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Abstrakt

Långvarig smärta är ett svårbehandlat och resurskrävande tillstånd. Copingstrategier 

anses vara ett verktyg för patienten att använda sig av för att hantera sin smärta. Syftet 

med studien var att ta reda på vad copingstrategier innebär för sjukgymnaster och hur 

sjukgymnaster som arbetar med patienter med långvarig smärta lär ut copingstrategier. 

Ett selektivt urval av sjukgymnaster inom primär- och specialistvård i Norrbotten 

genomfördes. Dessa intervjuades om sina erfarenheter av att arbeta med 

copingstrategier i rehabilitering med patienter med långvarig smärta. Innehållsanalysen 

resulterade i fem kategorier, Utbildning, information och kunskap, Patientens mål och 

delaktighet, Samtalets utformning och betydelse, Prova och utvärdera samt Lyssna på 

och acceptera kroppen för att hitta balans. Resultatet visade att sjukgymnaster ansåg att 

copingstrategier var ett sätt för patienterna att hantera sin situation. Sjukgymnasterna lär 

ut smärtfysiologi, hur patienten ska lyssna på och acceptera sin kropp samt hitta en 

balans mellan aktivitet och vila i vardagen. Detta uppnås genom att sätta upp mål, hitta 

olika copingstrategier genom samtal och för att nå dit prova och utvärdera. 

Nyckelord: acceptans, copingstrategier, information, långvarig smärta, sjukgymnastik.
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Smärta definieras enligt The International Association for the Study of Pain, (IASP, 

1979) som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. 

Långvarig smärta är enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, (SBU, 2006) en 

smärta som pågått mer än tre månader alternativt sex månader. Enligt Linton (2005) 

skall den ha pågått i mer än tre månader för att klassas som långvarig och smärtan kan 

då skapa ett sjukdomsbeteende hos patienten. Detta innebär minskad aktivitetsförmåga, 

upprepade läkarbesök samt stor konsumtion av mediciner. Wittink och Michel (2002) 

menar att långvarig smärta är svårbehandlad smärta som varat längre än sex månader.

Enligt en undersökning (Gerdle, Björk, Henriksson & Bengtsson, 2004) har 54 % av 

Östergötlands befolkning långvarig smärta. En liknande undersökning som är gjord på 

befolkningen i Bromölla och Simrishamn visar att 55 % lider av långvarig smärta. I 

studien var smärtprevalensen högst i åldrarna 50-64 år, hos kvinnor och 

förtidspensionerade (Andersson, Eijlertsson, Leden & Rosenberg, 1993). Detta innebär

stora kostnader för samhället och därför är det viktigt med kostnadseffektiva 

behandlingar. År 2003 beräknades den totala kostnaden, det vill säga läkarbesök, 

mediciner, sjukgymnastbesök, smärtbehandling med mera, vara 87,5 miljarder kronor 

per år i Sverige (SBU, 2006).

Lazarus och Folkman (1984) definierar copingstrategi som en föränderlig ansträngning 

som sker både kognitivt och beteendemässigt för att klara av externa och interna 

påfrestningar. Påfrestningar som bedöms betunga och överskrida personens resurser. 

Enligt Bullington (2007) är copingstrategi ett brett begrepp som anses viktigt för att 

hantera livets påfrestningar. Bullington (2007) anser även att coping inte går att 

generalisera, till exempel en person går på promenad för att hantera sin smärta medan 

en annan person går på promenad för att få motion. Olika personer och situationer 

kräver olika copingstrategier. Därför går det inte att generalisera vilka copingstrategier 

som skall användas utan detta är individuellt (Bullington, 2007). 

En studie av Gard (2003) gjord på patienter med muskuloskeletal smärta visar att en 

persons värderingar var av stor betydelse för dennes copingstrategi i stressiga 

situationer. Personer med goda copingstrategier hade värderingar såsom högt 

engagemang och motivation på arbetet, inte tänka på arbetet hemma, ha bra 
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prioriteringar och följa dem samt säga nej till överarbete. En studie gjord av Borg, 

Gerdle, Grimby och Sunnerhagen (2006) visar att hur människor hanterar problem är 

också beroende av arv och/eller miljö till exempel personlighet, ålder, könsskillnader, 

utbildning, kulturella och etniska faktorer, missbruk samt psykiatriska problem.

Personliga egenskaper såsom optimism, accepterande, planerande och problemlösande 

leder lättare till aktiva copingstrategier. Äldre personer har svårare än yngre att anpassa 

sig efter förändringar, detta gör att de får svårare att hitta copingstrategier. Lågutbildade 

upplever sig ha lägre egenkontroll över tillvaron, vilket medför passiva copingstrategier 

såsom undvikande (Borg et al, 2006).

Studier visar att patientutbildning, avslappningstekniker, träning, mål och planering är 

copingstrategier som lärs ut till patienter med långvarig smärta. Dessa patienter fick 

minskad smärta, förbättrad sinnestämning och fysisk förmåga (Man, Chu, Chen, Ma & 

Gin, 2007; Mead, Theadom, Byron & Dupont 2007). I en studie gjord på patienter med 

långvarig nacksmärta lärdes olika tekniker ut för att öka copingförmågan, dessa tekniker 

var avspänning, kroppsmedvetande träning, information om smärta och stresshantering. 

Patienterna i studien blev bättre på att hantera och kontrollera sin smärta (Gustavsson & 

von Koch, 2006).

Roxendal (1987) beskriver basal kroppskännedom (BK) som en behandlingsform som 

fokuserar på enkla rörelser utifrån motoriska funktioner, hållning och andning för att 

medvetandegöra dessa (Roxendal, 1987). Det har i studier visat sig att BK har god 

effekt när det gäller att minska smärta (Malmgren-Olsson, Armelius & Armelius, 2001; 

Eriksson, Söderberg & Kurlberg, 2007). Sedan förståelsen ökat för sambandet mellan 

muskulär spänning och smärta har ett flertal avspänningstekniker utvecklats (Roxendal, 

1987). Ett exempel är progressiv avspänning där patienten spänner och slappnar av i de 

olika muskelgrupperna. Då patienten ökar medvetenheten om spänningar i kroppen har 

de lättare till avslappning (Roxendal, 1987). Enligt Wall och Melzack (1999) används 

avspänningstekniker som copingstrategier för patienterna att använda när dem blir 

stressade, oroliga och känner mer smärta. 

Medveten närvaro är ett sätt att jobba med sig själv för att reda på vem man själv är och 

få kontakt med nuet (Kabat-Zinn, 2005). Metoden är ursprungen från buddhismen och 

innebär också att se alla livets ögonblick som viktiga. En studie gjord på patienter med 
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långvarig smärta visar att medveten närvaro i samband med ett stressreducerings och ett 

avslappningsprogram minskar smärta och smärtbeteende (Kabat-Zinn, Lipworth & 

Burney, 1985). 

I Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, definieras fysisk 

aktivitet som "Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning"

(Henriksson & Sundberg, 2008). Att promenera, cykla, aerobics och bollsporter är olika 

exempel på fysisk aktivitet (Klungland Torstveit & Bø, 2008). För att fysisk aktivitet 

ska vara smärtlindrande bör den vara regelbunden, pågå i minst tio minuter vid varje 

tillfälle och med en intensitet på minst 60 % av maximala syreupptagningsförmågan till 

exempel cykla, gå, jogga med mera (Börjesson, Mannerkorpi, Knardahl, Karlsson & 

Mannheimer, 2008). I rapporten från SBU (2006) finns det stark evidens för att fysisk 

aktivitet ger minskad smärta med upp till 30 % vid långvarig smärta.

På sjukgymnastutbildningen har vikten av copingstrategier upprepats av olika föreläsare 

utan tillräcklig förklaring om hur dessa lärs ut i kliniken och vilka det skulle kunna vara. 

Det är av intresse att ta reda på mer om detta sätt att arbeta när det gäller patienter med 

långvarig smärta som är en stor och resurskrävande patientgrupp.

Syfte
Syftet med studien var att ta reda på vad copingstrategier innebär för sjukgymnaster och 

hur sjukgymnaster som arbetar med patienter med långvarig smärta lär ut 

copingstrategier.

Frågeställningar
1. Vad menas med copingstrategi enligt sjukgymnaster?

2. Lär sjukgymnaster ut copingstrategier till patienter med långvarig smärta?

3. Vilka copingstrategier lär sjukgymnasterna ut?

4. Hur lärs copingstrategier ut?



8

Metod

Procedur
Studien valdes att göras kvalitativt eftersom syftet var att ta reda på sjukgymnasters 

erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004) när det gäller att lära ut copingstrategier till 

patienter med långvarig smärta.

En sjukgymnast på vardera Sunderby Sjukhus och Garnis Rehabcenter kontaktades via 

telefon eftersom dessa arbetar med patienter med långvarig smärta och känner andra 

sjukgymnaster inom samma område. Sjukgymnasterna namngav ytterligare fem 

sjukgymnaster. Alla dessa, sammanlagt sju stycken, kontaktades via telefon för 

förfrågan om eventuell medverkan i studien. Till sjukgymnasterna som kontaktades via 

telefon skickades även ett informationsbrev (bilaga 1), därefter bekräftade 

sjukgymnasterna sin medverkan via e-post och telefon. En sjukgymnast bekräftade inte 

sin medverkan och exkluderades därmed från studien. Den första som kontaktades, 

informant 1, valdes till provintervju. Provintervjun inkluderades också i resultatet. 

Intervjuerna genomfördes med öppna frågor (se bilaga 2) och kompletterades med 

följdfrågor såsom, ”Kan du utveckla det”? ”Kan du ge exempel på något sådant?” 

”Förklara gärna hur du gör.” Intervjuerna genomfördes på respektive informants

arbetsplats och spelades in med hjälp av en diktafon. Inför provintervjun skickades 

intervjuguiden inte ut till informanten. Eftersom informanterna skulle kunna förbereda 

sig bättre och ge utförligare svar skickades intervjuguiden ut inför kommande 

intervjuer. Intervjuerna varade mellan 24 och 54 minuter. Den ena författaren 

genomförde alla intervjuer enligt intervjuguiden medan den andra ställde följdfrågorna.  

Material 

Informanter
Informanterna som deltog i studien var både kvinnor och män som har arbetat med 

patienter med långvarig smärta olika länge samt har olika utbildningsbakgrund utöver 

sjukgymnastexamen. Informanterna arbetade inom öppen och slutenvård (se tabell 1). 
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Tabell 1. Informanterna

Informant Examensår    Smärtpatienter       Utbildning

(sjukgymnast) (av totala andelen) (utöver SG examen)

Man 1989    100 %            Smärta, akupunktur, ryggkurser

Kvinna 1984    Periodvis*            KBT*, psykosomatik, smärtkurser,

           OMT*, BK*, rygg & extremitetskurser

Man 1997    100 %            BK*, akupunktur

Kvinna 1995    30 %            Idrottsmedicin, akupunktur, 

           ryggkurser, Qigong, Feldenkrais

Kvinna 1995    80 %            KBT*, akupunktur, ryggkurser, 

           Magisterexamen

Kvinna 1992    70 %            Smärtkurs, OMT*

* KBT=Kognitiv beteendeterapi, OMT=Ortopedisk manuell terapi, BK=Basal kroppskännedom

* med periodvis avses olika mycket i olika perioder, informanten kunde ej uppskatta antalet patienter i procent.

Dataanalys
Data analyserades med inspiration av Burnard (1991). Fokus ligger på en manifest 

innehållsanalys, vilket innebär att identifiera det budskap som klart uttrycktes i texten. 

Intervjuerna skrevs ner ordagrant och därefter lästes de igenom flera gånger för att få en 

helhetskänsla. Informanternas påståenden som hade central betydelse kopplat till 

studiens syfte blev meningsbärande enheter enligt Graneheim & Lundman (2004), vilka 

motsvarar ”coded sections” enligt Burnards (1991) definition. De meningsbärande 

enheterna ströks över med överstrykningspenna. Dessa meningar klipptes sedan ut och 

sattes in i ett nytt dokument. Därefter kodades de meningsbärande enheterna, det vill 

säga förkortades utan att tappa det centrala i meningen. Koderna granskades och gjordes 
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om till underkategorier, en underkategori är en förkortning av kodningen där 

överflödiga ord har tagits bort. Dessa underkategorier gjordes för att koderna skulle 

kunna sättas in i ett större samanhang det vill säga sättas in under kategorier. 

Underkategorierna skrevs ner i ett nytt dokument, dessa klipptes sedan ut för att bli 

överskådliga inför kategoriseringen. Underkategorierna med samma innebörd bildade 

en kategori (se tabell 2). Författarna analyserade vart och ett av dessa steg var och en för 

sig och efter varje steg diskuterades en gemensam meningsbärande enhet, kodning och 

en underkategori fram. Fem kategorier diskuterades gemensamt fram utifrån 

underkategorierna. De meningsbärande enheterna, koderna och underkategorierna var 

under hela processen numrerade så att författarna kunde gå tillbaka till grundmaterialet 

för att kunna ta ut citat och även gå tillbaka för att hitta underkategorierna i sitt 

samanhang. 

Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter, koder, underkategorier och kategorier

Meningsbärande enhet       Kod                      Underkategori     Kategori

Vad händer i kroppen     Få information        Få kunskap och         Utbildning, 

när man har ont, träning         om smärtfysiologi   förståelse om            information

fysisk aktivitet vid lång-        och förstå sin           smärtan.                    och kunskap.

varig smärta. Så att de            smärta.

också får en förståelse för

allodynier, hyperestesier,

varför jag är så belastnings-

känslig, beröringskänslig.

Det är åter igen vardagen,       Dosera aktiv-         Dosera aktivitet           Lyssna på och 

det är vardagen. Det                iteter och lägga      och vila i        acceptera 

handlar om att dosera              in pauser och         vardagen.        kroppen för att

aktiviteter, lägga in                 vila.        hitta balans.

vila och lägga in 

paus med det man 
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håller på med.

Författarna studerar sista terminen på sjukgymnastprogrammet vid Luleå Tekniska 

Universitet. En av författarna har läst kursen smärta och smärtbehandling, en kurs på C-

nivå och som omfattar 7,5 högskolepoäng. Båda författarna har träffat patienter med 

långvarig smärta under verksamhetsförlagda utbildningen på primärvården. Med denna 

förförståelse analyserade författarna materialet.

Etiska aspekter
Informanterna fick muntlig och skriftlig information om studien och medgav deltagande 

både via telefon och e-post. Eftersom informanterna intervjuades om erfarenheter och 

kunskaper kring en metod kan den enskilda patienten inte identifieras eller ta skada 

fysiskt eller psykiskt. Informanterna var anonyma och fick information om att de kunde 

avbryta intervjun om och när de ville. 

Resultat
Informanterna i studien berättade att de arbetar med att lära ut copingstrategier till 

patienter med långvarig smärta. De definierade copingstrategier som ett sätt att hantera 

nuet samt att hitta nya vägar. Copingstrategier i samband med långvarig smärta innebär 

enligt informanterna även att lindra smärta, leva med sin kropp, få en förståelse och 

kunskap, veta vad man skall göra i vissa situationer samt olika beteenden utifrån smärta. 

Enligt flertalet av informanterna bör en copingstrategi vara en aktiv, praktisk handling.

Analysen resulterade i fem kategorier. Dessa var Utbildning, information och kunskap, 

Patientens mål och delaktighet, Samtalets utformning och betydelse, Prova och 

utvärdera samt Lyssna på och acceptera kroppen för att hitta balans. Kategorierna kan 

enligt flertalet av informanterna ses som en process i rehabiliteringen. De ansåg att 

rehabiliteringen ofta börjar med att information ges och patientens mål utformas. 

Därefter försöker patienten tillsammans med sjukgymnasten hitta strategier genom att 

prova olika aktiviteter. Aktiviteterna utvärderas gemensamt genom samtal. För att hitta 

bra copingstrategier bör patienten lära sig att lyssna på och acceptera kroppen.
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Utbildning, information och kunskap
Informanterna menade att de ger patienterna kunskap och information om 

smärtfysiologi till exempel smärtbanorna, sensitisering, triggerpunkter, smärtspridning, 

emotioner och kognition i samband med långvarig smärta. Detta för att informanterna

ansåg att kunskap ger minskad oro och rädsla hos patienterna för smärtan, då de vet vad 

som händer i kroppen skapar det också en trygghet. Information gavs också om hur 

andning, hållning, underlaget, val av skor och skoinlägg kan minska smärta, att det är 

många små faktorer som påverkar kroppen. Informationen borde enligt informanterna

komma vid rätt tillfälle det vill säga när patienten är mottaglig för den. Eftersom det är 

mycket att lära sig kan informationen upprepas vid flera tillfällen. En informant berättar 

följande: 

”Också det här med förklaringsmodellen… att varför har det utvecklat sig från att ha 

en ganska lokal liten smärta som i och för sig inte var någon skön, men nu har de 

egentligen ont i hela kroppen. Varför kan det bli så? Det är ju det vi förklarar för de 

och det är just det att de känner igen sig och kan identifiera sig, ja men så här är det ju 

för mig, säger de då. Det är så här det har varit. De kan förstå det och hantera det 

bättre. Samma mekanismer som lett till smärtproblemen kan de faktiskt styra själv.”

Patientens mål och delaktighet 
Enligt informanterna i studien måste patienten först utforma mål tillsammans med 

sjukgymnasten för att därefter hitta strategier att nå dessa. Man gör en handlingsplan där 

man listar upp delmål, hindrande faktorer samt patientens resurser. Informanterna

berättade att ett mål kan vara att kunna träna regelbundet och då blir strategin att hitta 

en träningsform som passar. Ett annat mål kan vara att man vill umgås mer med barnen 

och då kan en strategi vara att genom fysisk aktivitet få mer ork. Informanterna ansåg 

att målet måste vara utformat utifrån patienternas intresse och bör vara något som de 

absolut vill, själv formulerar och som passar i deras vardag. En informant ger följande 

exempel:

” Och vad vill personen i så fall; alltså vad behöver hon göra för att komma sig dit? 

Och hur kan det konkret gå till då? Och konkreta steg då blir det ju liksom mål och 

delmål. … Jo men då skulle hon vilja köpa motorcykel och köra motorcykel. Det skulle 
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vara en stor lycka för henne då. Jaha men vad behöver du liksom, hur kan du komma dit 

då? … Så kanske hon skulle behöva träna så att hon skulle kunna, alltså styrke, för att 

bli starkare då så att hon skulle kunna köra den där motorcykeln då. ”

Informanterna ansåg att det i rehabiliteringen är viktigt att patienten tar ansvar och är 

delaktig i behandlingen. Informanterna lägger över ansvaret och klargör för patienterna 

att det är de som tar besluten vad gäller mål, delmål och behandling. 

” och sen då pekar vi på vikten av patientens delaktighet i behandling och 

rehabilitering…de måste själva vara med på det.”

Samtalets utformning och betydelse 
I rehabiliteringen använder sig informanterna av samtalet som en metod för att få 

patienten att hitta strategier. Informanterna menade att de genom öppna frågor kan bolla 

idéer med patienterna samt få de till självreflektion och nya lösningar. Frågor ställs 

också för att patienten skall få en ökad förståelse för vilka strategier som fungerar och 

vilka som inte fungerar. Informanterna såg det som sin roll att stötta och vägleda genom 

samtal samt att påminna om de nya strategierna. Det är mycket viktigt att man har en 

öppen dialog och är ärlig med varandra, till exempel poängterar informanterna till 

patienterna vikten av livsstilsförändring vid långvarig smärta. Informanterna ansåg att 

patienterna också måste vara ärlig och berätta när de till exempel har ansträngt sig för 

mycket vilket kan ha lett till att de har fått ökad smärta. I samtalet vill sjukgymnasten

förstärka det som patienten gör som är positivt för smärttillståndet och genom 

diskussion förändra det negativa. En informant förklarar hur ett samtal kan gå till:

” Man kan guida; hur kan du göra det här på annat sätt? Eller, varför tror du det blev 

såhär? Att man bollar över så att säga, för att sätta igång nya tankar, nya sätt att se på 

till exempel den här nya aktiviteten.” 

Prova och utvärdera
Det var enligt informanterna vanligt förekommande att patienter med långvarig smärta 

blir hämmade att prova och utöva aktiviteter. Detta på grund av rädsla för smärta och ett 

minskat självförtroende orsakat av ett långvarigt smärttillstånd. För att patienterna skall 
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nå sina mål och hitta strategier som fungerar måste de prova olika aktiviteter och med 

olika tekniker. Informanterna berättade att efter varje aktivitet som de provar praktiskt 

sker en utvärdering för att reflektera över vad som inte fungerade, vad man kan göra 

annorlunda till nästa gång och om det stämmer överens med personens mål och 

intressen. Informanterna angav att prova en aktivitet praktiskt kan till exempel innebära 

att man tillsammans med en sjukgymnast går stavgång och får lära sig den teknik som 

behövs för att det inte skall vara smärtsamt. Det kan också vara att patienten efter 

diskussion med sjukgymnasten ger sig själv en hemuppgift att prova praktiskt, till 

exempel att lägga in pauser när man gör hushållssysslor. När patienten kommer tillbaka 

till sjukgymnasten igen så utvärderar man detta och tar reda på om det var något man 

kunde ha gjort annorlunda och vad man kan ändra till nästa gång. Informanterna

menade att om patienten inte tycker att aktiviteten har fungerat till exempel om de har 

fått mer ont, måste man först ta reda på om patienten har gjort rätt och sedan försöka 

hitta andra sätt att utföra aktiviteten på. Därefter prova igen och ytterligare en 

utvärdering. När aktiviteten fungerar bra så är ju detta en ny strategi att använda sig av 

enligt informanterna.

Informanterna ansåg att det för vissa patienter är viktigt att bli medveten om att man har 

ett visst beteende som ökar eller bibehåller smärtan och sedan få till en 

beteendeförändring genom olika copingstrategier. Till exempel en patient som brukar 

träna hårda pass på gym kan prova ett lättare rörelseprogram i vatten eller en lugn 

promenad. En informant förklarar det på följande sätt:

”Kan vara att patienten vill hitta en träningsform som fungerar, ehm, och utifrån vad 

som kan tänkas känns roligt och passar i vardagen, så kanske vederbörande är sugen 

på stavgång, att lära sig det. Så då är ju det ett sätt att hitta en träningsform som 

fungerar. Teknik, utvärderande, ja dosering, frekvens, intensitet alltså det kan vara 

mycket praktiska saker också, helt enkelt... Det krävs att man tar de där stavarna och 

rent konkret, ofta är det en färdighetsträning i någon form. ”    

Lyssna på och acceptera kroppen för att hitta balans
Den här kategorin handlar om vikten av att hitta balans mellan aktivitet och vila i 

vardagen genom att lyssna på och förstå kroppens signaler. Informanterna ansåg också 
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att det handlar om vikten av att patienten accepterar sin smärta och sin situation för att 

få en balans. Enligt informanterna är ett vanligt beteende bland patienter med långvarig 

smärta att de utför aktiviteter som leder till för stora påfrestningar utifrån den situation 

de är i just då. Det kan till exempel vara att städa flera timmar åt gången, att sitta 

framför datorn utan att ta paus eller gå ut på en timmes promenad fastän kroppen bara 

klarar femton minuter. Efter en dag med denna sorts aktiviteter blir patienterna så 

utmattade att de måste ta igen sig i flera dagar och när de sedan mår bättre gör de 

samma sak igen. Detta har också att göra med att patienten jämför sig med hur de var 

förr och anpassar inte aktiviteten utefter sin nuvarande situation. Informanterna

berättade att de förklarar för patienten vikten av att hitta en balans mellan aktivitet och 

vila. Informanterna menade att de försöker lära patienten att planera sin vardag och 

istället för att planera in flera aktiviteter varje dag, bara en eller maximalt två aktiviteter 

per dag. Det är också av vikt att patienten känner efter vilken form de har för varje dag 

och att när de har mycket smärta så skall de ta det lugnare. Patienten får lära sig att inte 

utnyttja den smärtlindring de får till att göra mer utan istället försöka behålla den så 

länge så möjligt. En informant ger exempel på hur patienten kan hitta bättre balans i 

vardagen:

” tanken är ju då att då skall de ju ta det lugnare, att nu måste jag avbryta, för det är ju 

så att det är tiden som de håller aktiviteten som gör det. Så istället för att sitta en 

halvtimme timme säg framför datorarbete så kan de komma ner i kvart tjugo minuter 

eller något sådant. Ta ett litet paus, för de är i stort behov av variation; sitta, ligga, stå, 

kan inte hålla på hur länge som helst.”

Basal kroppskännedom, avslappningstekniker och medveten närvaro är olika metoder 

som informanterna lär ut och anser vara effektivt för att patienten skall medvetandegöra 

och tolka kroppens signaler. Att lyssna till kroppens signaler kunde enligt informanterna

till exempel vara att känna när man får ont i nacken vid datorarbete och därmed avsluta 

i tid. 

Informanterna lägger stor vikt vid att patienten skall acceptera sin smärta och sin 

situation, smärtan kommer inte bara vara borta en dag utan patienten måste lära sig leva 

med och trots sin smärta. En informant berättar så här: 
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” Den optimala copingen är att lära sig att leva med sin kropp istället för mot sin 

kropp… lära sig att leva med kroppen med den förutsättning man har, det är ju, då 

landar man ju i acceptans.”

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att ta reda på om informanterna lär ut copingstrategier till 

patienter med långvarig smärta och i så fall vilka och hur. Resultatet visade att alla 

informanter i studien lär ut copingstrategier utifrån patientens behov vilka kan vara 

olika beroende på i vilken fas patienten befinner sig i. Detta stämmer överens med 

Lazarus och Folkmans (1984) definition av copingstrategi och dess syfte. 

Det märktes tydligt i resultatet att lära ut copingstrategier inte är en specifik metod, 

precis som Bullington (2007) beskriver. Det är snarare något som förändras beroende på 

patientens och sjukgymnastens kunskap och erfarenheter. 

I kategorin Utbildning, information och kunskap framkom att kunskap och förståelse är 

en viktig copingstrategi något som flera studier stödjer (Gustavsson & von Koch, 2006; 

Man et al., 2007; Mead et al., 2007). Vi tror att patienters ökade kunskap för sin smärta 

och kropp ger ökad förståelse för hur de ska ta hand om den. Som sjukgymnast har man 

stor kunskap om kroppen och faktorer som påverkar den positivt och negativt. Det är 

viktigt att komma ihåg att patienten inte har lika mycket kunskap och detta kan 

sjukgymnasten bidra med. Vi tycker att terapeuter bör komma ihåg är att patienten 

måste vilja ha informationen, och den bör inte vara för detaljerad eftersom dessa 

patienter har svårt att koncentrera sig i långa perioder. Vi anser att patienter med 

långvarig smärta behöver förstå grunderna inom smärtfysiologi för att kunna känna igen 

sig men intresset måste finnas och patienten måste vara i en fas där de är mottagliga, för 

att patienten ska ta till sig informationen och använda den.

Mål nämns i flera studier (Man et al., 2007; Mead et al., 2007) som en viktig 

komponent och copingstrategi och informanterna i vår studie uppgav den som en 

nödvändig faktor för att kunna utveckla copingstrategier. För att kunna och vilja finna 

en väg behöver patienten ett syfte att sträva mot. Sjukgymnasten behöver veta 

patientens mål för att lära ut rätt copingstrategier och inte ha en manual med 

copingstrategier som lärs ut till alla. Patientens målsättning tycker vi är något som 
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fokuseras mycket på under sjukgymnastutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. Vi 

tycker att mål kan vara svårt att fråga om vid mötet med patienten på grund av att man

många gånger redan tror sig veta svaret; det vill säga minskad smärta. Vi tycker ändå att 

det är viktigt att man frågar för att få patienten att utveckla sitt mål utefter hur hon vill 

att livet ska vara och då kan det till exempel vara gällande arbete, det sociala och 

kroppens funktion. 

Informanterna poängterade patientens delaktighet och ansvar för en lyckad 

rehabilitering, detta är en viktig kunskap att ha med sig när man arbetar med patienter 

med långvarig smärta. En studie på patienter med långvarig smärta visar att deltagare 

som är aktiva i sin behandling kan hantera sin smärta bättre (Rudin, 2001). Enligt Victor 

och Richeimer (2006) är patientansvaret en grundpelare för en effektiv och 

patientorienterad behandling. En behandling som bygger på ärlighet från terapeutens 

sida och trovärdighet från patienten. Där terapeuten har en öppen och ärlig dialog 

gällande patientens problem och situation och där patienten är trovärdig vad gäller att 

berätta om symptom, motiv till varför de söker hjälp samt att de tar ansvar för sin 

behandling (Victor & Richeimer, 2006). Detta var något som framkom även i vår studie 

och något som vi tycker är viktigt att komma ihåg i arbetet med patienter. Ute i kliniken 

tar inte alltid patienter ansvar för sin behandling, vi funderar på hur ska man arbeta för 

att få patienten att ta sin del av ansvaret? Kan detta vara något som håller på att 

förändras från det att sjukvården har tagit allt ansvar till att terapeuten lägger över 

ansvaret på patienten? I så fall tror vi att detta är en process i förhållningssättet som tar 

tid att förändra.

I kategorin Samtalets utformning och betydelse framkom det att informanterna tycker att 

det är viktigt att ställa öppna frågor och ha en diskussion med patienten för att få denna 

att reflektera samt hitta nya copingstrategier. Kostenius och Lindqvist (2006) anser att 

ett vägledande samtal med öppna frågor är ett verktyg för att få till en 

beteendeförändring. Vi anser att hitta nya copingstrategier är en del i att förändra ett 

beteende. I samtalet använder sig infomanterna av att ge positiv feedback till patienter 

när de har utfört något som har varit bra för deras smärttillstånd. Detta är i linje med 

Kostenius och Lindqvist (2006) syn på att arbeta med människor. 
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För att patienten ska hitta copingstrategier som fungerar ansåg informanterna att prova 

en aktivitet praktiskt och sedan utvärdera den, är ett effektivt sätt. Detta är en del av den 

kognitiva beteende terapin som beskrivs i Wall och Melzack (1999) där patienten 

provar olika aktiviteter. Därefter försöker patienten tillsammans med terapeuten lösa 

problem som kan uppstå och genom detta vinner patienten självförtroende i att klara av 

framtida uppgifter. Det finns en skillnad på utvärdering av aktivitet vad gäller vår studie 

och Wall och Melzacks (1999). I den senare lär sig patienten att ta åt sig av sina 

framgångar genom att terapeuten får patienten att inse att denne har förmågan att finna 

bra copingstrategier och kan klara det självständigt i framtiden. Detta är ett bra och 

intressant sätt att arbeta på, det är dock inget som har uttalats i vår studie. Det kan vara 

på grund av att sjukgymnasterna inte ger den feedbacken direkt till patienterna, eller så 

har de inte reflekterat över att de arbetar på detta sätt. 

I kategorin Lyssna på och acceptera kroppen för att hitta balans menade informanterna

att patienten bör dra ner på viss aktivitet som ökar smärta och utföra annan aktivitet för 

att vara fortsatt aktiv. En studie gjord i ämnet patientutbildning (Arnstein, 2004) 

behandlade vikten av att styra sin smärta genom att just dosera aktiviteter i vardagen för 

att minska smärta och bevara funktionen. En annan studie (McCracken, Vowles & 

Gauntlett-Gilbert, 2007) visade att det var mer användbart för patienter att acceptera sin 

smärta än att sträva mot att bli smärtfri, vilket går i linje med vad informanterna ansåg. 

Detta ser vi som mycket användbart för patienter med långvarig smärta och något som 

sjukgymnastutbildningen inte informerat tillräckligt om. 

I början av studien trodde vi att informanterna skulle lista upp avspänningsmetoder, 

kroppsmedvetande övningar samt annan träning som copingstrategier, vilket de delvis 

gjorde. Däremot berättade informanterna i vår studie att de lägger stort fokus på att 

patienterna ska ha ett individuellt mål att arbeta mot när de ska hitta balans i vardagen 

genom acceptans och kunskap om sin kropp och smärta.

Många studier som är gjorda i ämnet långvarig smärta kopplar inte ihop 

copingstrategier med olika sätt att minska smärta på, till exempel nämns det sällan att 

BK kan användas som copingstrategi. Det är få studier gjorda på vilka copingstrategier 

sjukgymnaster lär ut och hur. Framförallt har det varit svårt att koppla vårt resultat till 

tidigare studier. 
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Metoddiskussion
I vår studie har syftet varit utgångspunkten för data och analysens alla steg, vilket 

befrämjar trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Informanterna i vår studie har 

ett stort spann vad gäller vidareutbildning, kön och erfarenhet, samt att de arbetar både 

inom primär - och specialistvård. Detta ökar också trovärdigheten i studien eftersom 

frågan då belyses utifrån flera olika perspektiv. Graneheim och Lundman (2004) anser

att trovärdigheten ökar i en studie när de som intervjuas har varierande bakgrund. 

Rekryteringen av informanter kan minska trovärdigheten genom att de tillfrågade 

sjukgymnasterna endast namngav de sjukgymnaster som de kände till. Detta kan ha 

medfört att sjukgymnaster med samma kunskap och åsikter kommit till tals, och att 

studien gått miste om andra erfarenheter.

I vår studie kan pålitligheten ha minskat genom att det blev en skillnad på data, från 

start till slut. Allteftersom intervjuerna genomfördes ökade författarnas erfarenhet av att 

göra intervjuer, detta märktes i att svaren blev konkretare och syftet besvarades utan att 

informanten gick in på sidospår. Sättet att ställa frågor på under intervjuerna är också 

något som förändrades under tidens gång, genom att självförtroendet stärktes och 

frågeställningarna blev tydligare för författarna efter några intervjuer. I början av 

intervjuerna var det för författarna svårt att ställa frågor utan att förklara dem. Efter 

några intervjuer ställde vi frågorna mer objektivt det vill säga ställde frågorna och 

inväntade svar.

Överförbarhet innebär hur man kan överföra det man har hittat till andra grupper, då är 

det av vikt att förklara allt man har gjort samt hur man har gjort i sin studie (Graneheim 

& Lundman, 2004). Då vi har förklarat vårt tillvägagångssätt och metod på ett tydligt 

sätt kan denna studie upprepas och därmed tillämpas av andra. Vi har fått fram vilka 

copingstrategier några sjukgymnaster i Norrbotten lär ut och hur. Även detta är tydligt 

beskrivet i resultatet. Vi anser att detta sätt att arbeta på kan tillämpas av andra 

sjukgymnaster i resten av Sverige. Studiens resultat om hur copingstrategier lärs ut kan 

även föras över på hur sjukgymnaster skulle kunna arbeta med andra patientgrupper 

med långvariga tillstånd som till exempel inom psykosomatik och neurologi. 

Denna studie kan vara en grund till vidare forskning inom ämnet, till exempel vilken 

effekt copingstrategier har. En annan intressant studie vore att intervjua patienter med 
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långvarig smärta och deras upplevelser av hur de har lärt sig att hantera sin smärta och 

på vilket sätt de hanterar den. 

Vid mötet med patienter med långvarig smärta kan sjukgymnasten känna sig osäker när 

det gäller behandlingsval. Vår studie ger sjukgymnasten ett tillvägagångssätt för att ge 

patienten en aktiv och effektiv rehabilitering. Den aktiva patienten tar ansvar och är 

delaktig i rehabiliteringsprocessen. Det är även av stor vikt att vid behandling av 

patienter med långvarig smärta ha en kostnadseffektiv rehabilitering då denna 

patientgrupp är stor och resurskrävande både vad gäller vårdpersonal samt andra 

kostnader för samhället såsom mediciner och långtidssjukskrivningar. 

Konklusion 
Resultatet i denna studie visar att sjukgymnaster lär ut copingstrategier till patienter 

med långvarig smärta för att de skall kunna hantera sin situation. När patienten har fått 

kunskap och information och blivit medveten om sin situation sätter denna upp mål. 

Genom samtal med sjukgymnast där patienten är ansvarig för besluten utvecklas 

strategier som provas praktiskt och sedan utvärderas. En viktig strategi för en patient 

med långvarig smärta är att hitta balans mellan aktivitet och vila i vardagen. 
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Bilaga 1

Information till intervjupersoner

Långvarig smärta drabbar ca 50 % av befolkningen någon gång under livet. Detta generar 

stora kostnader för samhället och det är viktigt med kostnadseffektiva behandlingar. 

Därför är det nödvändigt att lära patienter att leva med sin smärta det vill säga att 

patienter måste ha goda copingstrategier för att kunna hantera smärtan på ett bra sätt. 

Litteraturen tar upp vad som är goda respektive dåliga copingstrategier men inte direkt 

hur man lär ut och får patienten uppmärksam på när han/hon skall använda sig av de olika 

strategierna. Detta vill vi studera i vårt examensarbete vid sjukgymnastutbildningen vid 

Luleå Tekniska Universitetet. 

Vi har kontaktat smärtspecialistenheterna i Norrbotten för att få tag på de sjukgymnaster 

som arbetar med smärtpatienter och eventuellt även copingstrategier. 

Personlig intervju kommer att ske på din arbetsplats och spelas in med hjälp av en 

diktafon. I intervjun och i resultatet kommer den enskilda personen inte kunna 

identifieras utan blir benämnda som Informant 1, Informant 2 osv. Insamlad data förvaras 

och bearbetas helt utan några namn. 

Deltagandet i studien är frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst utan att skäl 

anges. Ditt samtycke är nödvändigt för att en intervju skall genomföras.

Den färdiga studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) från och med juni 2008.

Om du vill deltaga i studien var vänlig kontakta oss via e-post eller telefon senast 22 

februari, 2008. 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Magnusson     0736 – 58 75 85   sanmag-5@student.ltu.se                      

Mona Salimi               0703 – 100 676    monsal-5@student.ltu.se

Handledare: Universitetsadjunkt Tommy Calner                    

0920 – 49 10 00                                  tommy.calner@ltu.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

1. Hur stor andel (i %) av dina patienter är patienter med långvarig smärta (mer än 

tre månader)?

2. Hur länge har du arbetat som sjukgymnast?

3. Vad har du för utbildning utöver sjukgymnastexamen?

4. Vad är copingstrategi för dig? För oss är copingstrategi ett sätt att hantera 

situationer, exempelvis hur man gör när man har smärta. 

5. Lär du ut någon form av copingstrategi? 

6. Vilken eller vilka?

7. Hur länge har du arbetat med att lära ut copingstrategi?

8. Hur väljer du vilken copingstrategi du skall lära ut? 

9. Vilken patient får vilken copingstrategi?

10. På vilket sätt lär du ut? Hur? Kan du berätta om en behandlingssituation där du 

lärt ut copingstrategi till en patient?

11. Förklarar du för patienterna att metoderna du lärt dem är ett sätt att hantera 

smärtan i vardagen? Hur?

12. Hur använder patienterna den eller de copingstrategier du lärt dem?

13. Hur får du patienten att använda copingstrategierna du lärt dem?


