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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt beskriva 

arbetsterapeutiska interventioner som används i arbetet med klienter med 

långvarig smärta. Datainsamling har skett genom sökning av vetenskapliga 

artiklar i olika databaser vilket resulterade i fjorton utvalda artiklar som 

kvalitetsgranskades och sedan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Därtill användes OTIPM’s beskrivning av arbetsterapeutiska modeller för 

interventioner som raster. Studiens resultat visar att den multimodala 

rehabiliteringen är vanligt förekommande i arbetet med klienter med långvarig 

smärta. Vidare visade resultatet att kärnan i behandling av klienter med långvarig 

smärta handlar om interventioner som syftar till smärthantering och smärtkontroll 

i aktivitetsutföranden samt att arbetsterapeuten alternerar mellan olika modeller i 

samma behandlingstillfälle. Analysen resulterade i ett huvudtema och fyra 

underteman. Huvudtemat är ”Kombination av arbetsterapeutiska interventioner i 

den multimodala rehabiliteringen” och de fyra undertemana är “Kompensatoriska 

interventioner för att anpassa aktivitet”, “Interventioner för förbättring av 

personliga egenskaper”, ”Aktivitetsträning för ökat aktivitetsutförande” samt 

”Pedagogisk intervention”. Analysen resulterade i att tyngdpunkten av 

genomförda interventioner går under modellerna ”Kompensatoriska 

interventioner för att anpassa aktivitet” och ”Interventioner för förbättring av 

personliga egenskaper”. En slutsats som kan dras från denna studie är att vidare 

forskning bör utföras gällande vilka arbetsterapeutiska interventioner som 

används för klienter med långvarig smärta.  

 

Sökord: Occupational therapy, long-term pain, intervention 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe occupational therapy interventions used 

in work with clients suffering from long-term pain through a literature review.  

Data was obtained from search of scientific articles in different databases, which 

resulted in fourteen selected articles that were quality inspected and then analyzed 

by qualitative content analysis. The analysis continued with an interpretation built 

on OTIPM's description of occupational therapy models of intervention. The 

result demonstrated that the multimodal approach is common in work with clients 

with long-term pain. Furthermore, the result showed that the core of the treatment 

of clients with long-term pain is about pain management and pain control in the 

performance of activity and that the occupational therapist alternates between 

different models within a single treatment session. The analysis resulted in one 

main theme and four sub-themes. The main theme is “A combination of 

occupational therapy interventions in the multimodal rehabilitation" and the four 

sub-themes are "Compensatory interventions to adjust activity", "Interventions for 

improvement of personal characteristics", "Activity training for increased 

occupational performance and "Pedagogical intervention". The analysis showed 

that most of the implemented interventions can be categorized in the models' 

“Compensatory interventions to adjust the activity" and "Interventions for 

improvement of personal characteristics". One conclusion that can be made from 

this study is that further research should be conducted regarding the occupational 

therapy interventions used for clients with long-term pain. 

 

Keywords: Occupational therapy, long-term pain, intervention 
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Intresset till denna studie har uppkommit under vår utbildning då vi fått en uppfattning om att 

arbetsterapeutens behandling av klienter med långvarig smärta ofta hamnar i skymundan, 

speciellt då en behandling baserad på teamarbete beskrivs, i detta arbete kallat multimodal 

rehabilitering. Erfarenheter av att arbeta med klienter med långvarig smärta säger oss också 

att detta är ett komplext problem då tillståndet ofta upplevs påverka stora delar av, och ibland 

hela livsföringen och orsaka problem i det dagliga livet. Enligt Statens Beredning för 

medicinsk Undersökning ([SBU], 2006) är långvarig smärta ett vanligt tillstånd och leder till 

stort lidande för de drabbade samt påtagliga kostnader för samhället. Enligt Brattberg (1995), 

Gerdle och Sandberg (2006), Larsson (2007) och SBU (2006) anses de viktigaste 

behandlingsprinciperna vara breda och samordnade rehabiliteringsprogram, det vill säga 

multimodal rehabilitering vilket innebär insatser utifrån ett helhetsperspektiv på klienten 

bestående av medicinska, psykologiska och sociala interventioner beroende på behov och 

social situation. American Occupational Therapy Association ([AOTA], 2008) menar att den 

arbetsterapeutiska övertygelsen är att människan är en aktiv varelse som genom att utföra för 

denne meningsfulla aktiviteter ökar hälsan och välbefinnandet. Författarna till föreliggande 

studie upplever att arbetsterapeutens interventioner för klienter med långvarig smärta inte 

lyfts fram vid beskrivning av behandling. Detta medförde ett intresse hos författarna till denna 

studie att undersöka och beskriva vilka arbetsterapeutiska interventioner som används i 

arbetet med klienter med långvarig smärta. 

 

Bakgrund 

 

Smärta 

Smärta kan beskrivas som en kroppslig alarmklocka som kan ge tidiga signaler på att kroppen 

är sjuk eller skadad och definieras som: akut smärta och långvarig smärta. Den akuta smärtan 

varar inte längre än en månad och kan oftast behandlas effektivt. Den långvariga smärtan är 

betydligt svårare att behandla och kan för den drabbade innebära ett osynligt handikapp 

(Larsson, 2007). Smärta är en slutprodukt av omfattande och komplexa processer i det 

centrala nervsystemet och den kan kategoriseras som nociceptiv (vävnadsskadesmärta), 

neuropatisk (nervsmärta), somatoform (psykologiska faktorer) eller idiopatisk (smärta av 

okänd orsak). Det går inte att objektivt mäta hur intensiv en upplevd smärta är då den beskrivs 

som en subjektiv upplevelse där klientens uppfattning om smärtans svårighetsgrad kan 

påverkas av faktorer som ålder, social tillhörighet och aktuell livssituation (Brattberg, 1995; 
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Larsson, 2007; SBU, 2006). Denna studie kommer fortsättningsvis att fokusera på den 

långvariga smärtan. 

 

Långvarig smärta 

Den långvariga smärtan ofta sägas vara meningslös eftersom grundorsaken till smärtan inte 

behöver finnas kvar och därmed inte fungerar som en varningssignal längre (Brattberg, 1995). 

Ett smärttillstånd definieras som långvarig smärta efter en duration på tre till sex månader 

(Gerdle & Sandberg, 2006). Ett begrepp som ofta används istället för långvarig smärta är 

kronisk smärta men detta begrepp kan uttrycka en allt för negativ prognos för klienten (SBU, 

2006). Av denna anledning kommer följaktligen begreppet långvarig smärta användas i denna 

uppsats. Mårtensson, Marklund och Fridlund (1999) beskriver att förloppet då smärta 

utvecklas till långvarig kan orsakas av att en sjukdom eller skada inte läker ut som den ska 

eller att den medicinska behandlingen inte fungerat med önskvärd effekt. Enligt SBU (2006) 

kan den långvariga smärtan ofta behandlas på likartat sätt oavsett ursprungsdiagnos. 

Rosenfeld och Hay (2008) menar att långvarig smärta är en av de vanligaste orsakerna till att 

personer söker vård.  

 

Arbetsterapi  

Arbetsterapeuter använder aktivitet både som ett medel och som ett mål i sin behandling och 

har kunskaper om hur utförande av aktiviteter kan påverka klienter samt riktar sitt arbete mot 

att hjälpa dem att engagera sig i dagliga aktiviteter som de finner meningsfulla (AOTA, 2008; 

Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002; Blesedell Crepeau, Cohn & 

Boyt Schell, 2009) . När klienten känner delaktighet i utövandet av aktiviteter kan det även 

indirekt påverka hälsan och välbefinnandet (Kielhofner, 2008). Arbetsterapeuter har en 

förståelse för hela människan genom det holistiska perspektivet och försöker i sitt arbete att 

inkludera alla aspekter av utförandet då interventioner planeras och utförs med klienten. Med 

det holistiska synsättet inkluderar arbetsterapeuten fysiska, kognitiva, psykosociala och 

miljömässiga aspekter vid interventionsarbetet med klienter som syftar till att stödja 

engagemang i aktiviteter (AOTA, 2008: Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2009). 

Arbetsterapeuter hjälper klienter att sammanlänka deras förmågor med utförandet av dagliga 

aktiviteter för att skapa meningsfulla mönster av engagemang i aktiviteter som tillåter 

delaktighet i önskvärda roller och livssituationer i hemmet, skolan, arbetet och samhället 

(Kielhofner, 2008). Engagemang i aktiviteter förekommer i olika miljöer och sammanhang. 
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Dessa kan vara kulturella, fysiska, sociala, personliga, temporala, sprirituella och virtuella 

(AOTA, 2008; CAOT, 2002; Kielhofner, 2008). Klienten kan känna delaktighet i utförandet 

av aktiviteter trots att denne inte utför aktiviteten fysiskt (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt 

Schell, 2009; Kielhofner, 2008). Exempelvis kan en klient som är med och bestämmer vilka 

råvaror som ska inhandlas till middagen känna sig delaktig i matlagningen trots att denne inte 

kan laga maten. Utförandet av aktiviteter är uppdelat i olika aktivitetsområden: personliga 

aktiviteter i dagliga livet (PADL), instrumentala aktiviteter i dagliga livet (IADL), utbildning, 

arbete, lek, fritid och social delaktighet (AOTA, 2008; Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt 

Schell, 2009; Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005; Socialstyrelsen, 2001). 

Enligt Kielhofner (2008) kan miljön både stödja och hindra klienten att utföra aktiviteter. 

Kapaciteten att utföra aktiviteter är beroende av många faktorer, däribland muskeloskeletala, 

neurologiska och kognitiva. Utförandet i aktivitet blir ofta begränsat på grund av förlust av 

muskelstyrka eller ledrörlighet och enligt Kielhofner leder en minskad rörelseförmåga till ett 

minskat utförande av aktiviteter. 

 

Långvarig smärta i det dagliga livet 

Enligt Ektor-Andersen (2010) och Gerdle och Gullacksen (2006) förekommer hos 

smärtklienter ofta olika negativa förstärkningsmekanismer kallat “onda cirklar”. Ett exempel 

är att smärta kan leda till nedsatt arbetskapacitet med social isolering som följd vilket kan 

förstärka upplevelsen av smärtan vilket i sin tur försämrar arbetskapaciteten ytterligare. På 

detta sätt påverkar ofta den långvariga smärtan klientens vardag på olika sätt. Vissa klienter 

lever sitt liv utan några större negativa konsekvenser medan andra lever ett liv där smärtan är 

så intensiv att konsekvenserna blir stora för det dagliga livet. Vidare menar Ektor-Andersen 

(2010) att de vanligaste konsekvenserna av den långvariga smärtan är påverkan på 

koncentrationsförmågan, sömnsvårigheter, stress samt depression. Större konsekvenser som 

långvarig smärta kan medföra är minskad eller förlorad förmåga att utföra tidigare dagliga 

aktiviteter och arbetsuppgifter. Smärtan kan förvärras betydligt på kort tid om klienten är 

inaktiv, har muskelspänningar och/eller felbelastar kroppen. Klienten kan uppleva en 

rollförlust inom familjen då denne inte är lika aktiv och ofta har svårt för sociala aktiviteter. 

En ökad oro och ångest påverkar ofta kroppen negativt genom muskelspänningar vilket i sin 

tur kan öka smärttillståndet. Ovissheten de flesta smärtklienter känner då de inte vet vad som 

orsakat smärtans uppkomst och inte heller hur de ska gå till väga för att minska smärtan leder 

ofta till frustration. Smärtan kan i sig leda till flertalet problem såsom ökad muskeltonus, 
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rörelserädsla samt rörelseinskränkning som är en följd av förkortad muskulatur. Detta leder 

till hinder i olika situationer och aktiviteter (Ibid.). Om smärttillståndet pågår under lång tid 

kan det leda till att klienten börjar självmedicinera med läkemedel, alkohol och droger orsakat 

av ångestproblematik (Brattberg, 2006). 

 

Behandling för klienter med långvarig smärta 

För klienter med långvarig smärta har samverkan mellan flera professioner, så kallad 

multimodal rehabilitering, rekommenderats för att lättare fånga smärtproblemets hela 

komplexitet (Brattberg, 1995; Ektor-Andersen, 2010; Helling, J, 2004; Larsson, 2007; SBU, 

2006). Det multimodala rehabiliteringsteamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och kurator. Denna behandlingsform bygger på den 

biopsykosociala modellen som utgår från att en framgångsrik behandling måste ta hänsyn till 

somatiska, psykologiska, omgivnings- och personlighetsmässiga aspekter (Larsson, 2007). 

Program för multimodal rehabilitering tillämpar oftast ett beteendepsykologiskt 

förhållningssätt i kombination med exempelvis avspänning, ergonomiska interventioner och 

olika metoder/utvecklade strategier för att hantera smärta kopplat till det dagliga livet vilket 

kallas ”coping”. Coping innebär även förmågan att kunna prioritera, planera och lösa 

problem. De vanligaste tekniker som de flesta kan lära sig är kontroll av stress och 

individuella tankar samt ångest (Brattberg, 1995). Ektor-Andersen (2010) talar om utbildning 

när det gäller smärtproblematik. Genom ökad kunskap om smärta och hur klienten kan 

undvika eller minska sin smärta samt identifiera och hantera sina känslor tar klienten kontroll 

över situationen. Eftersom smärtan är subjektiv är det viktigt att patienten tar eget ansvar över 

sin livssituation och är aktiv i behandlingsprocessen. 

 

Avslappningsträning med EMG-biofeedback kan också användas i arbetet med smärtklienter. 

Detta redskap används för att öka klientens medvetenhet om exempelvis spända muskler. 

Genom återkoppling i form av synbara och/eller hörbara signaler kan klienten bli medveten 

om ökad muskelspänning och felaktiga rörelsemönster samt med tiden öka sin förmåga till 

medveten avslappning (Ektor-Andersen, 2010). Syftet är att klienten ska klara av att minska 

muskelspänningen i olika situationer för att uppnå smärtlindring eller förhindra uppkomsten 

av smärta och därmed kunna fortsätta sina aktiviteter (Engel, 2003). Engel (2003) beskriver 

vidare att när patientens humör och aktivitetsutförande påverkas av smärtan skickas oftast en 

remiss till en arbetsterapeut. Där lägger arbetsterapeuten fokus på hur smärtan påverkar 
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aktivitetsutövandet, vilka beteenden som utlöser smärtan samt omgivningsfaktorer som spelar 

in. Enligt Liedberg och Henriksson (2006) är klienter med reumatoid artrit, osteoartrit, 

kroniska ryggbesvär, belastningsskador, fibromyalgi, stroke och whiplashrelaterade smärtor 

de mest förekommande smärtklienterna inom arbetsterapin. I föreliggande studie har 

författarna dock valt att inte fokusera på någon specifik diagnos utan problematiken långvarig 

smärta generellt oavsett orsak. Enligt Ektor-Andersen (2010) och Liedberg och Henriksson 

(2006) handlar vanliga arbetsterapeutiska interventioner som sätts in i arbetet med 

smärtklienter ofta om smärthantering, träning i att klara olika aktiviteter och anpassning av 

fysisk miljö. Vidare menar författarna att arbetsterapeuter arbetar med utprovning av 

hjälpmedel, praktisk ergonomi, inlärning av aktivitetsstrategier samt information och 

utbildning. 

 

Arbetsterapeutiska interventioner kan vara individ- och/eller miljöinriktade och riktar sig till 

klienter som står inför en risk att få eller redan har fått en nedsättning i förmågan att utföra 

aktiviteter (AOTA, 2008; Socialstyrelsen, 2001). Arbetsterapeutiska interventioner kan ges i 

förebyggande, förbättrande och/eller bibehållande syfte. Arbetsterapeuten använder sig av 

klientcentrerad praxis, det vill säga utgår från klientens önskemål och samarbetar med 

klienten för att hjälpa klienten att uppnå det önskade målet (AOTA, 2008; Blesedell Crepeau 

et. al., 2009; FSA, 2005; Kielhofner, 2008). Arbetsterapeuten kan i sitt arbete använda sig av 

en modell som heter The Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) vilken 

är en processmodell utarbetad av Fisher (2009). Modellen beskiver interventionsprocessen i 

arbetsterapi och ger en struktur som möjliggör för arbetsterapeuten att arbeta med fokus på 

aktiviteter som är meningsfulla för klienten.  

 

Sammanfattande bakgrund 

Sammanfattningsvis påvisar ovanstående litteratur att långvarig smärta är ett komplext 

problem som kan medföra stora konsekvenser för klientens aktivitetsutförande. I sitt 

yrkesutövande använder arbetsterapeuter aktivitet som ett medel och mål och hjälper klienter 

att engagera sig i dagliga aktiviteter som de finner meningsfulla. Arbetsterapeuter arbetar 

utifrån ett holistiskt synsätt och ingår ofta i ett multimodalt rehabiliteringsteam. Författarna 

till föreliggande studie anser efter en inledande litteraturgenomgång att de arbetsterapeutiska 

interventionerna för klienter med långvarig smärta inte beskrivs tydligt i litteraturen och vid 

beskrivning gällande multimodal rehabilitering för klientgruppen lyfts inte arbetsterapeutens 
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interventioner fram. Därför anser författarna att det är av intresse att undersöka 

forskningsfronten och genom en litteraturöversikt beskriva de arbetsterapeutiska 

interventioner som används i arbetet med klienter med långvarig smärta. 

 

Studiens syfte 

Studiens syfte är att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som används i arbetet med 

klienter med långvarig smärta. 

 

Metod 

 

Design 

För att få svar på syftet valde författarna att genomföra studien i form av en litteraturöversikt. 

Enligt Segesten (2006) är denna metod användbar då syftet är att skapa en överblick gällande 

befintlig forskning inom ett visst område genom analysering av både kvalitativ och kvantitativ 

forskning.  

 

Litteratursökning 

I enlighet med Östlundh (2006) som menar att det är viktigt med osystematisk och 

systematisk sökning för att få ett bra resultat har författarna i ett inledande skede använt en 

osystematisk arbetsmetod som syftade till att starta en idérik tankeprocess. Arbetsmetoden har 

sedan övergått till att bli systematisk där författarna utgick från den föreliggande studiens 

syfte samt dokumenterade tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Enbart databaser har 

använts som informationskälla i arbetet med att besvara studiens syfte. Tillgång till dessa fick 

författarna via Luleå tekniska universitetets biblioteks hemsida på internet. Datainsamlingen 

bestod av sökning av vetenskapliga artiklar och har genomförts vid fyra olika tillfällen mellan 

februari till maj år 2011. De databaser som använts är: Academic Search Elite, AMED, 

CINAHL samt COCHRANE . Då dessa databaser publicerar vetenskapliga artiklar kopplade 

till arbetsterapi ansåg författarna att det fanns relevans att använda dem vid datainsamling. I 

enlighet med Östlundh (2006) valde författarna att använda sig av boolesk söklogik (AND) 

för att möjliggöra olika sökordskombinationer. De sökord som användes utgick från syftet och 

var: occupational therapy, occupational therap*, intervention, intervention*, rehabilitation och 

chronic pain. Trunkering i form av en asterisk (*) har använts i samband med vissa sökord 

med syfte att möjliggöra sökträffar på ordens alla böjningsformer. Vid sökning i databaserna 
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har även avgränsningsfunktioner använts (Ibid.). Dessa avgränsningar bestod i att artiklarna 

skulle vara vetenskapliga, publicerade mellan åren 1998-2010 samt vara skrivna på engelska. 

Författarna valde även att enbart söka artiklar som fanns tillgängliga i fulltext. 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de nämnde arbetsterapeutiska interventioner som kan 

användas i arbetet med klienter med långvarig smärta oavsett orsaken till smärtan. 

Exklusionskriterier för artiklarna var att informanter som deltog i artiklarnas studier var under 

18 år och över 65 år då författarna till föreliggande studie ville studera vilka 

arbetsterapeutiska interventioner som används för klienter i arbetsför ålder.  

 

Databassökningen har genomförts i flera steg. Den första sökningen genomfördes utifrån 

föreliggande studies ursprungliga syfte som var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner 

som främjar delaktighet i aktivitet hos klienter med långvarig smärta. Vid denna första 

sökning användes förutom ovan nämnda sökord även orden activit* och participat*. Då denna 

sökning inte resulterade i någon relevant artikel beslutade författarna till föreliggande studie 

att bredda sökningen. Detta gjordes genom att ta bort sökorden activit* och participat* vid 

nästa sökning. Sökorden occupational therapy, occupational therap*, intervention, 

intervention*, rehabilitation och chronic pain är de sökord som använts i olika kombinationer 

vid efterföljande sökningar. Vid den andra sökningen valde författarna att enbart inkludera 

artiklar som i abstraktet på något sätt handlade om aktivitet och/eller delaktighet. Denna 

sökning resulterade i fem utvalda artiklar. Då författarna ansåg att fler artiklar behövdes för 

att besvara föreliggande studies syfte genomfördes en tredje sökning. Denna sökning utfördes 

med andra sökordskombinationer och resulterade i två utvalda artiklar. Totalt valdes sju 

artiklar ut utifrån detta arbetes ursprungliga syfte då författarna plockade ut artiklar som i 

abstraktet på ett eller annat sätt talade om delaktighet i aktivitet. 

 

De sju utvalda artiklarna ansågs vara otillräckliga för att besvara föreliggande studies syfte 

varvid författarna valde att ändra det ursprungliga syftet och breddade studien vilket ledde till 

ett genomförande av en fjärde sökning. Denna sökning resulterade i en utvald artikel. I denna 

artikel har författarna även genomfört en manuell sökning i referenslistan vilket resulterade i 

ytterligare tre utvalda artiklar. Efter att författarna hade ändrat syftet ansågs det också 

nödvändigt att återigen läsa igenom de artiklar som hittats vid tidigare sökningar för att se om 

det fanns någon artikel som överrensstämde med det nya syftet. Detta resulterade i ytterligare 

tre utvalda artiklar. Vid den sökning som genomfördes i databasen COCHRANE fick 

författarna ett resultat på 126 artiklar. På grund av tidsbrist valde författarna att inte läsa 
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abstrakten på dessa artiklar. Vid samtliga övriga sökningar har författarna läst abstrakten på 

de artiklar som framkommit vid sökningar i databaserna. De artiklar vars abstrakt inte 

överrensstämde med syftet till denna studie valdes bort. Utifrån de lästa abstrakten har 

författarna valt ut artiklar som var av intresse att läsa i sin helhet. Efter detta har ytterligare 

artiklar som inte ansågs överrensstämma med syftet valts bort. Det bör noteras att flertalet 

artiklar har återkommit i olika databassökningar men de har bara valts ut en gång. 

Sammantaget har 14 artiklar valts att ingå i denna litteraturöversikt. Dessa 14 artiklar har 

kvalitetsgranskats utifrån Fribergs (2006) förslag till frågor till kvalitetsgranskning av 

kvalitativa och kvantitativa studier. Därefter bedömdes artiklarnas bevisvärde för att 

säkerställa att artiklarna som användes i föreliggande studie var av vetenskapligt värde. Denna 

gjordes utifrån en artikel skriven av Britton (2000). En sammanställning av databaser, 

sökordskombinationer, sökträffar och utvalda artiklar återfinns i bilaga 1. 

 

Analys av data 

Insamlad data lästes noggrant igenom flertalet gånger av författarna med syfte att få en 

fördjupad förståelse för deras innehåll. Översikt av analyserad litteratur återfinns i bilaga 2. 

Artiklarna analyserades utifrån föreliggande studies syfte genom en kvalitativ innehållsanalys 

för att beskriva det karaktäristiska i datan där det primära mönstret identifierades för att sedan 

kodas och kategoriseras i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Författarna valde att 

genomföra kvalitativ innehållsanalys gemensamt på två artiklar för att säkerställa ett liknande 

tankesätt kring analyserandet. Därefter delades resterande artiklar upp och författarna 

plockade utifrån syftet ut meningsbärande enheter, kondenserade och kodade dessa på varsitt 

håll. Efter detta träffades författarna för att diskutera de framtagna koderna och tillsammans 

genomföra kategoriseringen. De koder som tagits fram vid analysering var författarna eniga 

om.  

 

Utifrån de koder som framkom tolkade författarna tillsammans dessa för att se vilken sorts 

intervention det var och vad den innebar och utifrån det i vilken modell i OTIPM koderna 

kunde tolkas mot och kategoriseras in i. Vid denna del av analysen uppkom diskussioner 

kring tolkningen av koderna. I detta skede av analysen använde sig författarna av den svenska 

FoU-rapporten av OTIPM’s beskrivningar av arbetsterapeutiska modeller för interventioner 

(Fisher och Nyman, 2007) som innehåller en beskrivning om hur OTIPM kan användas som 

en strukturerad processmodell. I analysarbetet har de beskrivna praxismodellerna med former 
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för terapeutisk aktivitet använts som raster för att analysera artiklarna. För att få en ökad 

kunskap och förståelse för hur modellerna för interventionerna beskrivs har författarna också 

läst Fisher (2009). OTIPM beskiver åtgärdsprocessen i arbetsterapi och ger en struktur som 

möjliggör för arbetsterapeuten att arbeta med fokus på aktiviteter som klienten anser är 

meningsfulla. I den svenska FoU-rapporten (Fisher och Nyman, 2007) som ger en beskrivning 

hur OTIPM kan användas som en strukturerad processmodell finns fyra olika modeller för hur 

interventioner kan användas i praxis. Modell för kompensation handlar om att anpassa 

aktiviteten genom förändring i den fysiska och sociala miljön, lära ut alternativa sätt att utföra 

aktiviteten samt anpassa utrustning och tekniska hjälpmedel. Modell för aktivitetsträning 

handlar om att utforma aktivitet för att möjliggöra för klienten att förvärva eller utveckla 

aktivitetsförmågan med syfte att återfå förlorad aktivitetsförmåga eller utveckla 

aktivitetsförmåga hos klienter som aldrig haft förmåga att utföra aktiviteten. Modell för 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner handlar om att utforma aktivitet för 

att underlätta återställande av förlorade kroppsfunktioner eller att utveckla kroppsfunktioner 

som klienten aldrig har haft. I de ovanstående modellerna ingår även konsultation och 

pedagogiska metoder relaterade till respektive modellers aktiviteter. Den pedagogiska 

modellen handlar om aktivitetsbaserade undervisnings- och informationsprogram med fokus 

på större grupper där deltagarna diskuterar det dagliga livet och relaterade aktiviteter. Här ges 

inga möjligheter att praktisera och lära sig strategier som diskuteras inom gruppen. 

 

 Vid analysering av artiklarna har författarna till föreliggande studie sett att interventionerna 

som artiklarna handlar om inte är tydligt beskrivna. Diskussioner mellan författarna har därför 

uppkommit gällande hur interventionerna ska kategoriseras utifrån ett raster. I och med detta 

övergick analysen från ett manifest till ett latent innehåll eftersom författarna med rastrets 

hjälp kunde analysera och tolka underliggande betydelse i data (Graneheim & Lundman, 

2004). I tabell 1 visas exempel på hur meningsenheter kondenserats, kodats och kategoriserats 

i teman. Författarnas handledare har tidigare erfarenheter av kvalitativ innehållsanalys. För att 

stärka analysens trovärdighet har handledaren därför genomfört analys av en artikel vilket 

påvisade god samstämmighet med författarnas analys av samma artikel. 
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Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenseringar, koder och teman 

 

 

Etiska överväganden/reflektioner 

Författarna har utgått från förbestämda inklusionskriterier för artiklarna då personliga 

intressen inte skulle styra datainsamlingen. Studien består av vetenskapliga artiklar som har 

genomgått etisk granskning och godkänts inför publicering. Författarna har behandlat 

informationen i artiklarna med respekt och noggrannhet med syfte att inte förändra eller 

förvränga innehållet i utvalda artiklar. Detta har skett genom att författarna i början av 

analysen använt en manifest analysform. Analysen har sedan övergått till en latent analysform 

där författarnas tolkningar har styrt resultatet vilket innebär att författarna kan ha gjort en 

omtolkning av insamlat datamaterial. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i ett huvudtema och fyra underteman som beskriver arbetsterapeutiska 

interventioner som används för klienter med långvarig smärta (se figur 1). Huvudtemat 

handlar om generella fynd studien har visat och författarna till föreliggande studie har valt att 

namnge detta huvudtema utifrån dess huvudsakliga innehåll. De fyra undertemana har 

namngetts utifrån OTIPM’s beskrivningar av interventioner (Fisher & Nyman, 2007). 

Meningsenhet Kondensering Kod Undertema Huvudtema 

Used technical aids 

for work 

 

Använde tekniska 

hjälpmedel i arbetet. 

 

Hjälpmedel 

 
Anpassad 

utrustning och 

tekniska 

hjälpmedel 

Kompensatoriska 

interventioner för 

att anpassa 

aktivitet 

Stress 

management 

Stresshantering Hantera 

stress 

kopplad 

till 

smärta 
 

Utbildning Pedagogisk 

intervention 

A number of 

treatment 

approaches 

used by 

occupational 

therapists 

were 

described: 
activities of 

daily living 

training 

Träning i 

dagliga 

livets 

aktiviteter 

ADL - 

träning 

Terapeutisk 

aktivitet för att 

återfå/utveckla 

aktivitetsförmåga 

Aktivitetsträning 

för ökat 

aktivitetsutförande 
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Författarna till föreliggande studie har valt att skriva fram resultatet med ett huvudtema som 

visar de generella fynden utifrån den multimodala rehabiliteringen och sedan de underteman 

som framkommit i analysen där enbart arbetsterapeutiska interventioner beskrivs. 

 

Figur 1. Sammanställning av resultat 

 

 

 

Kombination av arbetsterapeutiska interventioner i den multimodala 

rehabiliteringen 

Flertalet artiklar belyser den multimodala rehabiliteringen i arbetet med klienter med 

långvarig smärta då de tar upp flera yrkeskategorier och arbetssätt (Brown, 2003; Dahlin-

Ivanoff & Mårtensson, 2006; Ehrenborg & Archenholtz, 2010; Mead, Theadom, Byron & 

Dupont, 2007; Mårtensson, Marklund & Fridlund, 1999; Olason, 2004; Oslund, Robinson, 

Clark, Garofalo, Behnk, Walker, Walker, Gatchel, Mahaney & Noe 2009; Persson, Rivano-

Fischer & Eklund, 2004; Renemana, Dijkstrab, Jorritsmab, Muskeeb, Schiphorst Preuperb & 

G¨oekenc, 2001). Ett biopsykosocialt rehabiliteringsprogram utformat multimodalt har visat 

sig ge klienten en uppfattning om minskat klagomål gällande hur smärtan påverkar klienten, 

ökad smärtlindringsförmåga, ökat välmående och upplevd förbättring gällande fysiska och 

kognitiva faktorer (Mårtensson et. al, 1999). Det framkommer också att klienter som deltar i 

ett multimodalt rehabiliteringsprogram upplever att de får känna tillhörighet. Behandlingen 

möjliggör för klienten att påverka sin vård och utnyttja sina inre resurser. Klienten upplever 

denna behandlingsmetod vara positiv (Dahlin-Ivanoff & Mårtensson, 2006). Ett flertal artiklar 

belyser alltså det multimodala behandlingssättet för klienter med långvarig smärta. Resultatet 

Kombination av 

arbetsterapeutiska 

interventioner i 

den multimodala 

rehabiliteringen 

Kompensatoriska 

interventioner för 

att anpassa aktivitet 

 

Interventioner för 

förbättring av 

personliga 

egenskaper 

Pedagogisk 

intervention 

Aktivitetsträning 

för ökat 

aktivitetsutförande 
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i föreliggande studie visar dock att det finns en artikel som beskriver att det behövs mer 

vetenskaplig forskning för att kunna styrka det multimodala behandlingssättet (Dufour, 

Thamsborg, Oefeldt, Lundsgaard & Stender, 2010). 

 

Analysen visar även ett generellt fynd att kärnan i behandling av klienter med långvarig 

smärta är att klienten ska lära sig att kontrollera, hantera och styra smärtan i utförandet av 

olika aktiviteter. Detta gäller generellt oavsett vilken intervention som genomförs och vilken 

modell enligt Fisher och Nyman (2007) interventionen kan härledas till. Vidare visar 

resultatet att det inte är ovanligt att flera olika arbetsterapeutiska modeller kombineras i ett 

och samma rehabiliteringstillfälle. Analysen visar dock att tyngdpunkten av de genomförda 

interventionerna går under modellerna ”Kompensatoriska interventioner för att anpassa 

aktivitet” och ”Interventioner för förbättring av personliga egenskaper”.  

 

Kompensatoriska interventioner för att anpassa aktivitet 

Resultatet av analysen visar att interventioner som syftar till att möjliggöra aktivitet genom en 

kompensatorisk ansats förekommer i flertalet artiklar som lyfter fram och beskriver 

arbetsterapeutiska interventioner som handlar om anpassad utrustning och tekniska 

hjälpmedel, anpassade/alternativa metoder av utförande samt modifiering av den fysiska och 

sociala miljön. Dessa interventioner ska underlätta för klienten att utföra aktiviteter.  

 

Resultatet i denna studie visar att interventioner som ingår i detta undertema är att 

arbetsterapeuten förskriver tekniska hjälpmedel eller ger förslag på hur anpassningar kan 

göras av befintlig utrustning som klienten använder i aktivitetsutförandet. Arbetsterapeuten 

säkerställer att det tekniska hjälpmedlet eller den anpassade utrustningen är säker samt 

personligt anpassad för klienten (Mullersdorf & Söderback, 2002; Gangapersad, Brouwer, 

Kurilsky, Willis & Shaw, 2010). Exempel på hjälpmedel är ortoser vilket är en intervention 

som syftar till att stödja klienten i aktivitetsutförandet (Mullersdorf & Söderback (2002). 

 

Vidare visar resultatet att arbetsterapeuten använder interventioner som handlar om 

anpassade/alternativa metoder av utförande. Analysen visade att alternativa metoder kan bestå 

av interventioner som handlar om att lära klienten att arbeta på ett sätt som är 

energibesparande dels genom ergonomi men även genom att lära klienten att utföra aktiviteter 

på ett alternativt sätt där klienten lär sig dela upp aktiviteter och ta pauser (Brown, 2003; 
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Dahlin-Ivanoff & Mårtensson, 2006; Dufour et. al, 2010; Ehrenborg & Archenholtz, 2010; 

Gangapersad et. al, 2010; Mead et. al., 2007; Mullersdorf & Söderback, 2002; Mårtensson et. 

al., 1999; Olason, 2004; Reneman et. al, 2001). Arbetsterapeuten instruerar i ergonomi och 

arbetsteknik samt använder arbetsmetodträning där klienten får träna in en bra teknik i det 

praktiska aktivitetsutförandet. De ergonomiska interventionerna består av att träna in bra 

kroppspositioner i utförandet av dagliga aktiviteter exempelvis i specifika hushållsaktiviteter 

som: matlagning, bakning, tvätt, bädda säng, handla, städning, trädgårdsarbete och 

lyftmoment (Mårtensson et. al., 1999). Arbetsterapeuten kan arbeta med att förändra 

aktivitetsutförandet hos klienten genom ökad förståelse om alternativa tillvägagångssätt samt 

betydelsen av att ha balans mellan aktiviteter och i det specifika aktivitetsutförandet. Detta 

kan bestå av diskussioner gällande omväxlande aktiviteter och vila under den schemalagda 

dagen/veckan (Ehrenborg & Archenholtz, 2010; Oslund et. al, 2009). Arbetsterapeuten lär 

klienten alternativa sätt att utföra aktiviteter på ett skonsamt sätt för kroppen genom att göra 

klienten medveten om sin kroppshållning (Persson et. al, 2004).  

 

Anpassad metod kan handla om att förenkla dagliga aktiviteter eller anpassa aktiviteter efter 

klientens nuvarande förmågor. Arbetsterapeuten ser om klientens kapacitet passar med de 

fysiska krav som aktiviteten ställer och kan därefter anpassa aktiviteten efter klientens 

förmågor (Paquette, 2008). Ett redskap som arbetsterapeuten kan använda för att klienten ska 

bli medveten om sitt arbetssätt är EMG – biofeedback (Brown, 2003; Dahlin-Ivanoff & 

Mårtensson, 2006; Mårtensson et. al, 1999). Detta redskap kan användas i utövandet av 

praktiska aktiviteter för att klienten ska lära sig att hushålla med sina fysiska (muskulära) 

resurser och förbättra sin arbetsteknik. Resultatet i föreliggande studie visar att det även finns 

forskning som säger att detta redskap inte ger bättre resultat för klienter jämfört med grupper 

som får traditionell multimodal rehabilitering (Ehrenborg och Archenholtz (2010). 

 

Slutligen visar analysen att flertalet artiklar beskriver att arbetsterapeuten använder 

interventioner som består av modifiering av den fysiska och sociala miljön. Arbetsterapeuten 

genomför eller föreslår förändringar i klientens omgivning. Dessa interventioner kan riktas 

mot klientens fysiska miljö till exempel i hemmet eller på arbetsplatsen. Interventioner kan 

även genomföras i den sociala miljön bestående av klientens närstående och andra som är 

involverade i klientens liv. Förändringar i den fysiska miljön kan underlätta för klienten att 

utföra aktivitet. Det kan handla om att förändra klientens arbetsmiljö för ett förenklat 
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utförande av arbetsuppgifter exempelvis genom att byta till ergonomiskt utformade möbler 

(Mullersdorf & Söderback, 2002; Paquette, 2008). 

 

Förändringar i den sociala miljön kan innebära att informera klientens närstående eller 

arbetsgivare om processen och prognosen gällande klientens smärttillstånd för att uppnå en 

stöttande omgivning. Genom ökad förståelse i den sociala miljön kan klientens 

rehabiliteringsprocess underlättas (Gangapersad et. al., 2010; Paquette, 2008). Förändring i 

den sociala miljön kan innebära att klienten omges av en grupp människor som delar samma 

upplevelser där klienterna inom gruppen upplever en uppmuntrande miljö där deras behov, 

tankar och åsikter är uppskattade och respekterade. Gruppdeltagarna kan känna sig trygga och 

få stöd av varandra och därigenom få en ökad självtillit i sitt aktivitetsutförande. Genom 

gemenskapen i gruppen får deltagarna en möjlighet att hitta tillbaka till tidigare roller i sitt liv 

eftersom alla deltagare delar samma upplevelser och därigenom inte behöver känna sig 

utanför samhället på grund av sin smärtproblematik. Denna intervention innebär oftast en 

tillfällig förändring i den sociala miljön men kan visa på positiva långvariga resultat för 

klienten (Dahlin-Ivanoff & Mårtensson (2006). 

 

Interventioner för förbättring av personliga egenskaper 

Analysen visade att arbetsterapeuten använder interventioner bestående av en terapeutisk 

aktivitet för att klienten ska återfå eller utveckla förmågor. Gemensamt för artiklarna i detta 

undertema är att de beskriver interventioner där klienten har återfått förlorade 

kroppsfunktioner exempelvis ökad rörlighet i kroppen. Det kan också handla om att klienten 

har utvecklat personliga faktorer så som ökad förståelse kring smärtans problematik och hur 

klienten kan hantera det. Detta leder till en förbättring av klientens egenskaper som ökad 

förmåga att slappna av, förhålla sig lugn till smärttillståndet och utveckla strategier för att 

klara av vardagen. Klienten får mer kontroll över sin situation genom de utvecklade 

kunskaperna. 

 

I ett flertal artiklar beskrivs interventioner som handlar om aktivitet utformad att underlätta 

återställandet av förlorade kroppsfunktioner. Arbetsterapeutens fokus ligger i att klienten ska 

återfå kroppsfunktioner som denne tidigare haft exempelvis rörlighet i handen. Genom att 

instruera klienten i kroppens mekanik och kroppsfunktioner ökar klienten sin förståelse för 

hur kroppen reagerar i olika situationer. Handträning används som intervention där 



20 
 

rörelseträning för ökad funktion är en viktig del. Denna rörelseträning går ut på att klienten 

ska återfå tidigare förmåga i handen vilket möjliggör och/ eller underlättar aktivitetsutförandet 

(Mullersdorf och Söderback, 2002). Klienten kan träna för förbättrade kroppsfunktioner i 

aktiviteter genom att utföra olika hantverk så som keramik, sömnad, läderarbete eller träslöjd 

(Ehrenborg & Archenholtz, 2010; Mullersdorf & Söderback, 2002; Mårtensson et. al., 1999). 

 

Ett flertal artiklar beskriver interventioner som handlar om aktivitet utformad att utveckla 

kroppsfunktioner och personliga faktorer. Interventionerna handlar om att ge klienten 

möjlighet att utveckla personliga faktorer genom att lära denne att slappna av och lyssna på 

kroppens signaler. Dessa interventioner är oftast individuella och kan bestå av självreglerande 

tekniker bland annat smärthantering med kroppsmedvetenhet och avslappningstekniker 

(Brown, 2003; Dahlin-Ivanoff & Mårtensson, 2006; Ehrenborg & Archenholtz, 2010; 

Gangapersad et. al., 2010; Mead et. al., 2007; Mårtensson et. al., 1999; Oslund et. al, 2009;). 

Denna typ av smärthantering består av både teoretiska och praktiska övningar där klienten får 

lära sig att hantera smärtan mer praktiskt. Interventionerna syftar till att öka klientens 

medvetenhet när det gäller kroppens mekanik och dess reaktioner samt att göra klienten 

medveten om sin förmåga. Dessa interventioner ökar klientens autonomi och tränar denne i att 

vara självständig i aktivitet (Brown, 2004).  Smärthantering bestående av kroppsmedvetenhet 

och avslappningstekniker hjälper klienten att öka sin självständighet främst genom att 

arbetsterapeuten instruerar och uppmuntrar denne att fysiskt utföra aktiviteter (Olason, 2004). 

Vidare framkommer i resultatet att menar också att då klienten har ökad medvetenhet om 

vilka reaktioner kroppen har på smärtsignaler så utvecklar denne strategier för att kontrollera 

sin smärta. interventionen som består av konsultation och träning syftar till att förändra 

klientens beteende (Brown, 2004). 

 

Aktivitetsträning för ökat aktivitetsutförande 

Resultatet har visat att interventioner beskrivs där aktivitet används terapeutiskt för att 

klienten ska återfå/utveckla aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten använder aktivitet som ett 

medel för att träna klienten i det specifika aktivitetsutförandet.  Gemensamt för artiklarna är 

att de beskriver interventioner där klienten ska öka sitt aktivitetsutförande. Analysen visade 

att endast en tredjedel av de utvalda artiklarna tar upp interventioner som sammanfaller under 

detta undertema. De interventioner som beskrivs handlar om hur klienterna kan träna i det 

dagliga livets aktiviteter. Genom att utföra de aktiviteter som behöver göras eller som klienten 
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själv väljer tränar denne dagligen för ökad självständighet. Klienten kan ha förlorat sin 

förmåga att utföra dessa aktiviteter och arbetsterapeutens uppgift blir då att träna klienten i de 

specifika aktiviteterna för en gradvis återgång till det dagliga livets aktiviteter och de 

ursprungliga förmågorna (Brown, 2003; Mead et. al., 2007; Mullersdorf & Söderback, 2002). 

Det framkommer att klienter som deltagit i ett smärtlindringsprogram som bland annat består 

av aktivitetsbaserad träning visar en signifikant positiv förändring i aktivitetsutförandet  med 

ett ökat aktivitetsutförande som följd (Persson et. al., 2004). Vidare visar resultatet i 

föreliggande studie att den terapeutiska aktiviteten syftar till att klienten ska återfå eller 

utveckla sin aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten kan tillsammans med klienten gradvis 

utveckla aktiviteten i takt med att klientens förmågor förbättras i utförandet av önskvärda 

aktiviteter (Gangapersad, Brouwer, Kurilsky, Willis och Shaw, 2010). 

 

Pedagogisk intervention 

Analysen visade att arbetsterapeuten använder interventioner bestående av information 

och/eller undervisning. Gemensamt för artiklarna är att de beskriver pedagogiska 

interventioner där klienter genom en teoretisk utgångspunkt får möjlighet att utveckla 

strategier att hantera sin smärta i det dagliga livet. 

 

I ett flertal artiklar beskrivs hur arbetsterapeuten genom pedagogik och teoretisk utbildning 

som intervention ökar klientens förståelse för smärtan, kroppens funktion och reaktion samt 

förhållningssätt gentemot smärttillståndet. En vanlig intervention är att utbilda klienten 

gällande anatomi och smärthantering ur ett teoretiskt perspektiv (Brown, 2003). Utbildningen 

består av att arbetsterapeuten informerar klientgruppen om vad smärta är och hur det 

uppkommer, vad smärtan kan innebära i vardagslivet och hur den kan påverka 

aktivitetsutförande generellt för denna klientgrupp. Arbetsterapeuten ger information om hur 

smärtklienter i allmänhet kan lära sig strategier för att hantera och påverka sin smärta. Den 

undervisning arbetsterapeuten ger syftar till att öka klientens förståelse för smärttillståndet 

och hur kroppen fungerar och reagerar i förhållande till smärttillståndet (Mead et. al, 2007; 

Mullersdorf & Söderback, 2002; Mårtensson et. al., 1999; Persson et. al, 2004). 

Arbetsterapeutiska interventioner i detta undertema syftar till att klienten ska öka sin 

medvetenhet och genom att utveckla strategier och färdigheter kunna förhålla sig till 

smärttillståndet på ett sådant sätt att det inte inskränker utförandet av aktiviteter. En 
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återkommande intervention är teoretisk utbildning som handlar om hur stress förhåller sig till 

smärttillståndet (Oslund et. al, 2009). 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som används i 

arbetet med klienter med långvarig smärta. Tidigare forskning har visat att samverkan mellan 

flera professioner, så kallad multimodal rehabilitering, rekommenderas vid behandling för 

klienter med långvarig smärta (Brattberg, 1995; Ektor-Andersen, 2010; Helling, J, 2004; 

Larsson, 2007; SBU, 2006). I enlighet med detta visar resultatet av de analyserade artiklarna i 

denna studie att det multimodala rehabiliteringsteamet är en vanlig behandlingsform för 

klienter med långvarig smärta. Författarna tror att anledningen till att fler studier i dagsläget 

undersöker multimodala former av rehabilitering beror på att det biopsykosociala synsättet har 

blivit mer framträdande inom sjukvården, något som också stärks av SBU (2006). Av denna 

anledning anser författarna till föreliggande studie att det är svårt att avgöra om de 

arbetsterapeutiska interventionerna är det som leder till resultatet i de olika artiklarna där det 

multimodala rehabiliteringsteamet beskrivs. Detta uppfattar författarna påvisar 

samstämmighet med uppfattningen om att arbetsterapeutiska interventioner inte lyfts fram i 

arbetet med klienter med långvarig smärta. Flertalet av de analyserade artiklarna ger en 

otydlig beskrivning av de interventioner som genomförs. Exempel på detta är interventionerna 

aktivitetsträning och träning i dagliga livets aktiviteter där det inte framgår tydligt vad dessa 

interventioner innebär. Därför anser författarna till föreliggande studie att vidare forskning är 

nödvändig inom området arbetsterapeutiska interventioner där forskningen även bör påtala 

betydelsen av varje enskild arbetsterapeutisk intervention i behandlingen av klienter med 

långvarig smärta. Författarna anser det vara viktigt att arbetsterapeuter har vetenskapliga 

belägg för de interventioner som utförs eftersom det stärker den arbetsterapeutiska 

professionen då det ger en möjlighet att undersöka hur de arbetsterapeutiska interventionerna 

hjälper klienten. 

 

I resultatet framgick att kärnan i behandling av klienter med långvarig smärta handlar om att 

arbetsterapeuten genom olika interventioner syftar till att hjälpa klienten att utveckla strategier 

för att kontrollera, hantera och styra smärtan i sitt liv och i utförandet av aktiviteter. Samtliga 
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artiklar berör ämnet smärthantering och smärtkontroll som intervention men dessa 

interventioner skiljer sig åt eftersom de ingår i olika sorters arbetsterapeutiska modeller för 

intervention. I den svenska FoU-rapporten där OTIPM beskrivs (Fisher & Nyman, 2007) 

framgår att det i processmodellen finns fyra olika modeller för intervention. Författarna till 

föreliggande studie har genom analysen av artiklarna kommit fram till att arbetsterapeuten 

använder sig av ett arbetssätt som inbegriper flera av dessa modeller i samma 

behandlingstillfälle. Detta anser författarna stärks av tidigare forskning som påtalar att en 

intervention som ofta används är att lära klienten olika metoder för att hantera smärta 

(Brattberg, 1995; Ektor-Andersen, 2010; Helling, J, 2004; Larsson, 2007; SBU, 2006). 

Resultatet i föreliggande studie visar att tyngdpunkten av de interventioner som artiklarna 

beskriver går under OTIPM’s modeller för kompensation och förbättring av personliga 

faktorer och kroppsfunktioner, vilka i denna studie kategoriserats som ”Kompensatoriska 

interventioner för att anpassa aktivitet” och ”Interventioner för förbättring av personliga 

egenskaper”. Detta anser författarna kan härledas till komplexiteten bakom tillståndet 

långvarig smärta där interventioner som ergonomi samt smärthantering är mycket vanliga. 

Resultatet av denna studie visar på att interventionerna för denna klientgrupp skiljer sig åt då 

varje klient har ett specifikt behov och hanterar smärttillståndet på olika sätt. Detta 

överrensstämmer med Larsson´s (2007) beskrivning av den långvariga smärtan där han talar 

om ett komplicerat och svårbehandlat tillstånd. Författarna till föreliggande studie anser att 

detta stärks av det fynd som gjorts i denna studie där det har framkommit att arbetsterapeuten 

alternerar mellan olika modeller i ett och samma behandlingstillfälle. 

 

Vanliga interventioner för klienter med långvarig smärta är exempelvis avslappning, 

ergonomiska interventioner, olika metoder för att hantera smärta (”coping”) samt utbildning 

om smärtproblematik (Brattberg, 1995; Ektor-Andersen, 2010; Helling, J, 2004; Larsson, 

2007; SBU, 2006). Resultatet i denna studie visar att en stor del av artiklarna belyser 

ergonomiska interventioner så som lyftteknik i specifika aktiviteter exempelvis 

trädgårdsarbete. Detta anser författarna visar på att interventioner som syftar till att lära 

klienten alternativa metoder av aktivitetsutförande exempelvis ergonomi, är en av de 

vanligaste arbetsterapeutiska interventionerna i arbetet med klienter med långvarig smärta.  

 

Något som författarna till föreliggande studie fann intressant var att resultatet visar att 

interventioner som handlar om aktivitetsträning inte förekom i så många av artiklarna trots att 

aktivitet inom arbetsterapi används som ett medel och mål i den arbetsterapeutiska 
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behandlingen och aktiviteters betydelse för klienten är en viktig del av den arbetsterapeutiska 

övertygelsen (AOTA, 2008; CAOT, 2002; Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2009). I 

föreliggande studie har resultatet visat att bara ett fåtal artiklar nämner aktivitetsträning som 

intervention. Detta anser författarna till föreliggande studie stärker uppfattningen om att de 

arbetsterapeutiska interventionerna inte beskrivs väl i litteraturen. 

 

Resultatet i denna studie har visat att arbetsterapeuten kan använda EMG – biofeedback som 

ett verktyg i en intervention som syftar till att klienten ska lära sig hushålla med sina fysiska 

resurser och förbättra arbetstekniker. Detta är något som nämns i ett antal artiklar (Brown, 

2003; Dahlin-Ivanoff & Mårtensson, 2006; Ehrenborg & Archenholtz, 2010; Mårtensson et. 

al., 1999). Detta är också en intervention som Ektor-Andersen (2010) belyser som användbar i 

arbetet med att behandla klienter med långvarig smärta. Resultatet i föreliggande studie har 

dock visat att det finns forskning som visar att EMG-biofeedback i kombination med 

traditionell multimodal rehabilitering inte visade någon skillnad mot en kontrollgrupp som 

enbart fick den traditionella multimodala rehabiliteringen (Ehrenborg & Archenholtz, 2010). 

Författarna av föreliggande studie anser det vara av intresse att uppmärksamma detta för 

framtida forskning då EMG – biofeedback är ett verktyg som arbetsterapeuter använder i 

dagsläget då klienten ska bli medveten om hur kroppen reagerar i aktivitet. Författarna anser 

att det är av betydelse att arbetsterapeuter har vetenskapligt stöd för de interventioner som 

utförs. Det är enligt författarna viktigt att de arbetsterapeutiska interventionerna har stöd av 

forskningen eftersom det stärker den arbetsterapeutiska professionen i förhållande till andra 

yrkeskategorier. Detta anser författarna vara viktigt eftersom denna studie har visat att 

arbetsterapeuten ofta arbetar i ett multimodalt rehabiliteringsteam. 

 

Metoddiskussion  

Denna studie är en litteraturöversikt som syftar till att beskriva kunskapsläget inom ett visst 

område i enlighet med Segesten (2006). Författarna till föreliggande studie anser att valet av 

metod var lämpligt då syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner 

som används för klienter med långvarig smärta vilket författarna anser har blivit besvarat. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är trovärdighet ett begrepp som används inom 

kvalitativ forskning som inrymmer kriterierna tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. 

För att stärka tillförlitligheten, som handlar om forskningsfokus, har denna studie genomförts 
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med ett flertal handledningstillfällen tillsammans med författarnas handledare. Pålitligheten 

handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) om att datainsamling och analys sker på ett 

sådant sätt att studien ska kunna upprepas. Pålitligheten i denna studie har påverkats negativt 

av att författarna fann det svårt att hitta relevant material för analys samt då författarna har 

bristande erfarenhet och kunskaper inom den teknik som databassökning kräver. Detta 

medförde att den systematiska sökningen inte var tillräckligt strukturerad vilket resulterade i 

att författarna inte kan påvisa en strukturerad tabell över valet av artiklar som ingått i studien. 

Detta medger författarna kan innebära svårigheter för läsaren då det medför svårigheter att 

upprepa den utförda studien. Studiens pålitlighet har dock stärkts genom de 

kvalitetsgranskningar som genomförts på denna studies utvalda analysmaterial samt i och med 

att författarnas handledare har genomfört kvalitativ innehållsanalys på en artikel vilken har 

visat god samstämmighet med författarnas analysering av samma artikel. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) handlar överförbarhet om att resultaten är sanningsenliga samt i vilken 

utsträckning de kan överföras till andra områden. Överförbarheten är dock något som läsaren 

själv måste avgöra huruvida resultaten i föreliggande studie är användbara inom andra 

områden. Författarna till föreliggande studie anser att resultatet har en klinisk betydelse och 

kan användas i praktiken.  

 

Vid sökning av artiklar i databaser valde författarna att bara använda sig av material som 

fanns tillgängligt i fulltext. Detta har begränsat studien vilket i slutändan kan ha betydelse för 

resultatet. Författarna är medvetna om att ett annorlunda resultat skulle kunna föreligga om 

samtliga uppkomna artiklar använts i studien. Vidare anser författarna att studien kan ha 

begränsats av att författarna vid boolesk söklogik endast använt funktionen (AND). Detta 

beror på att författarna saknat kunskaper om möjligheten att använda boolesk söklogik på ett 

annat sätt som exempelvis med funktionen (OR). Detta är något författarna har blivit 

medvetna om vid studiens slut. 

 

Vid föreliggande studies början använde författarna begreppet kronisk smärta istället för 

långvarig smärta. Vid användande av verktyget Swedish Mesh ansåg författarna att det inte 

förelåg något bättre begrepp än begreppet kronisk smärta. Därför genomfördes 

databassökningar utifrån detta begrepp. Under studiens gång fann författarna dock att 

begreppet kronisk smärta kan uppfattas negativt enligt SBU (2006). Därför byttes begreppet 

ut till långvarig smärta. Vid databassökningar som genomfördes efter byte av begreppet valde 

författarna att ändå behålla det engelska begreppet ”chronic pain”. Att sökordet ”long-term 
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pain” inte har använts vid databassökningarna kan ha medfört att vissa artiklar har förbisetts 

och resultatet har påverkats. Vidare menar författarna att det finns en betydande risk att 

relevanta artiklar har förbisetts vid den databassökning som genomfördes i COCHRANE med 

ett resultat på 126 hittade artiklar eftersom författarna valde att inte läsa något av abstrakten 

på grund av tidsbrist. I enlighet med Östlundh (2006) som påtalar att avgränsningsfunktioner 

kan användas vid sökning av data har författarna till denna studie valt att begränsa 

sökningarna med att artiklarna ska vara publicerade mellan år 1998-2010 samt vara skrivna på 

engelska. Detta kan ha påverkat studiens resultat då författarna inte har det engelska språket 

som modersmål och därigenom kan ha gjort en feltolkning av artiklarnas innehåll trots goda 

kunskaper i det engelska språket. 

 

Då författarna har studerat arbetsterapi under tre år finns en underliggande förförståelse vilken 

kan ha färgat analyseringen av artiklarna. Detta inser författarna kan ha påverkat resultatet på 

ett felaktigt sätt eftersom de interventioner som artiklarna nämnt utan vidare beskrivning har 

analyserats utifrån författarnas erfarenheter. Det framkommer inte alltid vilka interventioner 

som utförs av de olika yrkeskategorierna vilket medfört att författarna har utgått från tidigare 

kunskap vid analysering. 

Författarna till föreliggande studie har upplevt svårigheter i kategoriseringen av 

interventionerna då dessa kopplas mot raster. Det har varit svårt att se skillnad på 

interventionerna när det gäller vilket huvudtema de kategoriserats in i. Författarna har upplevt 

svårigheter med att se skillnad på interventioner som kan kategoriseras in i huvudtemana 

“Aktivitetsträning för ökat aktivitetsutförande” och “Interventioner för förbättring av 

personliga egenskaper”. Svårigheter har även upplevts vid kategorisering av underteman 

“Aktivitet utformad att underlätta återställandet av förlorade kroppsfunktioner” och “Aktivitet 

utformad att utveckla kroppsfunktioner och personliga faktorer” då interventioner som kan 

härledas till dessa underteman har många likheter med varandra. Det är av vikt att det inte 

finns överlapp mellan modellerna och de interventioner som ingår i dem eftersom det tydligt 

ska gå att beskriva de olika interventionerna. Författarna till föreliggande studie anser att det 

bör framgå vilka sorts interventioner som genomförts med klienter med långvarig smärta 

eftersom det stärker arbetsterapeutens behandling och därigenom den arbetsterapeutiska 

professionen.  
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Konklusion 

Resultatet från denna litteraturstudie visar att den multimodala rehabiliteringen är vanligt 

förekommande för klienter med långvarig smärta och att kärnan i den arbetsterapeutiska 

behandlingen av klienter med långvarig smärta handlar om smärthantering och smärtkontroll i 

utförandet av aktivitet. Detta medför att en stor del av interventionerna baseras på information 

och praktiska övningar. Arbetsterapeuten alternerar mellan olika ansatser då behandling av 

långvarig smärta kräver flera metoder vilket visar på att arbetsterapeuter utför olika 

interventioner med olika ansatser för klienterna. Denna studie visar dock att tyngdpunkten på 

de interventioner som utförs återfinns inom två av de modeller som Fisher och Nyman (2007) 

beskiver i den svenska FoU-rapporten. Dessa är ”kompensatoriska interventioner för att 

anpassa aktivitet” där ergonomi är en av de vanligaste arbetsterapeutiska interventionerna och 

”Interventioner för förbättring av personliga egenskaper”. Resultatet i föreliggande studie 

visar också att arbetsterapeuten kan använda sig av EMG-biofeedback som ett redskap i 

behandlingen för denna klientgrupp men att det finns vetenskapliga bevis som strider mot 

varandra avseende nyttan med detta redskap. 

 

Slutsatser som kan dras av föreliggande studie är att arbetsterapeutiska interventioner inte 

beskrivs tydligt i forskningen och att det är svårt att avgöra på vilket sätt de arbetsterapeutiska 

interventionerna har fungerat i den multimodala rehabiliteringen. Denna litteraturöversikt 

visar att det finns ett behov av vidare forskning som beskriver arbetsterapeutiska 

interventioner som används för klienter med långvarig smärta och där forskningen tydligare 

bör beskriva varje specifik arbetsterapeutisk intervention. Författarna till föreliggande studie 

föreslår framtida empiriska studier som syftar till att beskriva de arbetsterapeutiska 

interventionerna och deras effekt för klienter med långvarig smärta då det är till den 

arbetsterapeutiska yrkesprofessionens fördel att det finns vetenskapliga belägg för de 

interventioner som arbetsterapeuten utför. 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill framföra ett hjärtligt tack till universitetsadjunkt Agneta Öhrvall för värdefull 

handledning, uppmuntran och stöd genom utformningen av detta examensarbete. 
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Bilaga 1 

Sammanställning av databaser, sökord, sökträffar och urval 

 

 

 

Databas Sökord/ 

kombinationer 

Antal träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar i 

sin helhet 

Valda 

artiklar 

AMED Occupational 

therapy, 

Intervention, 

Chronic pain 

 

15 15 1 1 

Academic 

Search Elite 

Occupational 

therap*, 

Intervention*, 

Chronic pain 

 

16 16 2 1 

CINAHL Occupational 

therap*, 

Intervention*,  

Chronic pain 

 

10 10 2 2 

 Occupational 

therap*, 

Rehabilitation, 

Chronic pain 

 

26 26 7 3 

 Occupational therap* 

Intervention* 

Chronic pain 

 

26 10 1 1 

COCHRANE Occupational therap*, 

Intervention*, 

Chronic pain 

126 0 0 0 
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Bilaga 2 

Översikt av analyserad litteratur 

Artikel Syfte Metod Intervention Resultat Diskussion 

Titel:Occupational 

therapists’ assessments 

of adults with long-term 

pain: The Swedish 

experience 
 

Författare: Mullersdorf 

& Söderback 

 

Tidskrift: Occupational 

Therapy International 

 

Årtal: 2002 

Beskriva funktionella 

behov bland vuxna med 

kronisk smärta och vilka 

mål och interventioner 

som svenska 

arbetsterapeuter 

rekommenderar för att 

reducera effekter av 

smärta på det 

självständiga levandet 

för klienten. 

Korrelationsstudie för att 

beskriva och granska 

relationen mellan 

demonstrerade behov och 

de interventioner som 

föreslogs för att möta dessa 

behov. 
109 arbetsterapeuter deltog 

och genomförde 113 

bedömningar 

Instrument för 

behovsbedömning av 

arbetsterapi var Occupational 

Therapy Needs Assessment-

Pain OTNA – P  
Arbetsterapeut gjorde 

bedömning på klient med 

OTNA-P. För ja-svar 

föreslogs vilka interventioner 

som skulle erbjudas, noterade 

mål och område för 
interventioner. 

Det fanns en signifikant 

positiv korrelation mellan 

de bedömda behoven och 

de interventioner som 

arbetsterapeuten föreslog. 
Arbetsterapeuter föreslog 

interventioner som 

fokuserade på ökad kunskap 

för att klara dagliga 

aktiviteter kategoriserat 

som utbildning och 
stresshantering samt 

beteendemässiga 

interventioner. 

Resultaten i denna studie var 

konsekvent med 

interventioner identifierade i 

litteraturen. 
Bedömningen av behov kan 

relateras till specifika 

interventioner som kan 

generera specifika riktlinjer 

eller behandlingsprotokoll 

för arbetsterapeuter som 

arbetar med smärtklienter. 

Titel: Evaluation of a 

Biopsychosocial 

Rehabilitation 

Programme in Primary 

Healthcare for Chronic 

Pain Patients 
 

Författare: 

Mårtensson, Marklund 

& Fridlund 

 
Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Occupational 

Therapy 

 

Årtal: 1999 

 

Att utvärdera ett 

biopsykosocialt 

rehabiliteringsprogram i 

primärvården, för 

patienter med kronisk 

smärta, beträffande 

personlighet, fysiska och 

kognitiva faktorer. 
 

Longitudinell studie. Under 

4 års period utfördes en 

studie med longitudinell 

utvärderings design 

bestående av ett test före 

och två tester efter 

interventionen. Totalt gavs 

10 kurser, 5-9 deltagare per 

kurs. Genomfördes på 

vårdcentral med 2 möten 

per vecka under en sex 
veckors period. 

Följde Levanders modell 

uppdelat i tre teman: tanke, 

kunskap, tillämpning. Även 

teoretisk del samt 

arbetsmetodträning. 
intervjuer gällande 

aktivitetskapacitet, 

tillämpning av ergonomi i 

dagliga livet/arbetet, träning i 

målsättning, lära sig ta pauser 

med mera. 

Uppfattning om minskat 

klagomål bland klienter, 

ökad 

smärtlindringsförmåga, ökat 

välmående och upplevd 

förbättring gällande fysiska 

och kognitiva faktorer. 
 

Denna metod är användbar 

inom primärvården och visar 

att biopsykosociala 

behandlingssättet är effektivt. 
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Titel: Return to work 
with chronic low back 

pain: 
Using an evidence-

based approach along 

with the occupational 

therapy framework 

 

Författare: Paquette 

 

Tidskrift: Work 

 

Årtal: 2008 

 

applicera det 
arbetsterapeutiska 

ramverket tillsammans 

med en evidensbaserad 

strategi och en 

aktivitetsbaserad 

intervention hos en 

population av arbetare 

med kronisk 

ländryggsmärta, för att 

hjälpa dem återgå till 

arbete och bibehålla sin 

arbetsstatus. 

Studie i form av uppsats. 
författaren förklarar först 

vilka klientelet består av, 

vad ländryggsmärta 

innebär. Sedan redovisar 

författaren vad olika studier 

har visat inom området. De 

tillvägagångssätt och 

verktyg som författaren 

sedan skriver om i denna 

studie grundar sig i ett stort 

antal studier hon har läst 

samt det arbetsterapeutiska 
ramverket. 

Tyder på att det finns evidens 
att bästa interventionen ges 

på arbetsplatsen istället för på 

en klinik. Nämner 

interventioner för att. 

förebygga funktionshinder 

och ytterligare skada, 

utforska nuvarande förmåga, 

modifiera arbetskrav, utbilda 

arbetsgivare och andra 

berörda om klientens 

rehabilitering. Även 

modifiera , kompensera och 
anpassa klientens utförande. 

Interventioner utförda på 
klientens arbetsplats 

uppmuntras eftersom de 

tenderar att ge bättre 

resultat. Olika 

interventioner som syftar 

till att kompensera eller 

modifiera. T.ex. genom att 

erbjuda alternativa sätt av 

aktivitetsutförande. 

Arbetsterapeutiska 
interventioner kan inte bara 

hjälpa klienter med 

ländryggsmärta att öka 

delaktigheten i livets 

aktiviteter inkluderat arbete, 

men gör det också samtidigt 

som det påverkar deras hälsa 

överlag och livskvaliteten. 

Titel: Is surface EMG 
biofeedback an effective 

training method for 

persons with neck and 

shoulder complaints 

after whiplash-

associated disorders 

concerning activities of 

daily living and pain – a 

randomized controlled 

trial 
 
Författare: Ehrenborg 

& Archenholtz 

 

Tidskrift: Clinical 

Rehabilitation 

 

Årtal: 2010 

Att utvärdera 
effektiviteten av surface 

electromyografi (EMG) 

biofeedback träning som 

ett supplement till ett 

interdisciplinärt 

rehabiliteringsprogram 

avseende konsekvenser 

för dagliga aktiviteter för 

patienter med kronisk 

smärta efter whiplash 

skada. 
 

 

 

Randomiserad kontrollerad 
studie. Effekten av 4 veckor 

med surface EMG 

biofeedback träning 

kombinerat med ett 

konventionellt 

interdisciplinärt program 

jämfördes med effekten av 

enbart ett konventionellt 

interdisciplinärt program. 

Gällande smärta, utförande, 

tillfredsställelse av dagliga 
aktiviteter och psykosociala 

funktioner för personer med 

Whiplash skada. 
 

Utbildning, fysisk träning, 
ergonomiska interventioner, 

avslappningsteknik och 

kroppsmedvetenhetsträning  
Under arbetsterapisessioner 

(1timme/dag) 

hantverksaktiviteter som 

keramik, sömnad, läder och 

träarbete. + instruktioner i 

ergonomi och arbetstekniker 

samt deltog i diskussioner om 

omväxlande aktiviteter och 
vila under den schemalagda 

dagen/veckan. 

Signifikant förbättring 
gällande COPM vid 

avslutning och resultatet var 

det samma efter 6 månader i 

båda grupperna. Jämförelse 

mellan grupperna var ej 

signifikant avseende COPM 

vilket indikerar på att ingen 

ytterligare effekt nås av 

EMG. 
 

Dessa analyser visade en 
förbättring av 

arbetsförmågan för båda 

grupperna. Det finns 

metodologiska brister i 

studien. Storleken på 

grupperna kan ha begränsat 

studien. En större studie 

nödvändig för att se om det 

är nån signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

Titel: Service users’ 

and occupational 

therapists’ beliefs 
about effective 

treatments for chronic 

pain: a 

Att identifiera mönster 

av överensstämmelse 

som finns mellan 

arbetsterapeuter och 

patienter i relation till 

övertygelser vilka 

Först litteratur översikt, 

både litteratur och 

webbsidor relaterade till 

kronisk smärta och 

interventioner, för att 

identifiera och förteckna 

Frågeformulären bestod av 

identifierade interventioner. 

Deltagarna fick märka ut 

vilka interventioner de ansåg 

viktiga och inte viktiga. 
ADL - utbildning, ergonomi 

Det var få 

behandlingskomponenter 

som både arbetsterapeuter 

och klienter tyckte var 

viktiga. Deras svar visade 

statistiskt signifikanta 

På grund av 

arbetsterapeutens 

klientcentrering kan denne 

agera med kunskapen om att 

de och klienter inte är 

homogena grupper. 
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meeting of the minds or 
the great divide? 

 

Författare: Brown 

 

Tidskrift: Disability 

and Rehabilitation 

 

Årtal: 2003 

behandlingar som är 
viktiga vid kronisk 

smärta. 
 

identifierade behandlingar. 
Sedan framställa 

formulär/enkäter där 63 

behandlingskomponenter 

formade basen för både 

vårdgivare och vårdtagare 

formulären. 
 

med mera. Interventionerna 
var uttagna med hänsyn till 

interdisciplinärt team. Ej 

enbart arbetsterapeutiska 

interventioner. 

skillnader i viktiga 
behandlingar. 
Den högsta eniga 

skattningen bland klienterna 

var 67.2 % för utbildning 

om smärta.  

 

Arbetsterapeuten kan hjälpa 
andra yrkesgrupper att gå 

ifrån tanken om att alla 

interventioner passar alla. 
 

Titel: Treatment of 

Chronic Low Back Pain 

- A Randomized, 

Clinical Trial 

Comparing Group-

Based Multidisciplinary 
Biopsychosocial 

Rehabilitation and 

Intensive Individual 

Therapist-Assisted Back 

Muscle Strengthening 

Exercises 
 

Författare: Dufour, 

Thamsborg, Oefeldt, 

Lundsgaard & Stender 

 
Tidskrift: Spine 

 

Årtal: 2010 

Att jämföra ett 

gruppbaserat program av 

multidisciplinär 

biopsykosocial 

rehabilitering mot en 

intensiv terapeut-
assisterad individuell 

ryggmuskel -

träningsprogram vid 

behandling av kronisk 

ländryggsmärta. 
 

286 klienter med kronisk 

ländryggsmärta slumpades 

till gr A eller grupp B. 
Klienterna utvärderades i 

början och efter 3 månader 

med behandling. 
Uppföljning vid 6, 12 och 

24 månader.  

 

Grupp A) gruppbaserad, 12 

veckor, bestående av 73 

timmar med terapeut 

exponering (ungefär 12h/pat) 

35 timmar med hård fysisk 

träning, 22 timmar med lätt 
träning/arbetsterapi och 16 

timmar med utbildning. 
ryggvård och lyfttekniker 

gavs av arbetsterapeut. 

Grupp B) ett 12 veckors 

program bestående av 1 

timme personlig träning två 

gånger i veckan, terapeut 

exponering 24h/pat gr B. 

 

Båda grupperna visade 

långtids förbättring efter 

rehabilitering, med endast 

liten statistiskt signifikant 

skillnad mellan de två 

grupperna. 
Resultaten visar en lätt 

överlägsenhet för 

multidisciplinära 

biopsykosociala 

rehabiliteringen mot den 

intensiva 

terapeutassisterade 

individuella ryggmuskel 

träningen vilket 

överrensstämmer med 

tidigare forskning. 
 

Baserat på studiens resultat 

är det svårt att 

rekommendera en behandling 

framför den andra. De små 

skillnaderna med fördel för 

biopsykosociala 
rehabiliteringsprogrammet är 

knappast av kliniskt intresse. 
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Titel: Pilot study of a 4-
week Pain Coping 

Strategies (PCS) 

programme 
for the chronic pain 

patient 

 

Författare: Mead, 

Theadom, Byron & 

Dupont 

 

Tidskrift: Disability 

and Rehabilitation 

 

Årtal: 2007 

 

 

Ett pilot program baserat 
på PCS har varit igång 

sedan 1999 på 

Hillingdon sjukhus. 

Därför är studiens syfte 

att utvärdera den korta 

och tidiga interventionen 

för klienter med kronisk 

smärta. 
 

Studien jämförde 31 
patienters sinnesstämning, 

funktionella status och 

fysiska förmåga före och 6 

veckor efter programmet 

med hjälp av HAD – the 

hospital anxiety and 

depression scale, COPM 

och en rad av fysiska tester.  
 

Grupperna samordnas av 
sjukgymnast, arbetsterapeut, 

psykolog och 

specialistsjuksköterska. 
en 3 timmar session 

genomfördes under 4 veckor 

i följd. Träning, pacing, 

målsättning, avslappning, 

utbildning om gate-control 

teorin och smärthantering, 

aktiviteter i dagligt liv, 

medicinering och hälsosam 

kostråd, hållning, lyftteknik, 
sömn, hur tankeprocesser 

influerar och kommunikation 

om smärta. Individuella 

lärande lektioner varade ca 

en halv timme. Sedan träning 

hemma. 

Signifikant förbättring på 
nivåer depression och 

ångest, funktionell status 

och fysisk förmåga. 
Resultaten visar att ett tidigt 

interventions program kan 

vara effektivt för kroniska 

smärtpatienter. Genom att 

främja självförvaltning och 

lära positiva coping 

strategier. 

Statistiskt signifikant 

förbättring på COPM för 
både upplevd förmåga och 

upplevd tillfredsställelse 

vilket betecknar en 

förbättring i deras 

uppfattning om aktiviteter i 

dagliga livet. 

Studien har visat lovande 
resultat för en kort tidig 

intervention för kronisk 

smärta oavsett om de 

medicinska interventionerna 

är avslutade eller inte. 
Det kan diskuteras gällande 

denna typ av intervention om 

den kan vara lika effektiv 

som den längre mer 

traditionella PMP 

(multidisciplinärt 

kognitivbeteende 
smärthanteringsprogram) 

metoden. Vidare forskning 

behövs. 

 

Titel: Outcome of an 

interdisciplinary pain 

management program in 

a rehabilitation clinic 

  
Författare: Olason 

 

Tidskrift: Work 

 

Årtal: 2004 

 

 

Fastslå resultatet av ett 

tvärvetenskapligt 

smärtlindringsprogram i 

rehabiliteringsmiljö. En 

av de viktigaste delarna i 

programmet var att 

minska 

läkemedelsanvändning, 
öka fysisk 

funktionsförmåga och 

möjliggöra för dem att 

återgå till arbete. 
 

 

Författarna beskriver 

studien som en 

slumpmässig studie som 

pågick under en 

treårsperiod. 

Metoden är ett 7veckors 

behandlingsprogram. De 

första två veckorna 
smärtskoleprogram, med 

betoning på ergonomi och 

fysiologi. där de får 

kroppsmedvetenhet- 

utbildning och 

avslappningstekniker som 

utförs både individuellt och 

i grupp  

smärtskoleprogram, med 

betoning på ergonomi och 

fysiologi. där de även får 

utbildning i 

kroppsmedvetenhet och 

avslappningstekniker.  
Samtidigt minskar man 

smärtstillande medel, de får i 
vissa fall antidepressiva 

medel för att motverka 

sömnproblem. 

 

 

En betydande minskning av 

smärta, ångest och 

depression påträffades både 

vid utskrivning (p <0,0001) 

och uppföljning (p <0,001) 
 

 

 
 

 

 

Resultaten kan ej 

generaliseras då det ej finns 

någon kontrollgrupp. 

Diskuteras att det behövs 

göras ytterligare studier och 

planerar att göras en med en 

kontrollgrupp. 

Resultaten visar att 
rehabiliteringsprocessen bör 

startas så tidigt som möjligt.  
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Titel: A scoping review 

of the knowledge base 

in WORK that 

addresses work related 

outcomes for 

individuals with chronic 

pain 
 

Författare: 

Gangapersad, Brouwer, 

Kurilsky, Willis & 

Shaw 

 

Tidskrift: Work 

 

Årtal: 2010 

 

Att undersöka tidskriften 

Works bidrag till 

kunskapen om 

arbetsrelaterade utfall för 

individer med kronisk 

smärta och artrit genom 

att undersöka artiklarna 

vad gäller omfattning, 

tendenser och luckor i 

forskning som finns 

presenterad i databasen 

Work, för 
Arbetsterapeuter att 

bidra till att förbättra 

aktivitetsutförandet hos 

dessa individer. 

Litteraturöversikt bestående 

av 30 artiklar där syftet 

med metoden var att ta 

fram information om vilken 

typ av forskning som fanns 

om kronisk smärta i Work. 

 

Artiklarna som studien 

grundar sig på handlar om 

interventioner: Smärtkontroll, 
Utbildning av den sociala 

miljön så som familj och 

arbetsgivare.  Användning av 

ergonomiska hjälpmedel 

såsom specialstolar. 

Aktivitetsträning för ökat 

aktivitetutövande när det 

gäller ADL och arbete. Bara 
en artikel tog upp 

förbättringar i ADLfunktion 

och utförande. 

Analysen visade att 

artiklarna i WORK bestod 

till stor del av fakta ifrån 

medicinsk litteratur. Åtta 

artiklar beskrev 

interventioner som används 

vid kronisk smärta och de 

fokuserade på 

smärtkontroll. 

 

Även om kvantitativa studier 

har majoritet påtalas att det 

behövs fler för att öka 

evidensvärdet på databasen. 

En mer holistisk evidensbas 

önskas samt  multimodala 

rehabiliterings artiklar då 

dessa anses utgöra ett stort 

kliniskt värde. Men är 

begränsade i antal. 

En önskan uttrycks att 

framtida studier syntetiserar 
artiklar från databasen Work 

i sitt forskningsarbete för att 

öka kvaliteten i databasen. 

Titel: Experiences of a 

primary health care 

rehabilitation 

programme. A focus 

group study of persons 

with chronic pain 
 
Författare: Dahlin-

Ivanoff & Mårtensson 

 

Tidskrift: Disability 

and Rehabilitation 

 

Årtal: 2006 

Syftet med studien var 

att beskriva från ett 

klientcentrerat 

perspektiv deltagarnas 

upplevelser av ett 

biopsykosocialt 

rehabiliteringsprogram  
 

En kvalitativ design med 

fokusgrupp som metod 

användes. 

Rehabiliteringsprogrammet, 

som leddes av en 

arbetsterapeut och en 

sjukgymnast, ägde rum på 
en vårdcentral och 

omfattade 12 gruppmöten. 
Ivanoff-metoden användes 

 

Teoretiska interventioner 

utförda av arbetsterapeut: Liv 

utan smärta, ergonomi, 

temporal adaption, roller, 

utbildning om konsekvenser 

av smärta samt EMG-

biofeedback 

Resultaten presenterade 

som teman: En plats som du 

tillhör, en uppmuntrande 

miljö, förväntningar på att 

betraktas som en sjuk 

person, värdet av ett eget 

bidrag, reagera men inte 
agerar och medvetenhet och 

integration 

Deltagarnas erfarenheter av 

utformning, innehåll och 

format var överlag positiv 

och kan placeras mellan två 

ytterligheter: En passiv och 

en aktiv roll i 

rehabiliteringen. 
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Titel: The beliefs of 

people with chronic 

pain in relation to 

important treatment 

components 
 

Författare: Brown 

 

Tidskrift: European  

Journal of Pain 

 

Årtal: 2004 

att identifiera vilka 

behandlingskomponenter 

personer med smärta 

tycker är viktiga, samt 

att undersöka relationen 

mellan detta och den 

utbildning de får om 

smärtkontroll. 
 

Enkätundersökning med 

syfte att identifiera 

behandlingsinslag de 

personligen trodde var 

viktigt eller inte viktigt.  

. 

Utbildningar och råd i ADL, 

självkontroll-grupper, 

ergonomi, 

familjerådgivning/stöd samt 

biomekaniska interventioner 

så som hållning, tempo och 

avkoppling. 

Resultaten tydde på att 

behandlingar som fokuserar 

på egenvård och 

biomedicinska 

interventioner ansågs ge 

störst nytta.  

Dessa fynd bidrar till de 

växande varningar för 

standardiserade, 

behandlingsprogram som 

används för alla och 

misstaget att anta att personer 

med smärta utgör en 

homogen grupp. 

Titel: Assessment and 
treatment of chronic 

work-related pain 

disorders in an 

outpatient university 

rehabilitation setting in 

The Netherlands 

 

Författare: Reneman, 

Dijkstrab, Jorritsmab, 

Muskeeb, Schiphorst 

Preuperb,& G¨oekenc 

 

Tidskrift: Work 

 

Årtal: 2001 

Att beskriva två olika 
rehabiliteringsprogram 

och visa på skillnad 

mellan dessa vad gäller 

behandling av 

klienterna. 

 

Teori: 

Behandlingsmetoder för 

kronisk smärta skulle 

därför bestå av följande 

delar: 
1 

“paper” 
Rebabprogram 1: 

Individualiserad Kognitiv 

Beteende terapi 

Rehabprogram 2: 

Individualiserat Ryggskole-

program 

Utbildning om smärta för att 
utveckla verktyg att hantera 

smärtan. Aktivitetsträning 

med gradvis ökning 

Resultaten visar att klienter 
med långvarig smärta ofta 

är rädda för att förvärra sin 

smärta vid utförande av 

aktiviteter eller rent allmänt 

i det dagliga levernet. 

Författarna menar att 

behandlingsmetoder som 

syftar till att utbilda 

klienten om smärta och 

aktivitetsträning för att 

gradvis öka utförandet av 
aktivitet är en lämplig 

metod i behandlingen.. 

Påtalar ett nytt 
forskningsprojekt i 

Nederländerna som heter 

Zon, detta 

forskningsprogram kommer 

att göra det möjligt i 

framtiden för att anpassa 

behandlingsprogram bättre 

för patienten och för att göra 

rehabiliteringsresultatet mer 

arbetsrelaterade. 
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Titel:   
Long-term effectiveness 

of a comprehensive pain 

management program: 

strengthening the case 

for interdisciplinary care 

 

Författare: Oslund, 

Robinson, Clark, 

Garofalo, Behnk, 

Walker, Walker, 

Gatchel, Mahaney & 
Noe 

 

Tidskrift: Proc 

 

Årtal: 2009 

att undersöka 

effektiviteten i ett 

omfattande 

smärtlindrings program,  
avgöra hur effektivt 

kontrollanterna 

upprätthåller 

förändringar i en mängd 

olika livsområden på 6-

månaders och 1-års 

intervaller efter 

utskrivning från 
behandling. 

 

 

Data från 108 deltagare 

analyserades. Vid 

6månadersuppföljning 

samlades data in från 

80kontrollandet och vid 

1årsuppföljning samlades 

data in från 46 

kontrollanter.  
2 enkäter besvarades i 

början av programmet. 

Behandling 6timmar/dag, 

5dgr/vecka i 4 veckor 
 

 

Programmet är baserat på ett 

biopsykosocialt synsätt. 

Utbildning i självreglerande 

tekniker, innovativa metoder 

för smärtlindring, 

avslappningstekniker, 

förhållandet mellan stress och 

smärta, hantering av kroniska 

smärta samt gruppterapi som 

ett terapeutiskt medel. 

Arbetsterapiska 

interventionerna var främst 
inriktade på att  utveckla 

adaptiva förändringar i det 

dagliga livet 

resultaten ger stöd för att 

tvärvetenskapliga 

behandlingar är effektiva.  
95% uppgav vid både 6-

månaders och 1 - års 

kontrollen upplevd kontroll 

av smärta, och upplevd 

hjälpsamhet av 

vårdinterventioner. 

känslomässig stress 

minskade liksom smärtans 

svårighetsgrad, störningar 
av smärta i det dagliga livet, 

ökad uppfattning om 

kontroll av smärta 

Resultaten från denna studie 

visar på effektiviteten av 

tvärvetenskapliga 

behandlingsmetoder vilket 

överrensstämmer med 

tidigare studier . Behövs mer 

forskning inom området 

 

 

 

 

Titel: Evaluation of 

changes in occupational 

performance among 

patients in a pain 

management program 
 

Författare: Persson, 
Rivano-Fischer & 

Eklund 

 

Tidskrift: J Rehabil 

Med 

 

Årtal: 2004 

Syftet med denna 

undersökning var: dels 

att utvärdera 
Och analysera relationer 

mellan självupplevd 

förändring i 

aktivitetsutförande å ena 
sidan och 

psykosocial funktion, 

psykiskt välbefinnande, 

och demografiska 

och kliniska faktorer å 

den andra. 

Ändringar har registrerats 

med hjälp av 

Multidimensional Pain 

Inventory och ett index som 

handlar om ett allmänt 

psykologiskt välbefinnande 

multidisciplinärt team, Där 

smärtlindringsprogrammet  

syftade till att öka kunskap 

bland patienterna om smärta 

och sina egna reaktioner samt 

utbildning i alternativa sätt 

för självhjälp.I programmet 
ingick fysiska, psykiska, 

aktivitetsbaserad och social-

interaktion-baserad 

utbildning. 

Det fanns statistiskt 

signifikanta positiva 

förändringar i 

aktivitetsutförande samt  

ökningar av förändringar på 

allmän aktivitetsnivå, 

allmän hälsa och och 
sänkningar av smärtans 

svårighetsgrad. 

Förändringar i 

aktivitetsutförande, 

psykologiska välbefinnande 

och psykosocial funktion 

verkar alla vara av betydelse 

vid utvärdering av 

smärtlindringsprogrammen  
programmet. Det är inte 

möjligt att dra slutsatsen att 

det är programmets 

interventioner som lett till  

förbättringar då ingen 

kontrollgrupp fanns. Men då 

de flesta av patienterna hade 

haft sina smärttillstånd under 

flera år, och ingen spontan 

återhämtning hade skett 

tidigare var det sannolikt att 

programmet stod för 
förbättringen. 

 


