diagnos de har. Jamison et al. (1994) stödjer att klassificeringen av de tre profilerna 

håller hög validitet och reliabilitet. Bergström et al. (1998) testade reliabiliteten och 

faktorstrukturen av den svenska versionen av MPI (MPI-S) där försökspersonerna hade kronisk 

muskuloskelettal smärta, samt generaliserbarheten av instrumentet på en svensk population med 

annorlunda könsfördelning än i det amerikanska materialet. Vid analys fann de att faktorstruktur, 

reliabilitet och generaliserbarhet för del ett och två av MPI-S var tillfredsställande. Gällande del 

tre kunde faktorstrukturen inte konfirmeras, dock var reliabiliteten godkänd. Författarna kommer 
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därför fram till slutsatsen att del tre av MPI-S främst är användbart för en reliabel bedömning av 

patientens totala aktivitetsnivå efter svenska förhållanden. 

VAS: VAS utvärderade smärta och allmänt hälsotillstånd på en linje som var 100 mm, där 

0 mm var smärtfri/helt frisk och 100 mm var värsta tänkbara värk/sjukdom. Olaogun et al. (2004) 

kom i sin studie fram till att validiteten och reliabiliteten vid smärtskattning med VAS på 

patienter med lumbal ryggsmärta var god vid klinisk användning. Detta stöds av Badia et al. 

(1999) och de Boer et al. (2004) som konstaterade att validiteten och reliabiliteten hos VAS var 

hög. Badia et al. (1999) visade även på andra fördelar med VAS som att respondenterna med 

liten möda kunde svara på enkäten, det var enkelt att genomföra med en låg 

administrationskostnad. Enligt de Boer et al. (2004) fungerar VAS lika bra som mer utförliga 

bedömningsinstrument (multi-item scales). Dock mättes inte smärta i dessa två studier (Badia et 

al. 1999; de Boer et al. 2004) utan hälsostatus respektive livskvalitet. Kelly (2001) undersökte om 

smärtskattning med VAS-skala på patienter med akut smärta varierade med smärtintensiteten. 

Den minsta kliniska signifikanta skillnaden vid skattning på VAS definierades som 

medelskillnaden mellan nuvarande och föregående resultat när patienten rapporterade ”lite 

bättre” eller ”lite sämre” resultat. Kelly kom fram till att den minsta kliniska signifikanta 

skillnaden inte skilde sig åt vid olika smärtnivåer. 

Specifika frågor om capsaicin: Där frågades var och hur patienterna använt krämen, om 

de upplevt effekter, om de slutat använda krämen samt om medicinering ändrats (bilaga 2).  

 

Analys  

För beräknande av data användes Microsoft Excel 2002. Deskriptiv statistik är använt för att 

presentera datan.   
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Resultat 
De medverkande patienterna hade en duration på sitt smärtsyndrom från 12 månader upp till 204 

månader (m 67,3 månader, sd 65,4). De kroppsregioner flest patienter upplevde mest påverkade 

var nacken eller ländryggen men ett flertal patienter upplevde även att den mest affekterad 

smärtregion varierade (figur 1).  
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Figur1.  Figuren visar vilken kroppsregion som patienten har störst problem med. De personer 

som fyllt i ”område varierar” hade smärta som upplevdes skifta mellan de olika kroppsregionerna 

där personen upplevde kronisk smärta.   

 

De egenkonstruerade frågorna visade att patienterna i studien i genomsnitt använde 

capsaicinkrämen 3,6 gånger/vecka och styrkan på capsaicinet varierade mellan 0,075%-0,3%. På 

frågan om de upplevde någon effekt av capsaicinkrämen svarade 84.6% av patienter att de tyckte 
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att capsaicinkrämen hade en positiv effekt. Ett flertal kommenterade att krämen värmde, tog bort 

smärttopparna och minskade stelhet. En av patienterna som inte upplevde någon positiv effekt av 

capsaicinkrämen kommenterade att mycket av smärtan kvarstod samt att det var svårt att smörja 

in krämen själv. 

Patienterna skattade både sin aktuella smärta och smärta sista veckan till nästan 70mm på 

VAS-skalan vilket är en hög skattning, även för kroniska smärtpatienter. Vid uppföljningen 4 

veckor efter patienterna börjat använda capsaicinkräm hade den skattade aktuella smärtan 

minskat med 3,1% medan den genomsnittliga smärtan under den senaste veckan minskat med 

4,5% (Tabell 1). Det skattade allmänna hälsotillståndet försämrades dock med 3,1% (Tabell 1).  

 
Tabell 1. Tabellen visar patienternas skattning på visuell analog skala (VAS) i mm av ”Smärta 

just nu”, ”Smärta senaste veckan” och ”Allmänt hälsotillstånd”. Skattningarna gjordes före 

användandet efter fyra veckors användande av capsaicinkräm. Medelvärde, standardavvikelse 

(sd), minsta och största värde av patientskattningarna finns redovisade i tabellen. 

 Före Efter 4v. 

 Min Max Medel (sd) Min Max Medel (sd) 

Smärta just nu 44 90 68.6 (13.8) 38 85 66.5 (12.5) 

       

Smärta senaste  

veckan  

35 97 68.8 (16.8) 43 87 65.7 (14.5) 

       

Allmänt  

hälsotillstånd  

2 80 55.6 (26.1) 1 84 57.3 (27.0) 

 

 

För skattningen av förmågan att utföra olika vardagsaktiviteter användes DRI. 

Skattningarna som patienterna gjorde visade att dessa kroniska smärtpatienter upplevde stora 

svårigheter på grund av sin smärta att utföra många av de vardagliga aktiviteter som människor 

utan kronisk smärtproblematik tar för givet (Figur 2), exempelvis sitta länge, springa, 

ansträngande kroppsarbete, tunga lyft och motion/sport. Generellt skedde ingen förbättring av 

förmågan att utföra vardagliga aktiviteter till uppföljningen. De tydligaste förbättringarna kan ses 
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i bära väska/kasse (+11,5%), ansträngande kroppsarbete (+12,8%) och tunga lyft (+3,8%). De 

tydligaste försämringarna kunde ses för springa (-9,3%) och motion/ sport (-9,9%). Det var stora 

skillnader mellan deltagarna i funktionsförmåga vilket avspeglar sig i de stora 

standardavvikelserna för respektive aktivitet.  
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Figur 2 DRI. Figuren visar patienternas skattning på en visuell analog skala (VAS) i mm av sin 

förmåga att utföra olika aktiviteter före och efter användandet av capsaicinkräm . 

  

Resultaten från MPI visade att patienterna skattade ”Smärtintensitet” och ”Upplevd 

störning” i livet på grund av smärtan högt. MPI visade (figur 3) tendenser till förbättringar i 

kategorierna ”Smärtintensitet” (-3,2%) och ”Upplevd störning” (-2,1%). En försämring i 

”Generell aktivitet” (-3,5%) kunde även ses. Övriga kategorier är i stort oförändrade.  
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Figur 3 MPI. Figuren visar skattning av MPI innan behandlingen och efter fyra veckors 

användning av capsaicinkräm. Högre värden indikerar större påverkan i vardagen på grund av 

smärtan förutom för  Livskontroll, Stöd och Generell aktivitet där ett högt värde är positivt.  
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Diskussion 
Metod diskussion 

När studien konstruerades var planerna att 40 patienter skulle delta och kunna delas in i två 

grupper (ca 20 patienter i varje) med en grupp som hade använt capsaicinkräm och en grupp som 

inte använt capsaicinkräm. Detta skulle ha möjliggjort en jämförelse mellan de som använt 

capsaicinkräm och de som inte använt capsaicinkräm. Alla patienter som kom till bedömning 

under aktuell tidsperiod skulle därför tillfrågas om medverkan i studien med målsättningen att 

skapa en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Ett missförstånd mellan sjukgymnasterna på 

smärtrehab och författarna uppkom då sjukgymnasterna trodde att endast de som använt 

capsaicinkräm skulle tillfrågas om deltagande i studien. Det ledde till att några patienter som inte 

använt capsaicinkräm ej blev tillfrågade om medverkan innan felet uppdagades och korrigerades. 

Trots detta anmälde bara en patient som inte använt capsaicinkräm till studien, varvid denna 

exkluderades på grund av för få deltagare i kontrollgruppen. Vidare var antalet 

bedömningspatienter på smärtrehab under hösten 2005 lägre än det först uppgivna och beräknade, 

bland annat beroende på att smärtrehab ändrade sitt behandlingsupplägg under hösten, vilket 

resulterade i att bedömningsfrekvensen gick ned ytterligare under 6 veckor. Sammantaget innebar 

detta att studien kom att omfatta 13 patienter med en behandlingsgrupp istället för som planerat 

40 patienter med en inkluderad kontrollgrupp. Då studien endast omfattar 13 patienter (trots 

utökad period för datainsamling) kan resultatet inte räknas som helt tillförlitligt (SBU, 2003) men 

möjligheterna finns att spåra en tendens om capsaicinkräm har någon effekt på smärta och 

aktivitetsnivå.  

Den individuella variationen av patienternas skattningar är stor, vilket indikerar att detta 

är en heterogen grupp där vissa individer är mer påverkade och begränsade av sitt smärtsyndrom 

än andra. Detta gör att max- och minvärden skiljer sig mycket åt och gör att det blir stora 

standardavvikelser inom vissa kategorier. Dock är detta av mindre betydelse då vi jämför 

personen från en gång till en annan och räknar på procentuell förbättring/försämring på 

gruppnivå. 

De bedömningsinstrument som använts i studien DRI, MPI och VAS-skattning för smärta 

och allmän hälsa har visats ha god reliabilitet (Salén et al. 1994; Turk och Rudy 1998; Jamison et 

al. 1994; Olaogun et al. 2004; Badia et al. 1999; de Boer et al. 2004). Från MPI del tre 

presenterades enbart skattningen av ”total aktivitetsnivå” då Bergström et al. (1998) kommit fram 
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till att MPI del 3 främst är användbart för en reliabel bedömning av patientens totala 

aktivitetsnivå i svenska förhållanden och andra delskalor presenteras därmed inte. Genom att 

använda reliabilitetstestade mät- och skattningsverktyg är resultat som erhålls trovärdiga. Som 

tidigare påpekats påverkas dock trovärdigheten av det låga deltagarantalet. En allmän 

rekommendation är att vid användande av skattningsskalor bör deltagarantalet i respektive grupp 

inte understiga 30 deltagare för att möjliggöra en säker statistisk jämförelse. En faktor att ta i 

beaktning då självskattningsskalor som DRI och MPI används är att personen som svarar inte 

alltid lyckas bedöma sin reella aktivitetsnivå. Enligt Salén et al. (1994) både undervärderade och 

övervärderade patienterna ofta sin förmåga när svaren jämfördes med den faktiska förmågan att 

utföra aktiviteterna. Detta behöver i sig inte ha påverkat resultatet i vår studie nämnvärt, men det 

viktigt att ha i åtanke vid analys av resultaten. Deltagarna har inte träffat författarna personligen 

under studiens gång vilket borgar för anonymiteten. Konfidentialiteten mot de medverkande 

patienterna har beaktats under hela processen med studien. Exempelvis hölls patienternas namn 

och de ifyllda enkäterna åtskilda från varandra för att inga enskilda patienter skulle kunna 

identifieras Vidare har de erhållna enkäterna makulerats efter det att enkäten matats in i 

datamatris med hemligt kodnummer för respektive individ.  

De allvarligaste effekterna av ett bortfall är att det kan snedvrida resultaten, i avseende att 

parametrar kan över- eller undervärderas (Japec et al., 1997). I och med att deltagandet i studien 

är på frivillig basis, kan man tänka sig att de som provat en behandling och fått en positiv effekt 

är mer motiverade att delta i studien än personer som inte provat behandlingen eller inte upplevt 

några effekter. Personer som är negativa till behandlingen kommer kanske inte att svara, därmed 

kan data som varit viktiga för slutresultatet att falla bort och därigenom eventuellt orsaka skevhet 

i utfallet.  

Det finns ett flertal fördelar med att använda enkäter såsom att större grupper kan besvara 

frågorna, man når snabbt ut till många deltagare, det geografiska avståndet blir utan betydelse 

och informanten träffar inte författarna personligen vilket är bra för anonymiteten. Vidare 

behöver informanten inte passa tider, risken för intervjuareffekt är liten, känsliga frågor är lättare 

att besvara för informanten och det är billigare vid jämförelse med intervju (Hansagi & Allebeck, 

1994). Insamlade variabler kan även lättare bearbetas med hjälp av datorer och studien kan lättare 

replikeras vid utförlig metodbeskrivning än intervjuer (Babbi, 1990). Nackdelar med vald metod 

är risk för större bortfall, svarsnyanseringen kan bli mindre, mängden individdata som kan samlas 
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in begränsas, kontrollen över mätsituationen blir mindre och komplicerade frågor är svårare att 

ställa vid enkäter än vid intervjuer (Hansagi & Allebeck, 1994). Under studiens gång visade det 

sig att de största problemen var att det var svårt att få folk att ställa upp i studien, att vissa enkäter 

returnerades ej korrekt ifyllda och att få informanter svarade utan påminnelse. Den specifika 

patientgruppen i studien gjorde det även svårt att rekrytera tillräckligt med försökspersoner under 

tidsperioden och trots att den förlängdes hade det behövt förlängas ytterligare för att säkerställa 

flera deltagare.  

 

Resultat diskussion 

Resultaten gällande självskattad smärta visar att patienterna som behandlats med capsaicinkräm 

förbättrades ytterst marginellt med avseende på smärtskattningen i smärtskalor (VAS ”smärta nu” 

och ”smärta under senaste veckan”, samt MPI skalan ”smärt intensitet”). Behandlingsfrekvensen 

i vår studie är förhållandevis låg (3,6 gången/vecka i genomsnitt) i förhållande till den litteratur 

som granskats där capsaicin använts tre till fyra gånger per dag i smärtstillande syfte (Mason et 

al. 2004; McCleane 2000; Nolano et al. 1999). I alla dessa studier har författarna funnit att 

capsaicinet varit verksamt. Den relativt måttliga användningen av capsaicinkräm i vår studie 

jämfört med den mer frekventa användningen av capsaicinkräm i den granskade litteraturen kan 

ha påverkat att effekterna av capsaicinkrämen i vår studie inte blev större. Skillnaden mellan att 

använda läkemedlet flera gånger per dag och en gång varannan dag är rätt stor, men då 

patienterna rekommenderas att använda krämen vid behov efter den första veckan är det inte 

konstigt att skillnaden mellan reell användning och dosering som är vetenskapligt påvisad är så 

pass stor. Dock så skiljer sig styrkan på capsaicinet i vår studie mot tidigare studier (Mason et al. 

2004; McCleane 2000; Nolano et al. 1999). I vår studie använde patienterna styrkor mellan 

0,075% och 0,3% och i tidigare studier har styrkan legat mellan 0,025% och 0,075%. Det är dock 

inte klarlagt huruvida styrkan på capsaicinet påverkar resultaten vid samma dosering (Mason et 

al. 2004). I vilket fall som helst kan det vara så att större regelbundenhet skulle behövas under 

några veckor för att patienterna ska kunna få ut maximal effekt av läkemedlet.  

Likheten med urvalet i vår studie och urvalet i de granskade studierna är att det handlar 

om kroniska smärttillstånd utom i Nolano et al:s studie där friska personer användes. De 

granskade studierna har ej utvärderat hur olika aktiviteter påverkats. Vad gäller förändring av 

självskattad aktivitet efter behandling med capsaicinkräm är resultaten inte lika tydliga som vid 
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självskattad smärta. Några parametrar har förbättrats medan andra har försämrats och vissa är 

oförändrade. Positivt är dock att två av de tyngsta aktiviteterna i DRI ”ansträngande 

kroppsarbete” och ”tunga lyft” förbättrats något från utgångsvärdena. Woby et al. (2004) visade 

att smärtintensitet är nära sammankopplat med patientens funktionsnedsättning och i hög grad 

påverkade denna. Även ett flertal psykologiska faktorer bidrog och då främst rädsla och 

undvikande av fysisk aktivitet. Sammantaget indikerar detta att en smärtreduktion skulle kunna 

åtföljas av ökning av fysisk aktivitet. Obesvarade frågor är då hur stor smärtlindringen behöver 

vara för att åstadkomma en ökning av fysisk aktivitet och hur snabbt invanda smärtbeteenden kan 

ändras för att en aktivitetsökning ska bli synlig? Resultaten i vår studie visade att 

aktivitetsnivåerna är relativt oförändrade och kanske är en större smärtlindring nödvändig för att 

kunnat resultera i ökningar av aktivitetsgrad. Anmärkningsvärt är att ingen av de studier där 

capsaicin utvärderats har undersökt effekterna av applicerad behandling på fysisk aktivitetsnivå, 

då detta är både relevant och intressant.  

Något som bör tas i beaktande vid all tolkning av kroniska smärtpatienters 

behandlingsresultat, såsom de som remitterats till smärtrehab, är att de flesta har haft sina smärtor 

i flera år och ofta svarat dåligt på annan behandling (Ashburn & Rice, 1998). De förväntade 

resultaten när en ny behandlingsmetod (som exempelvis capsaicin) prövas bör hållas på en rimlig 

nivå, då inga underverk kan väntas med denna patientkategori. Exempelvis pekar Flor et al. 

(1991) på att patientkategorin kroniska smärtpatienter som har behandlats på multidisciplinära 

smärtcenter ofta är svårt funktionshindrade och i hög grad är arbetslösa. Många har tidigare 

opererats och nyttjar flitigt smärtstillande mediciner, allt utan nämnvärd effekt. Ashburn & Rice 

(1998) menar att det finns en stor risk att all behandling som provas på denna patientgrupp löper 

en ökad risk för att misslyckas, detta oavsett vilken behandling som provas. Dock visade Flor et 

al. (1991) vid långtidsuppföljning att patienter som behandlats av ett team med flera yrkesgrupper 

och ett flertal olika behandlingsmetoder ofta mådde och fungerade bättre och oftare återgick till 

arbete än flertalet av dem som behandlats med enskilda behandlingsmetoder alternativt inte 

behandlats. Detta resonemang borde även kunna appliceras på capsaicin som enskild 

behandlingsform i avseende att förväntningarna på resultaten bör hållas ned något.  

En sak som ändå talar för att capsaicinkrämen hjälper patienterna i deras vardag är de 

övervägande positiva kommentarer av den upplevda effekten av capsaicinkrämen. Patienterna 

uppger att en värmeeffekt uppstår och att smärtan lindras i allt från 30 minuter upp till ett par 
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timmar. Vidare upplever patienterna att smärttopparna reduceras/tas bort och de känner en 

minskad stelhet och att ökad rörelseförmåga uppnås. Detta verifieras av Komai & McDowell 

(2005) och Kahl (2002) som visade att capsaicinet påverkade kroppens uppfattning om hetta och 

smärta. Mason et al. (2004) visade att kroniska smärtpatienter kan få smärtlindring vid 

capsaicinbehandling. Nolano et al. (1999) visade att behandling med capsaicin signifikant 

minskade känsligheten för skadlig hetta, mekaniskt stimuli, taktil känsel och ofarlig kyla, vilket 

innebar att smärttröskeln kunde flyttas fram.  

Hur stor effekt kan förväntas efter fyra veckors användning av capsaicinkräm, när 

patienterna i snitt haft ont i drygt 3år? Nolano et al. (1998) visade att smärtkänsligheten för värme 

och mekanisk stimulering gick ned efter 1 veckas användning av capsaicin. Det man kan invända 

mot i deras resultat är applicerbarheten för patienter med kronisk smärta, då deras 

försökspersoner var helt friska. Nervsystemet hos personer med kronisk smärta är ju som tidigare 

diskuterats överkänsligt (Ausiello et al. 2004; Lidbeck, 1999) och reagerar inte likadant som det 

normalt ska göra. Vi har dock inte hittat någon studie som kunnat visa på så snabba resultat hos 

personer med kronisk smärta. Dock tror vi att fyra veckors behandling borde ha varit tillräckligt 

för att kunna utvisa om capsaicinbehandling hade någon effekt.  

 

Slutsats  

Capsaicinkrämen har möjligen en marginell smärtlindrande effekt vid behandlingen av kroniska 

smärtpatienter. De flesta av patienterna upplevde positiva effekter i form av smärtlindring, ökad 

rörlighet och minskad stelhet vid användningen av capsaicinkräm. Inga tendenser till ökad 

aktivitetsnivå efter användningen av Capsaicinkräm har påvisats. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Större studier med fler försökspersoner och en kontrollgrupp skulle 

vara önskvärt för att kunna fastställa om användning av capsaicinkräm har en positiv effekt på 

smärta och aktivitetsnivå för patienter med kronisk benign smärta. 
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 Bilaga 1. 
Förfrågan om medverkan i studentarbete 
 
Syftet med arbetet är undersöka effekter av capsaicinkräm på personer med långvarig smärta från 
rörelseapparaten med fokus på smärt och aktivitetsnivå. För dig skulle deltagande i studien 
innebära att du hemma fyller i ett frågeformulär fyra veckor efter bedömningstillfället. 
Formuläret tar ca 20 min att fylla i varefter det postas i adresserat och frankerat kuvert till oss. 
 
För att kunna utvärdera effekterna av capsaicinkrämen behöver vi svar både från dem som har 
använt/använder capsaicinkräm och dem som aldrig har använt capsaicin. Frågorna rör 
smärtskattning och aktivitetsnivå och de är utvalda från de frågeformulär som du fyllde i 
samband bedömningen på smärtrehab. Dessa frågor kompletteras med några frågor som är 
viktiga för studien angående användning (eller inte) av capsaicinkrämen. Svaren kommer sedan 
att jämföras med de enkäter som ifylldes på smärtrehab.  
 
Enkätsvaren kommer att behandlas på ett sådant sätt att ingen kommer att kunna se vem som 
svarat på enkäten. All personrelaterad data kommer att förstöras efter att rapporten är skriven och 
godkänd. Vidare kommer resultaten i rapporten att presenteras så att ingen individ kan 
identifieras. 
 
Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 
ange orsak. Behandling kommer inte att påverkas för dem som väljer att inte medverka 
eller avbryter medverkan i studentarbetet.  
 
Vi är två sjukgymnaststuderande som går sista terminen på sjukgymnastprogrammet på 
Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet, och ska skriva vårt examensarbete 
under hösten 2005. 
 
Om du väljer att delta i studien vill vi att du fyller i uppgifterna på nästa sida och lämnar till din 
sjukgymnast. Vi kommer sedan att skicka en enkät hem till dig ca 4 veckor efter bedömningen är 
avslutad. Enkäten besvarar du och returnerar till oss i adresserat och frankerat kuvert. 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig för läsning från januari 2006, på Institutionen 
för Hälsovetenskaps hemsida (www.hv.ltu.se) under länken ”Examensarbete”. 
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till oss 
 
Med vänliga hälsningar 
  
         
 
 
Peter Brännberg  Patrik Strandberg  Peter Michaelson 
Sjukgymnaststuderande  Sjukgymnaststuderande  Handledare 
petbra-9@student.ltu.se  patstr-2@student.ltu.se  Phd, Leg. sjukgymnast 
Garnisonsgatan 53  Teknikergatan 24   Institutionen för hälsovetenskap 
961 36 Boden   974 33 Luleå   Hedenbrovägen 
Tel: 070-277 94 20  Tel: 070-231 29 96  961 36 Boden 
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Svarstalong 
 
 
Jag accepterar att ni kontaktar mig för deltagande i studentarbete 
 
 
Namn: ..............................................................................................................  
Gatuadress: ......................................................................................................  
Postnr & ort: ....................................................................................................  
Telefonnr: ........................................................................................................  
 
Lämnas till sjukgymnast på smärtrehab 
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 Bilaga 2. 
Frågor rörande användandet/ icke-användandet av Capsaicinkräm. 
 
1. Har du någonsin använt Capsaicinkräm?  

□ Ja  □ Nej 
 
Om ’nej’ gå vidare till fråga 8 
 
 
2. Vilken styrka har din kräm?.................................................. 
 
 
3. Hur ofta har du använt Capsaicinkrämen? 

□ Flera gånger/ dag 

□ Varje dag 

□ Varannan dag 

□ 2 gånger i veckan 

□ 1 gång i veckan 

□ Mer sällan 
 
 
4. Vilket/vilka områden har du använt krämen på? 

□ Huvud/ Hals/ Nacke 

□ Axel/ Skuldra 

□ Arm/ Armar 

□ Bröstkorg 

□ Buk 

□ Övre del av rygg (bröstrygg) 

□ Nedre del av rygg (länd/korsrygg) 

□ Höft/ Säte 

□ Ben 

□ Varierar I vilka områden?......................................................................................... 
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5. Tycker du att krämen har någon verkan?  

□ Ja 

□ Nej 
 
Beskriv gärna med egna ord …………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Om du slutat använda krämen under tiden sedan bedömningen. 
6. Av vilken anledning slutade du med krämen?……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
 
 
7. När slutade du? (Försök att ange datum så exakt som möjligt) 
………………………………………………………………. 
 
 
8. Om du inte använt krämen vad är anledningen till detta? 

□ Allergi 

□ Värmekänslighet 

□ Annan orsak…………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Ändrades din medicinering mot smärta i samband med bedömningen på smärtrehab?  

□ Ja 

□ Nej 
 
 
10. Använder du fortfarande den nya smärtmedicineringen som ordinerades på 
smärtrehab? 

□ Ja 

□ Nej 
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Bilaga 3. 
Hej 
 
Nu har det gått ungefär fyra veckor sedan du var på smärtrehab i Sunderbyn. Du 
angav då att du kunde medverka i vårt studentarbete om effekterna av 
capsaicinkräm på smärta och aktivitet. Därför har vi nu skickat frågeformuläret till 
dig så att du kan hjälpa oss med vårt arbete. 
 
Det är viktigt att du fyller i enkäten även om du inte har använt krämen. Detta 
för att vi skall kunna se skillnader mellan de som använt respektive inte använt 
krämen. 
 
Den besvarade enkäten returneras till oss så snart som möjligt i det medföljande 
kuvertet som är adresserat och frankerat.  
 
Frågeformuläret är adresserat till vår handledare. Han kommer att ta bort 
förstasidan innan han ger oss formulären. Löpnumret som står uppe i hörnet på 
sidorna i enkäten är till för att vi ska kunna arbeta med frågorna utan att någon 
person ska kunna identifieras. Detta förfarande är till för att skydda eran 
identitet och anonymitet.  
 
Har du någon fråga är det bara att ringa till någon av oss så hjälper vi gärna till. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Patrik Strandberg   Peter Brännberg 
Sjukgymnaststuderande  Sjukgymnaststuderande 
Luleå Tekniska Universitet Luleå Tekniska Universitet 
070-231 29 96     070-277 94 20 
 
Peter Michaelson 
Handledare, Leg sjukgymnast 
Luleå Tekniska Universitet 
0921-75932 
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