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”I  would a tell you about the things 

They put me through 

The pain I´ve been subjected to… 

But before you come to any conclusions 

Try walking in my shoes 

Try walking in my shoes ” 

 

-Depeche Mode – Walking in my shoes 

 

 

 



 
 

 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod som innebär en 

kombination av fysisk aktivitet/ träning, fysikaliska metoder och psykologiska insatser.  

Rehabiliteringsmetoden MMR har utvecklats för att behandla patienter med komplexa och 

stora rehabiliteringsbehov såsom patienter med långvarig smärta.  

Syfte: Att genom en metasyntes analysera resultat från kvalitativa artiklar som handlar om 

patienters olika upplevelser av att ha deltagit i multimodala rehabiliteringsprogram för 

långvarig smärta. Vidare var syftet att analysera resultatet utifrån förändringsprocesser i den 

transteoretiska modellen. 

Metod: Databassökningar utfördes i PubMed, Discovery och PEDro. En kvalitativ 

innehållsanalys användes för att identifiera meningsbärande enheter, kodning och 

identifiering av centrala teman.  

Resultat: Deltagarna i studierna upplevde att de genomgick en beteendeförändring i form 

av bättre självbild, självförtroende och smärthantering.  

Slutsats: Med MMR-programmet upplevde patienterna den bekräftelse som de sedan länge 

saknat. De möttes med respekt och empati och en förklaringsmodell till deras problem. 

Metasyntesen kan ses som en vägledning i sättet att bemöta patienter med långvarig smärta i 

liknande situationer. Studien ger även motiv för att använda den transteoretiska modellen på 

patienter med långvarig smärta inom multimodal rehabilitering. 

 Nyckelord: kvalitativ forskning, långvarig smärta, metasyntes, multimodal rehabilitering, 

patienters upplevelser och transteoretiska modellen. 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Background: Multimodal rehabilitation (MMR) is a rehabilitation method which involves a 

combination of physical activity, exercise, physical methods and psychological interventions. 

Rehabilitation method MMR has been developed to treat patients with complex and 

comprehensive rehabilitation needs such as long-lasting  pain. 

Aim: Through a meta-synthesis compile qualitative articles about patients  with long-lasting 

pain and  their different experiences of multimodal rehabilitation based on the 

transtheoretical model.   

Method: Database searches were performed in PubMed, Discovery and PEDro. A qualitative 

content analysis was used to identify meaningful units, coding and for identification of key 

themes. 

Results: Participants in the studies felt that they underwent a change in behavior with better 

self-image, confidence, and pain management.  

Conclusion: With the MMR-program, patients experienced the confirmation that they had 

long yearned for. They felt that they were met with respect and empathy and an explanation 

of their problems. This meta-synthesis can be seen as a guide in the way to treat patients with 

long-lasting  pain in similar situations.  This study could contribute with motives for using 

the trans-theoretical model on patients with long-lasting pain in multimodal rehabilitation  

Keywords: long-lasting pain, meta-synthesis, multidisciplinary treatment, patients' 

experiences, qualitative research and transtheoretical model. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INNEHÅLL 

1 BAKGRUND............................................................................................................................. 1 

1.1 Utvecklingen av långvarig smärta ..................................................................................... 1 

1.2 Smärtupplevelser och sociala faktorer .............................................................................. 2 

1.3 Smärtupplevelser och psykologiska reaktioner ................................................................ 2 

1.3.1 Ångest och smärtupplevelser ...................................................................................... 2 

1.3.2 Depression och smärtupplevelsen .............................................................................. 2 

1.3.3 Rädsla undvikande modellen ..................................................................................... 3 

2 Riskfaktorer för utvecklingen av långvarig smärta ............................................................. 3 

3 Långvarig smärta och sjukfrånvaro ..................................................................................... 3 

4  Multimodal rehabilitering .................................................................................................. 4 

4.1 Indikationer för multimodal rehabilitering................................................................... 4 

4.2  Biopsykosocial diagnostik och rehabilitering inom MMR ........................................... 5 

4.3 Fysioterapeutens roll i det multimodala teamet ........................................................... 6 

5 Acceptance and commitment  therapy ................................................................................ 6 

6  Motiverande samtal ............................................................................................................ 7 

7  Beteendeförändring och transteoretiska modellen ............................................................ 7 

7.1.1  Användandet av den transteoretiska modellen på långvarig smärta....................... 10 

8 Bemötande av patienter med långvarig smärta ................................................................ 10 

9  Evidens för multimodal rehabilitering och tidigare forskning..........................................11 

9.1.1 Ekonomiska förutsättningar ..................................................................................... 12 

10  Problemformulering ....................................................................................................... 12 

11   SYFTE ............................................................................................................................. 13 

12   METOD........................................................................................................................... 13 

12.1.1  Design ..................................................................................................................... 13 

12.1.2  Urval ....................................................................................................................... 13 

12.1.3  Inklusionskriterier ................................................................................................. 14 

12.1.4  Exklusionskriterier................................................................................................. 14 

12.1.5 Datainsamlingsmetod ............................................................................................. 14 

12.1.6  Databassökningar .................................................................................................. 15 

12.1.7 Systematisk litteraturgenomgång ........................................................................... 16 



 
 

12.1.8  Kvalitetsbedömning ............................................................................................... 17 

12.1.9  Praktiskt tillvägagångssätt med analysering av de kvalitetsgranskade inkluderade 

studierna ........................................................................................................................... 18 

13 Etiska aspekter ................................................................................................................. 21 

14 RESULTAT ....................................................................................................................... 22 

14.1.1 Sammanställning av inkluderade studier................................................................ 22 

14.1.2  Fyra övergripande teman med  två till fyra olika underteman. ............................. 23 

14.1.3 Analysering och tolkning av resultatet utifrån förändringsprocesser i den 

transteoretiska modellen (Figur 5). .................................................................................. 30 

15 Diskussion ........................................................................................................................ 32 

15.1.1  Metoddiskussion..................................................................................................... 33 

15.1.1  Etisk diskussion ...................................................................................................... 35 

16 Slutsats ................................................................................................................................. 36 

Referenser................................................................................................................................. 37 

 

BILAGA A: De Inkluderade studiernas interventioner och professioner 

BILAGA B: Granskningsmall för kvalitativa studier 

BILAGA C: Resultatet av metasyntesens kvalitetsgranskning 

BILAGA C: Databassökningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1 
 

1 BAKGRUND 

  

1.1 Utvecklingen av långvarig smärta 

Akut smärta kan framkallas av sjukdom eller vävnadsskada och uppfyller ett biologiskt syfte 

(Grichnik & Ferrante, 1991). Den akuta smärtan kan beskrivas som en obehaglig 

känslomässig och sensorisk upplevelse (IASP,1994). Den är även en stressor, vilken rubbar 

kroppens balans (homeostasis) som försöker reglera denna stress (Cohen, 1999). Den 

långvariga smärtan uppstår på grund av att den akuta smärtan varat längre 3 månader (IASP, 

1994). Den långvariga muskuloskeletala smärtan är ett stort hälsoproblem men har sällan 

någon patologisk orsak (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen, & Gallacher, 2006; Meana, Cho, 

& DesMeules, 2004). Perifer sensitisering, det vill säga överkänslighet perifert kan utlösas av 

en lokal inflammation med endogena föreningar såsom prostaglandiner, bradykinin, 

cytokiner och neuropeptider. De perifera nervändsluten såsom A-delta fibrer och C-fibrer 

som under normal förhållanden aktiveras endast av smärtstimuli, aktiveras av icke 

smärtsamma sensoriska normala stimuli såsom termisk och mekanisk stimuli. De ökade 

smärtimpulserna från perifer vävnad till centrala nervsystemet kan långsiktigt leda till en 

central sensitisering med en sänkt smärttröskel, överkänslighet och smärtreaktioner för 

stimuli som inte är smärtsamma (Kosek, Lampa, & Nisell, 2014). Den centrala 

smärtförstärkningen är reversibel om den inflammatoriska retningen upphör (Kosek & 

Ordeberg, 2000). Men hos vissa individer tycks genetiska och emotionella/kognitiva faktorer 

kunna samverka med afferent inflöde, vilket kan leda till en långvarig smärta. Den långvariga 

smärtan hanteras av hjärnan på ett annat sätt än vid akut smärta (Kosek et al., 2014). Genom 

att patienten upplever smärtan under en längre tid, ges möjligheten för faktorer av 

psykosocial art att verka med en gradvis livsstilsförändring. De sociala och fysiska 

aktiviteterna minskar, medan mera passiva beteenden framträder. Patienterna upplever att 

de kan utföra aktiviteter, när de gör det i sin egen takt samt när innehållet i aktiviteterna 

förändras. Många beteenden är effektiva på kortsikt, men innebär på långsikt att patienten 

undviker aktiviteter (Linton, 1994).  
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1.2 Smärtupplevelser och sociala faktorer 

Studier har visat att sociala aspekterna kan ha betydelse för hur patienter upplever och 

uttrycker sin smärta (Edwards, Fillingim & Keefe, 2001). Familjen påverkar hur individen 

upplever och reagerar på smärta (McCracken & Gaunttlett-Gilbert, 2011). Problem kan 

uppstå när familjen försöker stödja och visa hänsyn och ändrar vardagliga rutiner. Det kan 

leda till att självbilden förändras hos patienten (Linton, 2013).  När övriga familjen tar över 

hushållssysslorna från patienten leder det också ofta till mindre egen tid och mindre tid för 

nöjen för övriga familjen  (West, Usher, Foster, & Stewart, 2012). Studier har även visat att 

det finns kulturella skillnader hur vi upplever smärta (Hawthorn & Redmond, 1999). 

1.3 Smärtupplevelser och psykologiska reaktioner 

1.3.1 Ångest och smärtupplevelser 

 Ett flertal studier har visat att ångest är en mycket viktig del av smärtupplevelsen och även 

en känd riskfaktor för utveckling av långvarig smärta (Nicholas, Linton, Watson, & Main, 

2011). När ångesten ökar kan den leda till skyddande flykt och ett undvikande beteende, 

exempelvis i relation till rörelser (O´Hagan, Coutu, & Baril, 2013). Förekomsten av ångest i 

USA bland patienter med långvarig smärta ligger på 35 % vilket motsvarade 18% av den 

generella populationen (Cox, Enns, & McWilliams, 2003).  

  

1.3.2 Depression och smärtupplevelsen 

Det finns ett starkt samband mellan depression och utvecklandet av långvarig smärta. Det 

finns däremot begränsat med forskning för att en depression kan utlösas av långvarig smärta 

(Linton & Bergbom, 2011). 52 % av alla smärtpatienter i USA uppfyller kriterierna för 

depression (Cheatle, 2011). Smärtproblem är också vanligt hos patienter med psykiatrisk 

problematik med depressiva symtom (Haegerstam, 1999). Depressiva patienter inom 

psykiatrin uppvisar ofta symtom av hopplöshet, oduglighet och självmordstankar, medan 

smärtpatienter ofta endast känner en nedstämdhet på grund av funktionsnedsättningen 

(Linton & Bergbom, 2011).  
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1.3.3 Rädsla undvikande modellen 

Individer med smärta som inte har katastroftankar har lättare att hantera sin smärta än 

personer som har smärta och katastroftankar (Wertli, Eugster, Held, Steurer, Kofmehl, & 

Weiser, 2014). Den så kallade rädsla - undvikande – modellen utvecklades utifrån 

erfarenheter av ett multimodalt team som arbetade med ländryggspatienter (Lethem, Slade, 

Troup, & Bentley, 1983). Modellen förklarar hur psykologiska faktorer påverkar upplevelser 

av smärtan och utvecklandet av långvarig smärta (Wertli et al., 2014). En negativ bedömning 

av smärtan och dess orsaker, såsom katastroftänkande kan leda till en rörelserädsla hos dessa 

patienter (Vlaeyen & Linton, 2000). När vi upplever smärta i samband med rörelse förväntar 

vi oss smärta vid rörelse i framtiden, vilket leder till ett undvikande av rörelser. Rädslan för 

smärtan resulterar i undvikande och skapar en ond cirkel. Undvikande av rörelser leder till 

en reducering av fysiska och sociala aktiviteter (Vlaeyen, Kole-Snijders, Rotteveel, Ruesink, & 

Heuts, 1995).  

2 Riskfaktorer för utvecklingen av långvarig smärta 

En ökad sårbarhet finns för långvarig smärta beroende av personlighetsdrag. Hanteringen av 

den långvariga smärtan är olika för personer med pessimistisk respektive optimistisk 

läggning. Studier har påvisat en skillnad gällande smärtintensitet mellan pessimistiska och 

optimistiska individer, där de förstnämnda upplever en högre smärtintensitet med ökad risk 

för långvarig smärta (Ramirez-Maestre, Esteve, & López, 2012). Depression är också en 

riskfaktor och kan utlösa och upprätthålla en långvariga smärta (Linton, 2000).  Ångest är 

ytterligare en predisponerande faktor för utveckling av långvarig smärta (Gordon, 

Asmundsson, & katz, 2009).  

 

 

3 Långvarig smärta och sjukfrånvaro 

Studier har visat att 18 procent av svenska befolkningen lider av långvarig smärta och 20-40 

procent av besöken under ett inom primärvården är föranledda av smärta, av dess utgörs 50 

procent av långvarig smärta (SBU, 2011). Patienter med muskuloskeletala problem står för 

26 procent av all långtids sjukdomsfrånvaro (frånvaro mer än 60 dagar) (Försäkringskassan, 

2010). Få hälsoproblem har en sådan påverkan på individen och anhöriga som erfarenheter 

av långvarig smärta (Vines, Cox, Nicoll, & Garett, 1996). Personer med långvarig smärta har 
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sex gånger större risk att inte kunna utföra något arbete (Currie & Wang, 2004; Gagnon & 

Patten, 2002; O´Hagan et al., 2013). Vidare tros de psykologiska effekterna av den långvariga 

smärtan öka stress, ångest och läkemedelsberoende (Vines, Cox, Nicoll, & Garett, 1996). För 

majoriteten av individer  med långvarig smärta är dock mediciner och vila verkningslöst 

(O´Hagan et al., 2013). Dessa faktorer har gjort att man inom hälso- och sjukvården 

utvecklat multimodala team som behandlingsmodell för patienter med långvarig 

smärtproblematik (Vines et al., 1996).  

4  Multimodal rehabilitering 

Multimodal rehabilitering eller MMR innebär en kombination av fysisk aktivitet/ träning, 

fysikaliska metoder och psykologiska insatser för individer med långvarig smärta. Ett team 

med ett minimum av tre personal med olika professioner som arbetar utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv (Norrefalk, Linder, Ekholm, & Borg, 2007; Scascighini, Toma, 

Dober-Spielmann, & Sprott, 2008). Åtgärderna pågår under en längre tid och är samordnade 

(SBU, 2011) Patienterna behandlas utifrån ett helhetsperspektiv (Olasson, 2004). 

Multimodal rehabilitering bedrivs ofta inom särskilda kliniker på sjukhus (SBU, 2011). 

Tanken bakom MMR är att påverka flera faktorer som orsakar och vidmakthåller 

smärttillståndet, till exempel oro, rädsla eller ångest (Linton, 2013). Genom synkroniserade 

åtgärder under en avgränsad period, exempelvis 6–8 veckor, hoppas man kunna bryta 

mönstret, så att patienten kan få ett mer välfungerande liv och kan arbeta (Nordin, Gard, & 

Fjellman–Wiklund, 2014). Det finns två kategorier av multimodal rehabilitering i Sverige, 

MMR 1 och MMR 2. MMR 1 erbjuds inom primärvården och innebär en vård på en lägre 

intensitetsnivå än MMR 2, som erbjuds inom den slutna specialistvården och innebär vård på 

en högre intensitetsnivå. För att uppfylla kriterierna att betecknas som ett MMR team måste 

flera professioner arbeta i teamet mot ett gemensamt mål. I MMR teamet skall det finns 

kompetens för att hand ha smärttillståndets komplexitet. Enheten skall finnas med i 

nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) (SBU, 2011). För att patienten skall 

erbjudas multimodal rehabilitering skall hen vara mellan 16 och 67 år och lidit av en 

ihållande eller intermittent smärta, som varat under mer än tre månader (Nordin et al., 

2014).  

4.1 Indikationer för multimodal rehabilitering 

Individen skall inte ha någon annan sjukdom som innebär hinder för att delta i programmet. 

En grundlig utredning har gjorts. ”Röda flaggor”, det vill säga att allvarlig patologi har 

uteslutits och screening för psykosociala riskfaktorer har gjorts. Farmakologisk och icke-
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farmakologisk behandling exempelvis fysioterapi eller samtal har 

övervägts/erbjudits/prövats. Patienten skall även ha fått skriftlig och muntlig information 

om MMR. Patienten skall vara motiverad och inneha potential för ett aktivt 

förändringsarbete. Individens förväntningar, beredskap för förändring och hur smärtan har 

påverkat möjligheten till aktiviteter skall ha klarlagts innan behandling påbörjats (SBU, 

2011). 

4.2  Biopsykosocial diagnostik och rehabilitering inom MMR 

Långvarig smärta ger psykiska, sociala konsekvenser och har en påverkan på individens 

arbetsliv, fritid, självbild samt framtidsbild (SBU, 2011). Flertalet patienter med 

långvarigsmärta har erfarenheter från att ha prövat en stor variation av behandlingar 

(Thomas, 2000). Inom MMR utreds smärtan utifrån om den är nociceptiv, neuropatisk 

och/eller psykogen. Diagnostiseringen inom multimodal rehabilitering möjliggör ibland en 

etiologisk diagnos, det vill säga en diagnos som baseras på orsakerna till ett fenomen, till 

exempel en psykisk funktionsnedsättning. Motsatsen är manifestdiagnos, vilket innebär en 

diagnos efter hur något uttrycks, men oftast kan endast en symtomdiagnos sättas. Att leva 

med smärtan innebär för många patienter en ny livssituation. En ofta långdragen 

anpassningsprocess påbörjas. Målen är individuella och många faktorer utöver de 

medicinska är av betydelse. I rehabiliteringsprocessen är patienten aktiv på ett annat sätt än  

vid  medicinsk behandling. Det krävs en systematisk kartläggning av individens mål. 

Patienten ska aktivt delta i utformningen av den individuella vårdplanen, vilket gör att 

patienten blir ”motorn” i sin rehabilitering, vilken kommer att pågå under lång tid även efter 

avslutat rehabiliteringsprogram. Förhållningssättet innebär att patienten betraktas som en 

ansvarstagande individ (SBU, 2006). Inom multimodal rehabilitering arbetar man utifrån 

den biopsykosociala modellen (Engel, 1977). Modellen tar hänsyn till de konsekvenser som 

kan bli följden av långvarig smärta, vilket inkluderar de somatiska, psykologiska, sociala, 

personlighetsmässiga aspekterna (Edwards et al., 2014). I smärtsammanhang behövs 

planering av självhjälpsinsatser för att kunna hantera funktionsnedsättningar och smärta 

som uppstår. Rehabiliteringen är inriktad på att få individen att hantera sin smärta. Smärtan 

betraktas som ett beteende. Fördelen med att betrakta smärta som ett beteende är att 

patienterna beskriver sina problem i termer hur de tänker, känner och gör. Beteendet 

analyseras också för att ringa in och förstå problemet. Beteendet kan även observeras, vilket 

har många fördelar när det gäller att diskutera problemet med patienten. Genom att 

diskutera det observerbara beteendet med patienten kan faktorer identifieras som orsakar 

eller styr smärtbeteendet. Vidare kan beteendet lättare undersökas i frekvens, varaktighet, 

intensitet och mätas. Det gör att problemet blir mer konkret och lättare att arbeta med 

(Linton, 2013). Av alla tekniker som finns för att förbättra behandlingseffekten och 
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patientbelåtenheten, är kommunikation förmodligen högst värdefull (Janssen & Lagro-

Janssen, 2012). Inom biopsykosocial rehabilitering används patientcentrerade samtal 

(Charlton, Karen, Berry, & Johnson, 2008). Det innebär att vid mötet med patienter skall det 

vara en tydlig kommunikation, vilket innefattar ett klart, innehållsrikt och rakt budskap som 

patienterna verkligen förstår och kan ta emot (Janssen & Lagro-Janssen, 2012).  

4.3 Fysioterapeutens roll i det multimodala teamet 

Inledningsvis i MMR-programmet görs en multiprofessionell smärtanalys gällande 

patienten. Fysioterapeuten samt övriga professioners specifika yrkeskunskaper integreras i 

en samlad bedömning. De olika professionerna träffas därefter regelbudet i teamkonferenser 

med avstämningar för eventuella justeringar gällande behandlingen (Kosek et al., 2014). De 

olika professionerna med fysioterapeuten inkluderad arbetar mot ett gemensamt mål med 

hjälp av en gemensam strategi (Momsen, Rasmussen, Nielsen, Iversen, & Lund, 2012). I 

flertalet MMR-team är det fysioterapeuten som gör en analys av de motoriska 

dimensionerna, vilket innebär undersökning av rörelseomfång, styrka, uthållighet, 

koordination, balans och rörelserädsla. En detaljerad kartläggning är en förutsättning för att 

anpassa ett bra rehabiliteringsprogram för patienten med träning och ergonomiska åtgärder 

(Kosek et al., 2014). Vid rörelserädsla sker en gradvis exponering för de rörelsemoment 

patienten oroar sig för sig för. I den stegvisa exponeringen som bygger upp patientens 

förmåga och självförtroende använder fysioterapeuten sig ofta av KBT-baserade tekniker 

tillsammans med traditionell fysioterapi. Fysioterapeuten arbetar med att vinna patientens 

förtroende genom att skapa trygghet och lugna patienten (Lundberg, 2008). Få studier har 

undersökt hur patienter upplever fysioterapeuten i det multimodalateamet (Nordin et al., 

2014).   Det är därför betydelsefullt att kunna ta del av patienters upplevelser för att utveckla 

och förbättra vården  (http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/kvalitet-

i-varden/, 2016).    

 

5 Acceptance and commitment  therapy 

Acceptance and commitment therapy (ACT) grundades av psykologen Steven Hayes (Hayes, 

1999). Modellen används inom multimodal rehabilitering (Trompetter, Schreurs, Heuts, & 

Vollenbroek-Hutten, 2014). ACT har sitt ursprung i kognitiv beteendeterapi (Wicksell, Dahl, 

Magnusson, & Olsson, 2005). Det är en vetenskaplig psykoterapeutisk modell som bygger på 

hur det mänskliga tänkandet fungerar (Hayes, 2007). Med ACT kan patienter bli hjälpa med 

att kontrollera symtom, såsom ångest, rädsla och smärta, för att patienterna skall få ett 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/kvalitet-i-varden/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/kvalitet-i-varden/
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anständigt liv (Wicksell et al., 2008). Modellen är utgångspunkt för specifika tekniker, vilka 

kan hänföras till tre övergripande kategorier: medveten närvaro, acceptans och 

grundläggande värderingar. Medveten närvaro (mindfulness) är en metod för att observera 

de egna tankarna och upplevelserna. I ACT är avsikten att individen lär sig att vara 

närvarande med sina negativa tankar, genom att betrakta dem utifrån utan att låta sig styras 

av dem (Veehof, Oskam, Schreurs, & Bohlmeijer, 2011). Det finns en uppfattning inom ACT 

att människan förstärker smärtan, när hen försöker bli kvitt den och blir låst. Det gör att att 

individen ”stångar sig blodig” för att bli kvitt smärtan. Med ACT lär sig individen att leva sitt 

liv trots smärtan. Grundläggande värderingar kan beskrivas som individens reflektioner över 

vad man värderar i livet (Hayes, 2007). 

  

6  Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som ofta används inom multimodal 

rehabilitering (SBU, 2012). Metoden utvecklades först för att behandla alkoholproblem av 

William F Miller och Stephen Rollnick och (Miller, 1983). I motiverande samtal betonas 

personens inneboende potential och värde, personens autonomi respekteras, personens 

styrkor belyses, bekräftas och empati förmedlas (Folkhälsomyndigheten, 2014). Metoden har 

influerats av Prochaskas & DiClementes transteoretiska modell och kan ses som ett 

förhållningssätt för rådgivning (Socialstyrelsen, 2012). Syftet med metoden är att underlätta 

beteendeförändring. En viktig del i samtalet är att utforska individens ambivalens och att 

väga för och emot (Folkhälsomyndigheten, 2014). Vidare får patienten hjälp med att utforska 

hindren för en förändring samt att finna lösningar (Rubak, Sandbaek, Lauritzen, & 

Christensen, 2005). 

  

 

7  Beteendeförändring och transteoretiska modellen 

Transteoretiska modellen TTM utvecklades av forskarna James Prochaska och Carlo 

DiClemente (DiClemente & Prochaska, 1982). Ett sätt att arbeta med patientens 

beteendeförändring inom multimodal rehabilitering, är att arbeta utifrån den transteoretiska 

modellen. Innan deltagande i ett MMR ställs frågor gällande individens förväntningar och 
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potential för förändringsarbete, vilka är baserade på de sex förändringsstadierna som 

förekommer i TTM (SBU, 2011). En metaanalys av 91 oberoende studier  kunde påvisa att 

individer använder sig av alla tio förändringsprocesser och sex förändringsstadier  beroende 

på vilket stadie de befinner sig i beteendeförändringen för att ändra sitt beteende gällande 

fysiska aktivitet och träning (Marshall & Biddle, 2001). En randomiserad studie där 20 

primärvårdsenheter deltog  kunde påvisa bra resultat med modellen, gällande bland annat 

ökning av patienters fysiska aktivitet. Personalen gjorde inledningsvis en värdering av vilket 

förändringsstadie patienterna befann sig i och arbetade därefter med stadiebaserad 

rådgivning (Steptoe, Kerry, Rink & Hilton, 2001). Den transteoretiska modellen beskriver 

hur en beteendeförändring genomgår sex förändringsstadier, Stages of Change, samt hur tio 

förändringsprocesser, Process of Change, hör samman med dessa stadier. Förnekelse/före 

begrundarstadiet: Personer som befinner sig i detta stadium har ingen tanke på förändring 

och är inte intresserad av att försöka förändra sitt beteende. De är ofta motsträviga och 

omotiverade till terapi och hälsofrämjande åtgärder såsom ett MMR- program. Individer som 

är i begrundarstadiet överväger att förändra sitt beteende. De väger fördelarna mot 

nackdelarna men är inte redo för något MMR-program. Personerna fastnar i denna fas på 

grund av ett ambivalent beteende. De personer som är förberedelsestadiet är beredda att göra 

något och har en plan för beteendeförändringen. Personer i handlingsstadiet har vidtagit 

åtgärder och har påbörjat en beteendeförändring. De har exempelvis påbörjat ett MMR- 

program och börjat applicera de nyvunna kunskaperna i sitt dagliga liv. Individer i 

vidmakthållandestadiet befäster förändringen. De har gjort en beteendeförändring och 

arbetar med att förhindra ett återfall. Personerna är övertygad om att kunna fortsätta med 

sin beteendeförändring. De personer som är i slutförandetstadiet har 100 procent self-

efficacy gällande att hantera högrisk situationer utan att återfalla i sitt tidigare beteende. 

Studier på forna rökare och alkoholister har funnit att endast 20 procent av rökare respektive 

alkoholister når 100 procent self-efficacy. På grund av det skall slutförandestadiet snarare 

ses som ett mål att sträva efter för majoriteten av personer (Prochaska, Redding & Evers, 

2008). Förändringsprocesser används för att hjälpa personen att progrediera i stadierna 

ovan (Denison & Åsenlöf, 2012). Exempel på sådana processer är: ”Conciousness raising” 

vilket innebär ökad uppfattning gällande konsekvenser. ”Dramatic relief” vilket innebär 

ökade känslomässiga erfarenheter. Ytterligare begrepp som används inom TTM är 

”Decisional Balance”, vilket innebär att personen väger för och nackdelar med en 

beteendeförändring (Prochaska et al., 2008). 

”Self-efficacy” innebär en persons tilltro att utföra ett specifikt beteende i ett specifikt 

sammanhang. Self-efficacy har sitt ursprung i social kognitiv teori (Bandura, 1977). ”Self 

revaluation” innebär en förstålse att en beteendeförändring har betydelse för självbilden. 

”Evironmental revaluation” är en förståelse hur ett ohälsosamt kontra ett hälsosamt beteende 
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påverkar omgivningen. ”Selfliberation” innebär ett löfte om beteendförändring. 

”Reinforcement mangement” innebär en belöning för en positiv beteendeförändring och 

ingen belöning för ett negativt beteende. ”Counterconditioning” innebär ett lärande av ett 

hälsosamt beteende för ett problembeteende, med exempelvis avslappning. ”Helping 

relationsships” söker och använder social support för en hälsosam beteendeförändring. 

”Stimulus control” ersätter påminnelser för ett ohälsosamt beteende med påminnelser för ett 

hälsosamt beteende. ”Social liberation” är en förståelse av att de sociala normerna som 

förändras för att gynna en hälsosam beteendeförändring (Prochaska et al., 2008). 

 

 

 

 

     Förnekelsestadiet         Begrundarstadiet          Förberedelsestadiet           Handlingsstadiet         vidmaktakthållandestadiet   

                                                 

  

                                                                   

                                                                                                                              

       

 

Figur 1 .  Sambandet mellan förändringsprocesser och  förändringsstadier  efter (Prochaska, 
Redding & Evers, 2008, S.105) 

 

Figur 1 beskriver övergripligt hur patienter blir hjälpta att progrediera i förändringsstadierna 

med förändringsprocesser. När patienter behöver hjälp att gå från förnekelsestadiet till 

begrundarstadiet, kan processer som consciousness raising, dramatic relief och 

environmental reevaluation användas. Från begrundarstadiet till förberedelsestadiet, kan 

self-reevalation användas. Mellan förberedelsestadiet och handlingsstadiet är det lämpligt att 

tillämpa processen self-liberation. Från handlingsstadiet till vidmakthållande stadiet kan 

processerna counterconditioning , helping relationships,  reinforcement management och 

stimulus control användas. Figur 1 visar endast på en förenklad bild över förloppet, en del 

beteendeproblem har större komplexitet. (Prochaska et al., 2008). 

Consciousness raising  

Dramatic relief  

Environmental  

reevaluation                             Self-

reevaluation 

 

Self-liberation 

 

Counterconditioning      

Helping  relationships 

Reinforcement 

management   

Stimulus control 
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7.1.1  Användandet av den transteoretiska modellen på långvarig smärta. 

Det finns ett fåtal studier som tydligt beskrivit hur transteoretiska modellen använts som 

utgångspunkt vid behandling av långvariga smärttillstånd. I en randomiserad kontrollerad 

studie med syfte att undersöka effekten av TTM baserad rådgivning tillsammans med 

fysioterapi för att öka den fysiska aktiviteten hos äldre ländryggspatienter med långvarig 

smärta, på en tysk vårdcentral, behandlades patienterna enligt följande sätt: patienterna fick 

stadiebaserad information om långvarig smärta samt fördelarna med fysisk aktivitet. 

Strategin var att påverka decisional balance i positiv riktning och att öka self-efficacy. 

Självförstärkning och förstärkningar användes vid önskvärt beteende. Patienterna lärde sig 

att använda sig av social support och hantera återfall (Basler, Bertalanffy, Quint, Wilke, & 

Wolf, 2007). I en annan randomiserad kontrollerad studie med syfte att undersöka effekten 

av rådgivning baserad på TTM som utgångspunkt för att öka den fysiska aktiviteten hos 

ländryggspatienter inom primärvården, där en tredjedel av patienterna hade långvarig 

smärta, var terapeuterna undervisade att behandla patienterna enligt följande: med 

patienterna i förnekelsestadiet med ointresse för förändring av beteende gällande fysisk 

aktivitet, var målet att öka intresse för ämnet. Med patienterna i begrundarstadiet 

diskuterades för och nackdelar med ökad fysisk aktivitet, enligt decisional balance. En 

betoning låg på att öka patienternas self-efficacy, genom att förstärka varje litet steg närmare 

behandlingsmålet. Patienterna som var i förberedelsestadiet blev uppmuntrade och fick stöd 

i genomförandet med exempelvis bokning av regelbundna tider för fysisk aktivitet. De 

patienter som var i handlingsstadiet och vidmakthållandestadiet undervisades i att 

identifiera högrisksituationer med risker för återfall. De fick också undervisning i hur de 

skulle återuppta sin beteendeförändring vid eventuella återfall. Terapeuterna använde ett 

aktivt lyssnande med empati. De var också fokuserade på att finna ambivalens i stadierna 

innan handlingsstadiet. I handlingsstadiet användes förstärkning. Förändringen skulle 

komma från patienten och terapeuten skulle inte driva på en förändring, om inte patienten 

var redo. Resultatet i studien påvisade signifikanta förbättringar gällande patienternas 

fysiska aktivitet, men som ej berodde på den TTM baserade rådgivningen. Studiens resultat 

kan ha berott på brister i rådgivningen, vilket studieförfattarna också påpekade (Leonhardt, 

o.a., 2008). 

8 Bemötande av patienter med långvarig smärta  

Bemötande har en dominerande roll utifrån hur patienter med långvarig smärta beskriver 

vad som är viktigt vid rehabilitering (Werner, Steihaug, & Malterud, 2003; Östlund, 

Cedersund, Alexandersson & Hensing, 2001). Patienter med långvarig smärta framhäver det 

personliga bemötandet före val av behandling (Lundberg, 2008). Patienter med 
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långvarigsmärta bemöts ofta med misstro av vårdpersonal (Paulsson, Norberg, & Danielsson, 

2002). I en studie med 268 sjuksköterskor ansågs personer med långvarig smärta ha mindre 

ont än de med akut smärta. Speciellt nedsättande var sjuksköterskorna mot patienter med 

långvariga ländryggsbesvär, vilka fick benämningar som ”low back losers”. Att inte lyssna på 

patienterna är vanligt förekommande problem bland läkare och väldokumenterat, speciellt 

när det gäller patienter med långvarig smärta (Thomas, 2000). Ett annat problem är 

vårdpersonalens bristande insikt om patienternas förväntningar av vården (Allcock, Elkan, & 

Williams, 2007). När patienter med långvarig smärta genomgått en variation av tester och 

behandlingar, och inget hjälpt, uppstår en frustation hos både vårdpersonal och patienter. 

Det är inte ovanligt då att patienterna reagerar med oro och aggression. Det är heller inte 

ovanligt att personalen ger upp och använder ord såsom ” lär dig leva med det”. 

Grundproblemet är att personalen arbetar utifrån en biomedicinsk förklaringsmodell och kan 

inte erbjuda stöd som kan hjälpa patienter att hantera och leva med sin smärta (Thomas, 

2000). Inom multimodal rehabilitering har man kompetens att bemöta patienternas 

komplexa problematik, och arbetar bland annat med bemötandets ideologi, vilket innefattar 

tillgänglighet, förtroendeskapande bemötande, individanpassade insatser och samarbete med 

andra rehabiliteringsaktörer (SBU, 2006). 

 

9  Evidens för multimodal rehabilitering och tidigare forskning 

I flera studier har effekten av multimodala rehabiliteringen vid långvarig smärta med 

kvantitativ inriktning på gruppnivå, till skillnad mot studier som studerat patientens 

upplevelser av den multimodala rehabiliteringen med kvalitativ inriktning (Nordin et al., 

2014). Gällande evidens så har multimodal rehabilitering en dokumenterad effekt för 

behandling av långvarig smärta (Hellman, Jensen, Bergström, & Busch, 2015; Hålstam, 

Stålnacke, Svensen, & Löfgren, 2014; Momsen et al., 2012; Westman, Linton, Theorell, 

Öhrvik, Wahlén, & Leppert, 2006). Två exempel där forskare sett att MMR är effektivare som 

behandlingsmetod, är en  jämförels mellan  multimodal rehabilitering och standardvård (till 

exempel av allmänläkare) respektive enbart fysiska fysiska och/eller fysikaliska åtgärder (till 

exempel fysikaliska metoder eller träningsprogram) för att minska smärtan samt 

aktivitetsbegränsningen hos personer med långvarig ländryggssmärta (SBU, 2015).  

Oberoende grupper av forskare/utredare har bedömt att det finns ett måttligt till starkt 

vetenskapligt stöd för att MMR ger bättre helhetseffekter (sammanvägning av resultat från 

olika utfallsvariabler) jämfört med avsevärt mindre intensiva eller inga insatser vid långvarig 

smärta oberoende av anatomisk lokalisation. Några exempel på sådana utfallsvariabler är 
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återgång till arbete, minskad sjukskrivning samt en ökad upplevelse av arbetsförmågan 

utifrån patientens egen bedömning. Det vetenskapliga underlaget är dock begränsat gällande 

vilken typ av multimodal rehabilitering som är bäst i dessa avseenden (SBU, 2011). Trots att 

det finns vetenskapligt stöd för MMR publicerades en rapport 2014 från Inspektionen för 

socialförsäkringen som påvisade negativa resultat med MMR. Rapporten kunde påvisa 

negativa effekter i form av ökad sjukfrånvaro under det första året efter behandlingsstart 

(Inspektionen för socialförsäkringen, 2014).  

9.1.1 Ekonomiska förutsättningar 

Rehabiliteringsgarantin innefattar en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges 

Kommuner och Landsting. Under år 2o12 fick landstingen ersättning för MMR av regeringen 

inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Ersättningen var 25ooo kr för MMR I och 45000 kr 

för MMR2 samt 12ooo kronor per genomförd behandling. Landstingen fick även ett påslag på 

1000 kr för varje behandlad patient. Den totala avsättningen för rehabiliteringsgarantin var 

under 2012 1 miljard kronor (Inspektionen för socialförsäkringen, 2014). Under 2015 avsatte 

regeringen 712 miljoner till landstingen för rehabiliteringsinsatser (Riksrevisionen, 2015). 

10  Problemformulering 

Långvariga smärta har en stor påverkan på individen och anhöriga. Att behandla långvarig 

smärta är svårt eftersom patienterna har ett komplext rehabiliteringsbehov, vilket medför 

stora kostnader för samhället. Hur patienter upplever multimodal rehabilitering är därför 

viktigt för fysioterapeuter, läkare samt annan vårdpersonal, vilka remitterar patienter till 

multimodala team såsom MMR 1 och 2. En sammanställning av patienters upplevelser kan 

utveckla och förbättra vården genom att vara till hjälp gällande behandling och bemötande av 

patienter med långvarig smärta inom multimodal rehabilitering. Trots att transteoretiska 

modellen används inom MMR, så saknas det studier som analyserat patienters upplevelser av 

multimodal rehabilitering utifrån modellen i sin helhet eller delar av den. Framtida studier 

som tolkar och analyserar patienters upplevelser av multimodal rehabilitering, utifrån 

transteoretiska modellen, kan förstärka användbarheten av modellen på patienter med 

långvarig smärta.       
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 11   SYFTE 

Syftet med föreliggande uppsats var att genom en metasyntes sammanställa och analysera 

resultat från kvalitativa studier, som handlar om patienters olika upplevelser av att ha 

deltagit i multimodala rehabiliteringsprogram för långvarig smärta. Vidare var syftet att 

analysera och tolka resultatet utifrån förändringsprocesser i den transteoretiska modellen.                                                                                                             

12   METOD 

12.1.1  Design 

En metasyntes av kvalitativa artiklar som studerat patienters upplevelser av multimodal 

rehabilitering utifrån en induktiv ansats. Metoden metasyntes valdes på grund av att den 

lämpade sig för studiens problemformulering/syfte med en sammanställning och att flera 

kvalitativa studiers resultat skulle tolkas (Friberg, 2012).        

12.1.2  Urval 

Artikelsökningar gjordes tillsammans med en bibliotekarie och självständigt i databaser och 

sökportaler tillgängliga vid Mälardalens högskolebibliotek samt Örebros universitetsbibliotek 

under tidsperioden 2015-02-10 till och med 2016-01-16. Den strukturerade 

litteratursökningen utfördes 2016-01-16. Under tidsperioden gjordes även sökningar i 

Cochrane Database of Systematic Reviews och Statens beredningar för medicinsk utvärdering 

för att se om det fanns liknande projekt som påbörjats. Sju artiklar inkluderades efter en  

kvalitetsgranskning. 

Sökningar har gjorts i följande databaser och sökportaler: 

Discovery som är en samlad sökportal med majoriteten av bibliotekets kataloger och 

databaser däribland Cinahl plus. 

PubMed som är en databas med mer än 20 millioner referenser, inom medicin, omvårdnad, 

odontologi, ortopedteknik med mera. 

PEDro vilket är en databas med evidensbaserade systematiska översikter inom fysioterapi. 
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 12.1.3  Inklusionskriterier 

Kvalitativa studier publicerade till och med 2016 01 16, som handlade om patienters 

upplevelser av multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. 

Studier som beskrev långvariga smärttillstånd vilka fysioterapeuter behandlar. 

Studier som innehöll ett minimum av tre vårdpersonal exempelvis läkare, fysioterapeut och 

psykolog, vilka arbetat utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.  

Behandlingarna i studierna innefattade fysisk aktivitet/träning, fysikaliska metoder och 

psykologiska insatser, vilket var enhetligt med multimodal rehabilitering. 

Artiklar som var tillgängliga i fulltext eller som kunde beställas via Mälardalens 

högskolebibliotek eller Örebros universitetsbibliotek. 

Studier som var publicerade på engelska. 

Studier som fått tillstånd av en etisk kommitté.  

12.1.4  Exklusionskriterier 

Neurologiska tillstånd, onkologiska sjukdomar samt inflammatoriska ledsjukdomar. 

12.1.5 Datainsamlingsmetod 

Vid litteratursökningen användes SPICE-modellen. Användandet av modellen underlättade 

för att formulera en frågeställning och göra litteratursökningar. Referenslistor från utvalda 

studier användes också för inhämtning av artiklar. En studieledare för en studie kontaktades 

för att säkerställa att inklusionskriteriet gällande yrkeskategorier uppfylldes. 

SPICE = Setting/sammanhang, Perspective/perspektiv, Intervention, 

Comparison/jämförelse, Evaluation/utvärdering. 
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Tabell 2.  Frågeställning enligt SPICE-Modellen 

  

Vilka upplevelser har patienter med långvarig smärta av multimodal rehabilitering? 

Sammanhang Perspektiv Intresse/Intervention Jämförelse Utvärdering 

 

Multimodal 

rehabiliteringsenhet 

Patienter med 

långvarig smärta  

Multimodalt 

rehabiliteringsprogram 

Inte tillämpbart Upplev elser  

 

 12.1.6  Databassökningar 

I databassökningarna användes följande antal MeSH-termer, markerade med *, hämtade 

från databasen Svensk MeSH. Databasen innehåller kontrollerade vokabulär som används i 

NLM (U:S National Library of Medicine)  MeSH -termer  i PubMed  är markerade med **. 

Databasen PubMed innehöll indexerade sökord i form av MeSH- termer.  Similar articles 

användes vid sökning i PubMed för inhämtning av artiklar. 

 

 Discovery och PEDro innehöll inte några MeSH-termer. Det användes också sökord i fritext, 

dessa är inte markerade. Booleska sökoperatorer med ordet and användes för att kombinera 

sökorden.   

Qualitative research*   **  

Qualitative study 

Chronic pain*  **  

Pain management 

Multimodal treatment ** 

Multimodal rehabilitation 

Multidisciplinary rehabilitation/treatment    

Interdisciplinary rehabilitation/treatment  

   



   

16 
 

 

 
Tabell 3.  Exempel på sökschema i databasen Discovery 

 
Sökning Datum 

2016  01 16    

Databas Discovery 

 

Träffar Lästa 

titlar 

   

Lästa  

abstrakts 

 

Utvalda    

artiklar  

1 

  

Utvalda 

artiklar 

2 

   

Multidisciplinary treatment 312706     

Multidisciplinary treatment  AND Chronic pain   

 

7965     

Multidisciplinary treatment  AND Chronic pain 

AND  Qualitative study   

 

174 174 174   

chronic pain AND multidisciplinary AND 

experience AND 

pain management AND   qualitative study    

 

36 36 36 0  

 

 

12.1.7 Systematisk litteraturgenomgång 

 

Urval 1 

Databassökningar i Discovery, PubMed och PEDro resulterade i 16 abstrakts, vilka kunde 

uppfylla inklusionskriterierna samt syftet. En artikel tillkom genom similar articles vid en 

sökning i PubMed. Abstrakten lästes igenom och skrevs därefter ut i fulltextartiklar. 

Huvudparten av artiklarna fick beställas genom Örebros universitetsbibliotek. Under 

Utvalda artiklar 1 i tabellen (Bilaga C) finns siffror inom parentes, med det menas dubbletter 

av artiklarna. Efter urval 1 tillkom fyra stycken artiklar från de utvalda artiklarnas 

referenslistor.   

 

Urval 2  
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De 21 artiklarna Utvalda artiklar 2 lästes igenom noggrant. Artiklar som inte uppfyllde syftet 

och inklusionskriterierna exkluderades.  Följande 14 vetenskapliga artiklar exkluderades: 

Sjöström, Melin-Johansson, Asplund, & Alricsson, 2011; Man, Chu, Chen, Ma, & Gin, 2007; 

Hellman, Jensen, Bergström, & Busch, 2015; Furnes, Natvig, & Dysvik, 2014; Yuxiang, o.a., 

2012; Nilsson, Lindgen, & Månsson, 2011; Ojala, Häkkinen, Karppinen, Sipilä, Suutama, & 

Piirainen, 2015; Parsons, o.a., 2007; Holloway, Sofaer-Bennet, & Walker, 2007; Cho, o.a., 

2011; Nordin, Gard, & Fjellman-Wiklund, 2014; Haugli, Steen, Laerum, Nygard, & Finseth, 

2001; Jensen, Larsen Ladekjaer, & Nielsen Vinther, 2013; O´Hagan, Coutu, & Baril, 2013). 

 

Urval 3 

De resterande 7 artiklarna fick genomgå en kvalitetsgranskning. Artiklar som kunde påvisa 

en studiekvalitet på minst en medelhög nivå användes vid redovisning av resultatet. Ingen av 

de sju artiklarna som genomgick en kvalitetsgranskning exkluderades. 

12.1.8  Kvalitetsbedömning 

Att gör en kvalitetsbedömning är en viktig del i en metasyntes (Walsh & Downe, 2006). 

Metasyntesens värde är beroende av hur väl studierna är värderade (Forsberg & Wengström, 

2013), därför har studierna  värderats i flera steg (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 

2013). För att underlätta arbetet med kvalitetsgradering utformades en mall som passade 

metasyntesen (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). Frågor från en granskningsmall baserad 

på mallar från (Eriksson et al., 2013) och (Willman et al., 2011) har använts (Bilaga B). Varje 

positivt svar har tilldelats en poäng. Vid negativa svar noll poäng. Poängsumman har sedan 

räknats om i procent enligt (Willman et al., 2011). Den maximala poängen en studie kunde få 

var 20 poäng vilket motsvarade 100 procent. Kvalitetsgrad hög motsvarade 80-100 procent 

eller 16-20 poäng. Kvalitetsgrad medel motsvarade 60-79 procent eller 12-15 poäng. 

Kvalitetsgrad låg motsvarade o-59 procent eller o-11 poäng, vilka studier ej skall inkluderas i 

en metasyntes (Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitetsgranskningen resulterade i att 2 

studier uppvisade kvalitetsgrad medel och de resterande 5 studierna uppvisade kvalitetsgrad 

hög (Bilaga C). Kvaltetsbedömningen ufördes endast av författaren. I två av de svenska 

studierna: Hålstam, Stålnacke, Svensen, & Löfgren, 2014; Nordin, Gard, & Fjellman–

Wiklund, 2013, framkommer inte vilka professioner som medverkat. Studiernas författare 

kontaktades via mail. De två studierna inkluderades därefter.  
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 12.1.9  Praktiskt tillvägagångssätt med analysering av de kvalitetsgranskade inkluderade 

studierna 

 En metasyntes innefattar analys av resultaten av inkluderade studier (Friberg, 2012). 

Analysförfarandet innefattar kodning och kategorisering som skall leda till att teman 

utvecklas, enligt (Sandelowski & Barroso, 2007) och kan liknas vid en latent innehållsanalys 

beskriven av (Eriksson et al., 2013) och konventionell innehållsanalys utifrån (Graneheim & 

Lundeman, 2004). Analysmomentet utfördes med en innehållsanalys, men det finns inga 

absoluta regler för hur en innehållsanalys utföras (Fejes & Thornberg, 2015). Det samma 

gäller för en metasyntes (Friberg, 2012). Metoden kvalitativ innehållsanalys valdes på grund 

av tydligheten gällande tillämpningen. Innehållsanalysen genomfördes av författaren. En 

professor i pedagogik och handledaren konsulterades under hela analysprocessen. De två  

gjorde en övergripande analys efter slutförandet av innehållsanalysen, för att säkerställa 

analysprocessen genomfördes på adekvat sätt. Artiklarnas resultat lästes igenom 4 gånger för 

att få en sammanfattande bild av materialet. All text med teman, underteman, 

underkategorier, kategorier och koder som svarade på metasyntesens syfte markerades med 

en färg i texten. Därefter överfördes texten som var markerad på separata papper. Den 

överförda texten var de så kallade meningsenheterna. Meningsenheterna innehöll så mycket 

översatt originaltext att sammanhanget bestod. Därefter kondenserades texten i begränsad 

mängd ned olika mycket utan att det essentiella innehållet försvann i de kondenserade 

meningsenheterna. En kodning påbörjades därefter med det centrala budskapet i texten. 

Varje enskild studie kodades och jämfördes med tidigare kodade studier. Koderna som hörde 

samman sammanfördes därefter i grupper i så kallade underteman. Därefter 

sammanfattades underteman i flera teman utifrån mönster med likheter och skillnader. När 

resultatdelen var klar analyserades och tolkades resultatet av den av författaren till 

metasyntesen utifrån förändringsprocesser i den transteoretiska modellen.  
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Tabell 3.   Översikt med teman, underteman, meningsenheter och koder  

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Undertema Tema 

The team was 

described  as 

empathetic  

and 

knowledgeable: 

when the 

informants told 

about their 

diffuculties 

they felt 

understood for 

the first time 

Teamet beskrevs som 

empatiska och kunniga  

När informanterna 

berättade om sina problem  

kände de sig förstådda för 

första gången 

Teamet beskrevs 

som empatiska och 

kunniga 

Informanterna 

kände sig förstådda 

för första gången 

Support från 

MMR-teamet 

Upplevelser  av 

stöd under 

progammet 

For several 

informants it 

was the first 

time 

they felt 

understood 

respected and 

seen 

Ett flertal informanter 

upplevde att de blev 

förstådda, respekterade 

och sedda för första 

gången 

 

 

Informanterna blev 

respekterade, 

förstådda 

och sedda för första 

gången 

Stöd från andra 

patienter under 

MMR-

programmet 

Upplevelser av stöd 

under programmet 

Support from 

family and 

friends was of 

major weight, 

especially in 

the early phase 

of 

rehabilitation, 

for 

encorugment 

and support in 

the change of 

Support i  form av 

uppmuntran, stöd från 

familj var speciellt viktigt i  

den tidiga delen av 

rehabiliteringen för 

beteendeförändringen 

Uppmuntran och 

stöd från närstående 

är speciellt viktigt  

tidigt i  

rehabiliteringen    

Stöd från 

anhöriga under 

MMR-

programmet 

Upplevelser av stöd 

under programmet 
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behaviour, 

Relaxation 

helped in every 

day situations 

such as sitting 

in a car, 

standing in a 

queu  

Avslappning  

hjälpte i  vardagliga 

situationer, såsom att stå i  

kö eller sittandet i  en bil  

Avslappning hjälpte 

vid sittande i bil  och 

stående i kö  

Ny kunskap Upplevelser av 

strategier för 

hantering av 

långvarig smärta 

…taking 

countinous 

breaks,working 

slower and 

being aware of 

body posture 

and workloads 

Patienterna tog 

kontinuerliga pauser, var 

medvetna om sin 

kroppshållning och 

arbetsbelastning 

En medvetenhet  

gällande 

kroppshållning och 

arbetsbelastning 

Livsjusteringar Upplevelser av 

strategier för 

hantering av 

långvarig smärta 

     

…accepting a 

l ife with pain 

and realising 

that it is 

desirable and 

manageable to 

l ive a good life 

even if the pain 

does not abate 

Att acceptera ett l iv med 

smärta, inse att det är  

hanterbart att leva ett gott 

l iv även om inte smärtan 

försvinner 

Att acceptera 

smärtan och leva 

gott l iv även om inte 

smärtan försvinner 

En positiv 

acceptans av 

smärtan 

Upplevelser av en 

förändrad självbild 

They  felt 

tougher,  and 

described how 

it became 

easier to have 

an opinion 

De kände sig tuffare och 

hade lättare att inneha en 

egen åsikt 

De kunde inneha en 

egen åsikt och kände 

sig tuffare 

En förändrad 

självbild med 

ett bättre 

självförtroende 

och självkänsla  

Upplevelser av en 

förändrad självbild 

 … which 

hindered their 

learning 

process: 

cancelled 

appointments, 

professionals 

som hindrade deras 

inlärningsprocess. Det 

kunde vara inställda 

möten, personal som kom 

för sent ti l l  möten, 

alternativt förändringar i  

rehabiliteringsprogrammet 

Hinder i  

inlärningsprocessen: 

inställda möten, 

personal som kom 

för sent och 

förändringar i  

programmet som 

Organisatoriska 

problem 

Upplevelser av 

hinder för 

beteendeförändring 
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coming late to 

apointments 

and changes 

with in the 

rehabilitation 

program which 

were not 

communicated 

or imlemented 

som inte meddelats eller 

genomförts 

inte meddelats                                                                                 

…although  

patients also 

reported 

experiencing 

the imbalance 

between them 

and the 

number of 

health 

professionals 

as a 

disadvantage 

Även om det fanns 

patienter som upplevde en 

obalans gällande antal 

personal och patienter som 

en nackdel  

Det fanns patienter 

som upplevde en 

obalans gällande 

antal personal och 

patienter som en 

nackdel 

Patienternas 

och 

personalens 

begränsningar  

 

Upplevelser av 

hinder för 

beteendeförändring 

 

13 Etiska aspekter 

De studier som är inkluderade i metasyntesen har fått ett godkännande från en etisk 

kommitté. Urvalet av artiklarna baserades på inklusions - och exklusionskriterier, som 

utarbetades i samråd med handledaren, för att säkerhetsställa att de var adekvata för 

studiens syfte. För att säkerställa analysprocessen har utförts på ett korrekt sätt, har 

handledaren och en professor konsulterats under hela processen. Studiematerialet till 

metasyntesen kommer att arkiveras på ett säkert sätt i tio år.   
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14 RESULTAT 

 

14.1.1 Sammanställning av inkluderade studier 

Resultatpresentationen baseras på följande sju studier: 

 Bremander, Bergman, & Arvidsson. (2009). Perception of multimodal cognitive treatment 

for people with chronic widespread pain - Changing one´s life plan. Diasbility and 

rehabilitation. 

Gustafsson, Ekholm, & Öhman. (2004). From shame to respect: musculoskeletal pain 

patient´s experience of a rehabilitation programme, a qualitative study. J Rehabil Med. 

Hålstam, Stålnacke, Svensen, & Löfgren. (2014). "Change s possible" : Patients experience of 

a multimodal chronic pain rehabilitation programme. J Rehabil Med. 

Mathias, Beth, & Huws. (2014). Individual experiences of an acceptance-based pain 

management programme: An interpretative phenomenological analysis . Phychology & 

Health. 

Nordin, Gard, & Fjellman–Wiklund. (2013). Being in an exchange process: Experience of 

patient participation in multimodal pain rehabilitation. J Rehabil Med. 

Oosterhof, Dekker, Sloots, Bartels, & Dekker.  (2014). Sucess or failure of chronic pain 

rehabilitation: the importance of good interaction - a qualitative study under patients and 

professionals. Disability and Rehabilitation. 

Rydstad, Schult, & Löfgren. ( 2010). Whiplash patients´experience of a multimodal 

rehabilitation progamme and its usefulness one year later. Disability and Rehabilitation. 
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14.1.2  Fyra övergripande teman med  två till fyra olika underteman. 

Teman och underteman är resultat av analysen. 

Upplevelser av stöd under MMR-programmet  

Temat beskriver upplevelser av stöd som patienterna fick under MMR-programmet. Stödet 

kom framförallt från behandlingspersonalen men även andra patienter, anhöriga och vänner. 

Upplevelser av strategier för hantering av långvarig smärta 

Temat beskriver vilka faktorer som patienterna upplevde var avgörande för att hantera sin 

smärta. Det innefattar kunskaper om olika strategier för att hantera smärtan.  

Upplevelser av en förändrad självbild 

Patienterna upplevde att de innan MMR-programmet inte blivit betrodda av vårdpersonal 

och anhöriga, vilket påverkat självbilden, självförtroendet och självkänslan. Temat beskriver 

hur patienterna upplevde att deras självbild, självkänsla och självbild påverkades under 

programmet genom en positiv acceptans av smärtan. 

Upplevelser av hinder för beteendeförändring 

Temat beskriver upplevelser av faktorer som påverkade patienterna negativt i sin 

förändringsprocess. 
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Tabell 4.   Översikt med teman och underteman 

 

 

Teman Underteman 

Upplevelser av  stöd under MMR-programmet 

 

 

 

 

Support från MMR-teamet 

Stöd från anhöriga under MMR-

programmet 

Stöd från andra patienter under 

MMR-programmet 

 

 

Upplevelser av  strategier för hantering av  långvarig smärta 

 

Ny  kunskap 

Livsjusteringar 

 

 

Upplevelser av  en förändrad självbild   

 

En positiv acceptans av smärtan 

En förändrad självbild med bättre 

själförtroende och självkänsla 

 

 

Upplevelser av  hinder för beteendeförändring Organisatoriska problem 

Patienternas och personalens 

begränsningar  

 

 

Upplevelser av stöd under MMR-programmet 

 Support från MMR-teamet 

 I Rydstad et al. (2010) upplevde patienterna att MMR-programmet var rätt plats att komma 

till med sin långvariga smärta. Teamet beskrevs som empatiska och kunniga. Patienter som 

var nöjda med interaktionen upplevde att personalen hade ett lugnt, personligt sätt och 

kunde lyssna väl. Personalen uppfattades vara fokuserade på att finna lösningar, att ge 

patienterna ett annat perspektiv på sin situation och vägleda dem i deras inlärningsprocess ( 

Oosterhof et al., 2014). Personalen som lyssnade, var empatiska, visade intresse för 

patienternas situation, vilket gynnade patienternas aktiva medverkan (Nordin et al., 2013). 

   ” they  took it seriously by  saying: it isn´strange at al that y ou start panic ” (Oosterhof et al., 2014, s. 

1905). 
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 Patienter som inte var nöjda med interaktionen upplevde att personalen inte lyssnade 

tillräckligt och inte var tillräckligt involverade (Oosterhof et al., 2014). Patienterna upplevde 

att det var viktigt att respekteras, vara betrodd, och bekräftas av vårdpersonalen, som en hel 

människa och inte identifieras med sjukdomen. Dessutom upplevde patienterna att det var 

viktigt att kunna lita på att vårdpersonalens löften och avtal hölls (Nordin et al., 2013).  

  ” Y es, well, I think I got strength  from feeling I was no longer mistrusted and not feeling  I´d been 

declared an idiot. Instead, y ou were very very well received, spoken to  by  name and they remembered 

y ou. You weren´t just one of a crowd they visit, or as a patient, but y eah, It felt good to go there and I 

got, I think I got, more energy and strength just because it felt so good.” (Hålstam et al., 2014, s. 5).  

Personalens kroppsspråk; exempelvis, ögonkontakt och psykologiska närvaro var också viktig 

för patienternas medverkan. Det gällde även att kunna presentera sig själv som en vanlig 

människa, när det var nödvändigt. Andra egenskaper som upplevdes viktiga, var att kunna 

skratta, vara trevlig och kunna ta kritik. Patienterna upplevde att det var viktigt att utveckla 

en personlig relation över tid med sjukvårdspersonalen. Det kunde ske genom att veta lite 

mer om en sjukvårdspersonal, som en person, och att förstå personalens åsikter i frågor 

relaterade till patientens situation. Den personliga relationen gjorde att patienterna kände sig 

bekväma under sessionerna och underlättade för patient medverkan. Patienterna beskrev det 

istället som personkemi, vilket gjorde att patienterna kunde vara trovärdiga och öppna med 

vårdpersonalen. Utan den personliga relationen fanns beskrivningar av osäkerhet i att inte 

veta vad personalen tyckte (Nordin et al, 2013). 

   ” Having a good relationship (with the health professionals), makes you (the patient) be y ourself and 

to feel relaxed when describing your symtoms to the health professional, even if y ou feel fragile… 

without the relationship I could never address those issues.” (Nordin et al, 2013, s. 584.)  

 En nackdel med en personlig relation var att inte patienterna kände sig bekväma när det blev 

förändringar personalgruppen. Att inte ha en personlig relation med personalen ansåg även 

vissa patienter vara ett skäl för att byta vårdpersonal. Professionell sekretess upplevdes var 

viktig för aktiv medverkan, eftersom det gjorde det möjligt för patienterna att vara öppna 

med vårdpersonalen. Om tystnadsplikten inte hölls resulterade det i emotionell och praktiskt 

avstånd från vårdpersonalen (Nordin et al., 2013). I Hålstam et al. (2014) upplevde 

patienterna att de kände de sig förstådda för första gången. I Oosterhof et al. (2014) studie 

upplevde patienterna att personalen var förstående och att de togs också på allvar gällande 

sin situation. Att bli betrodd gjorde det möjligt för patienterna att sluta försumma sina egna 

erfarenheter, på grund av tidigare upplevelser med vårdpersonal och familjer. Vissa patienter 

upplevde dock att behandlingspersonalen inte tog deras smärta allvarligt nog, och inte 

ansträngde sig tillräckligt för att hjälpa patienterna med sin smärta (Gustafsson et al., 2004).  

Det fanns både patienter som upplevde att behandlingsplanen gjordes i avtal med dem och 
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det fanns patienter som upplevde att behandlingsplanen inte gjordes i avtal med dem . De 

diskuterade öppet med personalen, när de inte höll med personalen. Patienterna hade svårt 

att diskutera sin kritik, för att de inte ville såra personalen (Oosterhof et al., 2014). När 

patienterna hörde från personalen att det var realistiskt att få tillbaka ett aktivt och 

självständigt liv, väcktes hopp inför framtiden (Rydstad et al., 2010). 

   ”Our contact was very pleasant. She addressed my questions by asking further; ́ how would y ou do 

this, how would y ou do that? She was very active by suggesting other things. She really listened to me 

and came up with solutions, well; actually, she guided me to a solution.” (Oosterhof et al., 2014, s. 

1907). 

Stöd från anhöriga under MMR-programmet 

Vänner och familj hade inflytande på patienternas aktiva deltagande i programmet. 

patienterna (Nordin et al., 2013). Stödet från familj och vänner var av stor vikt särskild i den 

tidiga fasen av rehabiliteringen (Hålstam et al., 2014).  

  ” Well, it was probably not me but my  eldst son who told me, start making a timetable and,  what 

d´y ou call it, write in what y ou ́ ve got to do and be prepared a little. They´re very wise, these kids.” 

(Hålstam et al., 2014, s. 5). 

Informationen som anhöriga tilldelats gjorde att patienterna upplevde att de blev betrodda 

och förstådda på ett djupare plan (Rydstad et al., 2010). Patienterna kunde också uppleva 

familj och vänner som hinder (Bremander et., al 2009; Nordin et al., 2013).  Anhöriga och 

vänner som påverkade patienterna negativt hade svårt att förstå, hantera patienternas 

beteendeförändring och ställde krav, vilket gjorde att patienterna upplevde stress 

(Bremander et al., 2009). Patienternas kognitiva och känslomässiga reaktioner på frågor från 

anhöriga påverkade också det aktiva deltagandet (Nordin et al., 2013).        

”…it is just that …certain  people  in your home environment  do not accept that you have to 

lie down and rest ” ( Bremander et al., 2009, s. 1999).        

Stöd från andra patienter under MMR-programmet 

De positiva mötena med smärtklinikens gruppmedlemmar upplevdes höja patienternas 

självkänsla och underlättade för patienternas beteendeförändring. De upplevde också att det 

var första gången de kände sig förstådda och respekterade. Patienterna uppskattade att lära 

av varandra i gruppen, men även att inse det egna deltagande var viktig och till hjälp för 

andra (Hålstam et al., 2014). Trots att patienterna upplevde stöd från varandra och en bra 

känsla av gemenskap utvecklades, blev patienterna negativt påverkade av andra deltagare 

som var deprimerade (Rydstad et al., 2010). Ett klimat av acceptans var viktig för alla i 
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gruppen. Acceptansen ledde till att patienterna upplevde att de inte behövde låtsas eller agera 

annorlunda än sitt sanna jag (Bremander et al., 2010). Enligt Mathias et al. (2014) upplevde 

patienterna att deras smärta tidigare inte hade validerats. De upplevde att andra människor 

inte trodde på att de hade smärta. I mötesgruppen fick de stöd, validering och normalitet, 

genom att göra sig hörd och lyssna på andras upplevelser, vilket beskrevs som ovärderligt. 

Patienterna upplevde att de inte längre kände sig ensamma. De upplevde också en känsla av 

lättnad i att inse att andra människor förstod hur det var att inneha en kronisk smärta. I 

patientgruppen lärde sig patienterna också av varandras erfarenheter. De upplevde också att 

de kunde tillämpa de inhämtade kunskaperna på den egna situationen (Bremander et al., 

2010). 

   ” We all had the same ty pe of problem, so there was a sense of recognition…you recognise y ou self 

when they  talk and relate things ” (Bremander  et al., 2009, s. 2000). 

 

Upplevelser av strategier för hantering av långvarig smärta 

Ny kunskap 

Med MMR-programmet fick patienterna kunskaper i att hantera sina dagliga aktiviteter, 

vilket innefattade ergonomi, anpassningar i vardagen, hur man utför olika fysiska aktiviteter, 

kroppsmedvetenhet och information gällande tekniska hjälpmedel. De tekniska hjälpmedlen 

upplevdes hjälpa patienterna att slappna av under aktiviteter såsom dataarbete. Ett exempel 

på ett tekniskt hjälpmedel var underarmstöd (Rydstad et al., 2010).    

  ”I will work with this for serveral  y ears if necessary… then the written information I received will be 

useful and the program has inspired many thoughts and I have been given many books and tip s about 

it and…it is very much up to oneself.” (Bremander et al., 2009, s. 2000). 

En bättre kroppskännedom fick patienterna att bli medvetna om hur man bäst använder sin 

kropp för att kontrollera smärtan. Övningar i basal kroppskännedom gick ut på att hitta 

positioner och balans för att undvika onödig muskelspänning (Gustafsson et al., 2004).  

  ”I´m more conscious of the signals from my body: this isn´t  good, okay, then I change my position 

and use different muscles” (Ry dstad et al., 2010, s. 1814). 

Avslappning hjälpte i vardagliga situationer, som till exempel att sitta i en bil eller stå i kö. 

Med avslappningsstrategierna förbättrades kroppskontrollen, patienternas energi och 

koncentration. Avslappning gav smärtlindring, minskade stress samt förhindrade en 

försämring av patienternas tillstånd (Gustafsson et al., 2004). 
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  ”It has been very useful to me, just to drive car, it used to be a horror for me… like how to stand and 

walk, thinking about it all the time, letting y our shoulders down” (Gustafsson et al., 2004, s. 99). 

En nyhet för patienterna var att fysisk aktivitet kunde lindra smärtan, genom att de kunde 

känna sig bättre när de tog promenader (Rydstad et al., 2010). Tidigare hade träning 

förorsakat smärta för patienterna. Efter programmet betonades träning som ett viktigt 

verktyg för att må bra (Gustafsson et al., 2004). 

Patienternas upplevelser av att hantera sin smärta betonades av inlärda strategier; såsom 

avslappnande andning och meditation, som anpassats efter deras egna behov (Mathias et al., 

2014). Patienterna lärde sig också hur smärta, stress och kognitiva funktioner var relaterade 

till varandra (Rydstad et al., 2010). 

De fick också tillgång till strategier i att hantera sin ångest, känslor och sätta mål för 

aktiviteter (Hålstam et al., 2014).  

Livsjusteringar 

Patienterna upplevde att de förändrats efter att de påbörjat MMR-programmet. De sänkte 

sina ambitioner och bad om hjälp för att balansera aktivitet och vila vid dagliga aktiviteter. 

De planerade i förväg för att ha kontroll över situationer, vilket upplevdes minska stress och 

smärta. Patienterna tog kontinuerliga pauser, var medveten om kroppshållning och 

arbetsbelastning, vilket ledde till förbättrad uthållighet och mindre smärta (Rydstad et al., 

2010). 

  ”When y ou watched a lo t of TV y ou could for example do housework during ads…I´m not all that 

good breaking off when I´m doing something, so this is a good idea, doing one floor at once… and just 

putting away  bits and pieces, you do this for five minutes  and rest for a quarter of an h our” (Ry dstad 

et al., 2010, s. 1814). 

Upplevelser av en förändrad självbild  

En positiv acceptans av smärtan  

När patienterna började förstå sambandet mellan deras smärtor och sina egna attityder 

stärktes de. Förståelsen av sambandet gjorde det möjligt för patienterna att hantera sina liv 

annorlunda. På kliniken fick de trovärdiga förklaringar till sin smärta, förklaringar de längtat 

efter. En diagnos alternativt bekräftelse av förekomsten av smärtan hjälpte informanterna att 

känna sig accepterade som individer med smärta. De upptäckte också en kraft inom sig själva 

och började ta ansvar för sina liv (Hålstam et al., 2014). Genom en positiv acceptans av 

smärtan uttryckte alla patienter att de upplevde en känsla av frihet. En frihet från smärtan 

som genomsyrat deras liv. Den positiva acceptansen kan beskrivas som att inneha förmågan 
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att samexistera med smärtan, kunna göra saker som man gillar, trots smärtan och ändå 

njuta. Enligt Mathias et al. (2014) beskrev patienter effekterna av att kunna träna igen, det 

var en direkt kontrast till undvikande av aktivitet innan MMR-programmet. Att inse att 

motion var möjligt och att ha en positiv inställning till aktivitet, tycktes vara av central 

betydelse för processen med accepterande av den egna smärtan och därigenom smärtfrihet 

(Mathias et al., 2014). Patienterna upplevde också anpassningen att acceptera ett liv med 

smärta, inse att det är önskvärt, hanterbart att leva ett gott liv, även om smärtan inte avtar 

(Bremander et al., 2010).  

  ”My  greatest wish in the whole  world should be that I was free of pain, but I am, as I said. I realized 

that is not to be so I have focus on other things”  (Hålstam et al., 2014, s. 5). 

 

En förändrad självbild med bättre självförtroende och självkänsla 

Självbilden kan sättas samman med en självacceptans och insikten att man är OK även om 

man är sjuk (Bremander et al., 2010). Patienterna förändrades genom att de såg på sig själv 

på ett nytt sätt (Rydstad et al., 2010). Den förändrade självbilden berodde även på en ökad 

självkänsla (Mathias et al., 2014). Den nya självbilden gjorde att patienterna kunde hitta nya 

sätt att delta i tidigare aktiviteter (Rydstad et al., 2010). Patienterna fick också ett bättre 

självförtroende under programmet. De kände sig tuffare och hade lättare att inneha en egen 

åsikt (Gustafsson et al., 2004). Det ökade självförtroendet gjorde också att patienterna var 

nöjda med sina nya förmågor och började känna sig behövd igen (Rydstad et al., 2010).   

  ” Somehow I dare say  openly that I´m alr ight, although I´m ill ” (Gustafsson, et al.,2004, s. 100).”  

  ”..life does not end because one cannot work fulltime and it does not mean that I am useless. ”  

(Bremander et al., 2010, s. 1999). 

  

Upplevelser av hinder för beteendeförändring 

Organisatoriska problem  

Nöjda som missnöjda patienter upplevde att organisatoriska problem, som hindrade deras 

inlärningsprocess. Det kunde vara inställda möten, personal som kom för sent till möten, 

alternativt förändringar i rehabiliteringsprogrammet som inte meddelats eller genomförts 

(Oosterhof et al., 2014). Det fanns patienter som upplevde att det var för få möten, vilket 

hindrade det aktiva deltagandet. Det fanns också patienter som beskrev att arbetet med flera 

personal från olika yrkesgrupper  gynnade deltagande  i programmet. Det fanns också 
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patienter som upplevde en obalans gällande antal personal och patienter som en nackdel 

(Nordin et al., 2013). 

Patienterna och personalens begränsningar  

Beskriver patienternas upplevelser av begräsningar i samarbetet med personalen. 

Patienterna upplevde att de saknade kunskaper i anatomi, symtomatologi eller adekvat 

behandling, vilket ledde till begränsat aktivt deltagande i programmet. Patienterna önskade 

att personalen skulle tillhandahålla information, rådgivning och utbildning (Nordin et al., 

2013).   

” It is diffucult (to participate) when y ou ( the patients) don´t  have enough knowledge ( in medical 

issues) and y ou are not familar with treatments options” (Nordin et al., 2013 , s. 582).     

Patienterna upplevde att deras aktiva deltagande i programmet hindrades av den auktoritet 

som personalen hade. De var tvungna att acceptera vårdpersonalens beslut även om dem inte 

höll med. Det fanns dock patienter som betonade att det var bekvämt att personalen fattade 

beslut för dem. Patienternas negativa känslor och tankar påverkade också deras aktiva 

deltagande. De led av ångest, brist på energi och utmattning. Smärta betonades också som en 

begränsning till aktivt deltagande även om vissa patienter upplevde att det gynnade 

deltagandet, eftersom det fick patienterna att vidta åtgärder (Nordin et al., 2013).  

  ”We (the patients) are all indiv iduals, there is no model that fits all; y ou (as health professionals) have 

to be very flexible in the way  y ou meet and communicate to be  abel to reach each person.” (Nordin et 

al., 2013, s 582). 

14.1.3 Analysering och tolkning av resultatet utifrån förändringsprocesser i den transteoretiska 

modellen (Figur 5).                                                                                                             

Helping relationships              Professionellt bemötande med bekräftelse 

Dramatic Relif                  Personlig vittnesbörd på gruppmöten, förändring känslomässigt 

Stimulus Control             Positivt bemötande ledde till ett hälsosammare beteende  

Counterconditioning                Avslappning gav smärtlindring   

 Consciousness raising                   Smärthantering 

Self-Reevaluation                       Att bli medvetna om sin egen skuld till sitt beteende                 

Self-liberation           Hopp kunde leda till åtgärder 



   

31 
 

Figur 5.  Sambandet mellan förändringsprocesser (TTM) och MMR utifrån patienters 

upplevelser 

Tema: Upplevelser av stöd under MMR-programmet 

Patienterna upplevda att de blev bekräftade, respekterade och betrodda av den engagerade 

personalen. De upplevde också en tillfredställande interaktion med personalen, och att de 

kunde lita på att avtal hölls. Den personliga relationen och sekretessen gjorde att patienterna 

vågade öppna sig. De olika professionernas professionella bemötande av patienterna har sin 

grund i förändringsprocessen helping relationships, vilket handlar om att ta emot stöd från 

omgivningen. I en studie av Leonhardt et al. (2008)  var personalen tränade att bemöta 

patienterna på ett liknande sätt med professionellt bemötande, aktivt lyssnande, bekräftelse 

och empati. Det gjorde att terapeutiska allianser skapades med öppenhet, acceptans, tilltro 

och omtanke för en beteendeförändring (Prochaska et al., 2008). Ett flertal patienter 

upplevde att de hade en negativ självbild och mådde dåligt känslomässigt. Det fanns också 

patienter som betraktade sig själva som hypokondriker. Den negativa självbilden ansåg 

patienterna bero på tidigare negativa bemötanden från vårdpersonal och närstående. Genom 

att höra andras personliga vittnesbörd på gruppmötena, förändrades patienterna 

känslomässigt, vilket hör samman med dramatic relief (Prochaska et al., 2008). Att ersätta 

negativa stimulus i form av negativa bemötanden, som lett till problembeteenden, med 

positiva bemötande, vilket lett till ett mer hälsosamt beteende, beskrivs inom TTM som 

stimulus control (Prochaska et al., 2008). När patienterna hörde från personalen att det var 

realistiskt att få tillbaka ett aktivt och självständigt liv, fick de hopp för framtiden. Det hör 

samman med self-liberation, vilket är en tro inom patienten att hen själv kan vidta åtgärder 

mot den tron (Prochaska et al., 2008).  

Tema: Upplevelser av strategier för hantering av långvarig smärta 

Patienterna kunde hantera sin smärta med kunskaper de tagit till sig. Patienterna fick 

utbildning i hur smärta, stress och kognitiva funktioner hörde ihop, vilket gjorde att 

patienterna ökade sin kognitiva förmåga genom minskandet av stress och smärta. 

Patienterna hade accepterat att smärtan inte skulle försvinna, men att de kunde uppleva god 

livskvalitet trots smärtan. Smärthanteringen hör samman med förändringsprocessen 

consciousness raising, vilket innebär att öka medvetenheten hos patienten om konsekvenser, 

orsaker och behandling av beteendeproblemet. Behandlingen innefattar bland annat 

feedback, konfrontation samt undervisning (Prochaska et al., 2008). I en studie av Basler et 

al. (2007) fick patienterna stadiebaserad information om kronisk smärta och fördelarna med 

fysisk aktivitet, vilket också hör ihop med consciousness raising, och liknar studiernas 

arbetssätt . Med en ökad kroppskännedom kunde vissa patienterna kontrollera smärtan. Det 
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kunde ske genom att hitta kroppspositioner och balans. Med avslappningsövningar 

förbättrades också kroppskontrollen, vilket också lindrade smärtan. Det hör ihop med 

counterconditioning, vilket är en lärdom av alternativa sätta att reagera på negativa stimuli 

(Prochaska et al., 2008).  

Tema:Upplevelser av en förändrad självbild  

Patienterna började förstå sambandet mellan deras egna smärtor och sina egna attityder. De 

kunde på så vis bli medvetna om sin egen skuld till sitt beteende, vilket hör ihop med self-

reevaluation. Det innebär en omvärdering av sig själv. Omvärderingen innefattar både 

kognitiva och känslosamma bedömningar av självbilden med och utan en viss ohälsosam 

vana (Prochaska et al., 2008). 

15 Diskussion  

 Metasyntesens sammanställning av patienters upplevelser kan vara till hjälp gällande 

behandling och bemötande av patienter med långvarig smärta inom multimodal 

rehabilitering. Valet att tolka och analysera resultatet utifrån den transteoretiska modellen 

var svårt, på grund av att tillämpningen av modellen sällan beskrivs i studier som använt sig 

av TTM med förändringsstadiet och förändringsprocesser. Min metasyntes kan på så vis vara 

betydelsefull med prononcerad analysering, tolkning och beskrivning av patienters 

upplevelser av multimodal rehabilitering, utifrån transteoretiska modellen. Studien skulle 

också kunna förstärka motivet till att använda modellen på patienter med långvarig smärta 

inom multimodal rehabilitering, men fler framtida studier behövs som konkret beskriver 

tillämpningen av transteoretiska modellen med förändringsstadier och förändringsprocesser 

hos patienter med långvarig smärta och vid multimodal rehabilitering. Studierna som 

resultatet baseras på innefattar patienter med diverse diagnoser och olika behandlingar. 

Trots olikheterna gällande patienterna och behandling, så har patienterna en hel del 

likvärdiga upplevelser gällande MMR. De blev bemötta av en empatisk vårdpersonal i MMR-

programmet. Det kan bero på att man inom multimodal rehabilitering tar hänsyn till de 

konsekvenser som kan bli följden av långvarig smärta, vilket innefattar bland annat de 

personlighetsmässiga aspekterna såsom aggression och oro (SBU, 2006). Att få en diagnos 

eller en förklaringsmodell till sin smärta upplevdes som en befrielse för patienterna, vilket de 

saknat. De upplevde gruppmötena med andra patienter som positiva. De upplevde också att 

träffarna förbättrade deras självkänsla och underlättade för en beteendeförändring. Det är 

väldokumenterat att gruppmöten, såsom självhjälpsgrupper är effektiva i den tidiga fasen av 

rehabiliteringen (Raymond & Brown, 2000). Patienterna upplevde också att deras självbild 

förbättrades under programmet. Den dåliga självbilden skulle kunnat ha berott på den 
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långvariga smärtan och psykosociala rektioner med att exempelvis övriga familjen tagit över 

sysslor som individen gjort tidigare (West, Usher, Foster, & Stewart, 2012). Den skulle också 

kunna vara förenad med negativa känslor som växt fram ur osäkerhet. Den dåliga självbilden 

kan också ha berott på negativa möten med anhöriga och vänner, samt vårdpersonal (Linton, 

2013). När det gäller förbättringar patienterna upplevde, så framkom det att acceptansen av 

sig själv var viktig. Acceptansen var också betydelsefull när det gällde att hantera smärtan 

och att uppleva smärtfrihet, men kunde beklagligtvis också hindra utvecklingsprocessen. Att 

patienterna lär sig att acceptera sin smärta är en viktig del i Acceptance and commitment 

therapy (ACT) (Hayes,1999). När det gäller sjukgymnastiska behandlingsmetoderna i MMR-

programmet, upplevde patienterna att de var viktiga för deras beteendeproblem. Det kunde 

exempelvis gälla korrektion av sittställningar osv. Att fortsätta arbeta mer beteendeinriktat 

med denna patientgrupp inom primärvården efter avslutat MMR-program skulle kunna vara 

betydelsefullt.  

15.1.1  Metoddiskussion 

Databassökningarna inleddes med testsökningar i Discovery, PubMed. De två databaserna 

innehöll ej tillräckligt med artiklar i ämnet, varför sökningarna utökades med databasen 

PEDro . Två bibliotikarier på universitetsbiblioteket på Campus i Örebro konsulterades vid 

ett flertal tillfällen för databassökningar. Under tidsperioden gjordes även sökningar i 

Cochrane Database of Systematic Reviews och Statens beredningar för medicinsk utvärdering 

för att se om det fanns liknande projekt som påbörjats, men det fanns det inte. De indexerade 

söktermerna utökades med fritextord för att få fler träffar. Sökorden i fritext hade sitt 

ursprung i funna artiklars nyckelord samt rubriker. Ett problem som uppstod vid 

databassökningarna var benämningen av multimodal rehabilitering. Benämningen 

multimodal rehabilitation eller multimodal treatment är inte ett ensamt allmänt vedertaget 

begrepp. Andra benämningar är multidisciplinary  treatment / rehabilitation, combined 

therapy och interdisciplinary treatment. Det gjorde att flera sökkombinationer behövdes för 

att inte någon studie skulle utelämnas. Resultatet av metasyntesen skulle möjligen kunna 

påverkats om det finns andra benämningar för multimodal behandling, vilket gjort att fler 

artiklar skulle ha ingått i den här metasyntesen. Ett ytterligare problem var vad studierna 

menade med de olika benämningarna. Det var till exempel ingen självklarhet att 

multidisciplinary treatment innefattade ett biopsykosocialt arbetssätt. Det kunde istället vara 

att arbetssättet med patienterna var psykosocialt. Ett annat problem var yrkeskategorier, då 

vissa studier innefattade enbart två yrkeskategorier till exempel läkare och en socionom. Att 

exkludera studier med arbetssätt utifrån ett psykosocialt arbetssätt och studier med för få 

yrkeskategorier, var nödvändigt för att säkerställa att analysmaterialet var så homogent som 

möjligt. I två av de svenska studierna: Hålstam, Stålnacke, Svensen, & Löfgren (2014); 
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Nordin, Gard, & Fjellman–Wiklund (2013) framkommer inte vilka professioner som 

medverkat i multimodala rehabiliteringen. Studiernas författare kontaktades via mail. En 

studieförfattare till: Hålstam, Stålnacke, Svensen, & Löfgren (2014) var behjälplig med 

information. Nordin, Gard, & Fjellman–Wiklund (2013) författare fick jag inte kontakt med. 

Studien inkluderades ändå  på grund av att jag var säker på att inlusionskriterierna kunde 

uppfyllas genom att studien var svensk och att patienterna kom från MMR 1 team inom 

primärvården, vilket innefattar kompetenser såsom sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, 

arbetsterapeut psykolog och kurator.    

GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) är ett 

system som tillämpas för att beskriva det vetenskapliga underlaget (Forsberg et al, 2013). En 

kvalitetsbedömning är en viktig del av en metasyntes (Walsh & Downe, 2006). Ett problem är 

att GRADE lämpar sig bäst för kvantitativ forskning. Att bedöma kvalitativ studier med 

GRADE är för närvarande i ett utvecklingsskede (Eriksson et al,. 2013; SBU, 2014). Den här 

metasyntesen saknar därför en värdering av evidens utifrån GRADE. För att ändå kunna 

bedöma den vetenskapliga kvaliteten, gjordes en kvalitetsgranskning efter en mall som är 

anpassad för kvalitativa studier. Av de sju stycken artiklarna som innefattade 

inklusionskriterierna höll samtliga studier en hög kvalitet.  

 Analysmetoden metasyntes betyder analys och syntes av kvalitativa studier. Metasyntes är 

inte en sammanställning av kvalitativa studier inom ett specifikt område utan en analys av 

resultaten från inkluderade studier (Eriksson et al., 2013; Friberg, 2012). Syftet med 

metasyntesen är att få fram nya tolkningar, och förtydligande av resultaten på ett annat sätt 

än de enskilda studierna kan erbjuda (Eriksson et al., 2013). Om jag däremot valt att göra 

systematisk litteraturstudie hade det krävts en tydligare frågeställning. En systematisk 

litteraturstudie är också mer lämplig för att utvärdera om en viss behandling är effektiv, och 

om det finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd (Göteborgs universitet, 

2009). De första stegen vid en metasyntes är att läsa genom studierna resultat upprepade 

gånger för att finna de teman, kategorier och metaforer som använts. Därefter sorteras och 

kodas studierna utifrån design, datainsamlingsmetod, analysmetod, genom att man 

identifierar nyckelord, metaforer och begrepp, vilket kan liknas vid en innehållsanalys. 

Processen reducerar data till att omfatta gemensamma nämnare (Eriksson et al., 2013). 

Under analysmomentet har jag försökt undvika att låta mig styras av de enskilda studiernas 

kategoriseringar. Vid kodningen har jag försökt att inte extrahera för mycket text och tappa 

sammanhanget, vilket annars kunnat leda till ett missförstånd av patienternas upplevelser. 

Resultatets tillförlitlighet och trovärdighet i denna studie handlar om hur noggrann jag som 

författare varit under hela forskningsprocessen, hur jag gått till väga i datainsamling och 

analys (Fejes & Thornberg, 2015). En brist är att jag har begränsade erfarenheter av att 
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arbeta med innehållsanalyser. För att kompensera för det har jag före under och efter 

analysprocessen konsulterat en professor i ämnet, vid Linköpings Universitet. Professorn har 

bland annat övergripande analyserat min tolkning och gett värdefulla råd. Min handledare, 

har även han övergripande analyserat min tolkning och bidragit med värdefulla råd. En 

annan faktor som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet är förförståelsen. Min 

erfarenheter av multimodal rehabilitering kan relateras till två stycken teamträffar med ett 

MMR 1 team gällande enskilda patienter. Genom teamträffarna har jag fått kunskaper i hur 

ett MMR 1 team arbetar samt vilka eventuella förbättringar som patienterna kan 

åstadkomma. I analysarbetet av materialet har jag försökt att inte låta tolkningen påverkas av 

de egna förkunskaperna  (Thornberg, 2012). I de granskade studierna kritiseras generellt 

vårdpersonal som inte arbetar inom multimodal rehabilitering. Jag har försökt att vara 

objektiv och inte ta parti för den kritiserade vårdpersonalen, vilken jag själv tillhör och inte 

utse offer och hjältar enligt (Fejes & Thornberg, 2015). Användbarheten av den här 

metasyntesen baseras på hur vida resultaten är överförbara. Inom kvalitativ forskning finns 

andra former av generaliseringar i jämförelse med kvantitativ forskning. Ett exempel är 

analytisk generalisering, vilket innebär att en välövervägd bedömning av resultaten i en 

studie, kan leda till en vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation (Fejes 

& Thornberg, 2015). Resultatet från den här metasyntesen kan därför ses som en vägledning i 

sättet att bemöta patienter med långvarig smärta i liknande situationer. Det kan vara inom 

multimodal rehabilitering, men studiens resultat kan även var överförbara på rehabilitering 

inom primärvården och/eller slutenvård. Överförbarheten bygger på en analys av skillnader 

och likheter mellan de båda olika situationerna (Kvale, 1997).  

15.1.1  Etisk diskussion 

Ingen studie behövde exkluderas på grund av saknat godkännande från etisk kommitté. 

Inklusions - och exklusionskriterier, utarbetades i samråd med handledaren för att 

säkerställa att urvalsprocessen gjordes på ett korrekt sätt. Att inkludera fler diagnoser såsom 

neurologiska tillstånd, onkologiska sjukdomar samt inflammatoriska ledsjukdomar, hade 

gjort att det blivit svårt med analysprocessen, på grund av materialet hade blivit för stort för 

att analysera. Nackdelarna är att ett flertal artiklar exkluderades och att studiens resultat 

kommer att gälla för en begränsad patientkategori . Kvalitetsgranskningen gjordes enbart av 

författaren själv, vilket gör att bedömning blivit annorlunda om granskning gjorts av två 

personer i samstämmighet (William et,. 2014). Om evidensen värderats utifrån ett system likt 

GRADE, kunde kvalitetsgraderingen eventuellt sett annorlunda ut. Fler studier kunde ha 

exkluderats, vilket skulle ha kunnat påverka resultatet.  
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16 Slutsats 

 Med MMR-programmet upplevde patienterna den bekräftelse som de sedan länge saknat. 

De möttes med respekt och empati och en förklaringsmodell till deras problem. Med MMR-

programmet upplevde patienterna att självkänslan förbättrades, vilket underlättade för en 

beteendeförändring. Patienterna upplevde även att självbilden förbättrades. Acceptansen av 

sig själv var viktig och betydelsefull när det gällde att hantera smärtan och att uppleva 

smärtfrihet. De sjukgymnastiska behandlingsmetoderna i MMR-programmet upplevde 

patienterna var viktiga för deras beteendeproblem. Metasyntesen kan bidra till en ökad 

förståelse av patienters upplevelser, av att delta i ett multimodalt rehabiliteringsprogram, och 

kan användas som en vägledning i sättet att bemöta patienter med långvarig smärta i 

liknande situationer. Studien kan även förstärka användbarheten av den transteoretiska 

modellen på patienter med långvarig smärta inom multimodal rehabilitering, men fler 

framtida studier behövs som konkret beskriver tillämpningen av transteoretiska modellen 

med förändringsstadier och förändringsprocesser hos patienter med långvarig smärta som 

genomgår/går multimodal rehabilitering.   
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BILAGA A: De Inkluderade studiernas interventioner och professioner 

Författare 

År 

Land 

Diagnoser 

 

Behandling Professioner 

(Bremander, 

Bergman, & 

Arvidsson, 2009) 

Sverige 

 Kronisk utbredd 

smärta 

 

Multimodal rehabilitering med 

inriktningen kognitiv beteende terapi 

(KBT)  

Läkare, psykolog. 

arbetsterapeut och 

fysioterapeut 

(Gustafsson, 

Ekholm, & 

Öhman, 2004) 

Sverige 

Fibromyalgi  och  

Kronisk utbredd 

smärta 

 

 Multiprofessionellt 

rehabiliteringsprogram med KBT, 

basal kroppskännedom, fysisk träning, 

bassängträning, tens, akupunktur och 

värmebehandling. 

Fysioterapeut, socionom, 

sjuksköterska och läkare. 

(Hålstam, 

Stålnacke, 

Svensen, & 

Löfgren, 2014) 

Sverige 

Fibromyalgi  

Cervicobrachialt 

syndrome 

Central sensitisering 

Coxartros 

Disc herniation 

Frozen shoulder 

Myalgi  

Lumbago med 

nervpåverkan 

Bäckensmärta 

Noiceptiv smärta 

 

 

KBT,  acceptance and commitment 

therapy (ACT),farmakologisk 

behandling basal  kroppskännedom, 

fysisk träning, bassängträning och 

tens,   

Sjuksköterska, 

fysioterapeut och psykolog 

(Mathias, Beth, 

& Huws, 2014) 

England 

Kronisk smärta utan 

manlignitet 

KBT, ACT,  mindfulness, fysisk aktivitet Psykolog, fysioterapeut 

och sjuksköterska  

(Nordin, Gard, & 

Fjellman–

Wiklund, 2013) 

Sverige 

 

Flerårig kronisk 

smärta från rygg, 

axlar eller generell  

smärta 

Multimodal rehabilitering utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv med KBT 

och fysisk aktivitet 

 

Multimodalt 

rehabiliteringsteam 

(Ev. sjukgymnast, läkare, 

arbetsterapeut och 

psykolog) 
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(Oosterhof, 

Dekker, Sloots, 

Bartels, & 

Dekker, 2014) 

Holland 

Specifik och icke 

specifik kronisk 

smärta i  över 3 

månader 

 

Rehabiliteringen var baserad på en 

kognitiv beteende modell vilket 

innebär att smärtproblematiken 

upprätthålls av tankar, beteenden och 

inte ett fysiskt problem. 

Fysioterapeut, 

arbetsterapeut, psykolog, 

socionomer, läkare och 

professionella inom idrott. 

 

 

(Rydstad, Schult, 

& Löfgren, 2010) 

Sverige 

Kronisk whiplash 

syndrom 

Kroppskännedom, KBT, fysiskträning, 

smärtbehandling, information om 

lagar och förordningar och  

ergonomisk rågivning. 

Läkare, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, psykolog 

och socionom 
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BILAGA B: Granskningsmall för kvalitativa studier efter (Eriksson et al. (2013) och Willman 

et al. (2014).  

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Patient   karaktersistiska        antal                       Ålder                                                  Man/Kvinna                      

 

Övrigt  

 

                                                                                           

                                                               Ja                                       Nej                                  Vet ej 

Finns det ett tydligt syfte?  

Vilket metodval? 

 Är kontexten presenterad? 

 Etiskt resonemang? 

 Urval 

-Relevant ? 

-Strategiskt?  

-Snöbolls urval? 

-Teoretiskt urval? 

-Annat? 

 

Metod för 

-urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

-datainsamling tydligt beskriven? 

-analys tydligt beskriven? 
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Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

-Råder datamättnad? 

-Råder analysmättnad? 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

Genereras teori? 

Huvudfynd 

Vilket fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

Är beskrivningen adekvat? 

Är resultaten trovärdiga 

Sammanfattande bedömning av studien                  Hög                            Medel                    Låg           

 

Kommentar  

 

 

 

Granskare                                            sign               
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BILAGA C : Resultatet av den systematiska litteraturstudiens kvalitetsgranskning 

Författare 

År 

Land 

Titel 

Tidskrift 

 

Syfte Analysmetod 

 

Resultat Kvalitet

/ 

Poäng 

(Bremander, 

Bergman, & 

Arvidsson, 

2009) Sverige 

Perception of 

multimodal 

cognitive 

treatment for 

people with 

chronic 

widespread pain - 

Changing one´s 

l ife plan.  

Diasbility and 

rehabilitation 

   

Att få en djupare 

förståelse av patienter 

med kronisk smärta 

och deras upplevelser 

av multimodal 

rehabilitering med 

kognitiv inriktning 

 Analysen 

resulterade i en 

kategori: 

Changing one´s 

l ife plan 

underkategorier 

Changing one´s 

l ife plan,  

Depending on 

support,  

Managing one`s 

l ife.  

Beskrivande av 

informanternas 

upplevelse av 

multimodal 

rehabilitering  

   

Hög 

16 p 

(Gustafsson, 

Ekholm, & 

Öhman, 2004) 

Sverige 

From shame to 

respect: 

musculoskeletal 

pain patient´s 

experience of a 

rehabilitation 

programme, a 

qualitative study. 

J Rehabil Med 

Att beskriva och 

analysera informanter 

med fibromyalgi och  

kronisk smärta 

upplevelser av ett 

rehaliteringsprogram 

efter ett år 

Grundad teori  Kategorin 

From shame to 

respect  

reperesenterar en 

process,  Fyra 

stycken 

underkategorier 

beskrivs 

Medel 

15 p 
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Tre av dessa var 

viktiga vid starten 

och 

upprätthållade av 

processen. En 

kategori 

påverkade 

processen 

negativt 

(Hålstam, 

Stålnacke, 

Svensen, & 

Löfgren, 

2014) 

Sverige 

"Change is 

possible" : 

Patients 

experience of a 

multimodal 

chronic pain 

rehabilitation 

programme.  

J Rehabil Med 

 

 

 

Att utforska hur 

patienter upplever 

aktivitet, delaktighet 

och livskvalitet ett år 

efter att deltagit i  

MMR vid en 

smärtklinik, och hur 

programmet                           

påverkade deras sätt 

att hantera sitt l iv.                              

Kvalitativ 

innehålls analys 

Analysen 

resulterade  i  

temat 

Change is possible 

kategorierna 

A life ruled by 

pain 

The penny´s 

dropped  

och 

Live a l ife not only 

survive 

 

 

 

Hög 

16 p 

(Mathias, 

Beth, & Huws, 

2014) 

England 

Individual 

experiences of an 

acceptance-based 

pain management 

programme: An 

interpretative 

phenomenologica

l analysis .  

Phychology & 

Att med kvalitativ 

forskning utforska 

individers 

erfarenheter  av att 

delta i  

smärthanteringsprogra

m baserat på 

acceptans. 

Interpretativ 

fenomeologisk 

analys 

Deltagarnas 

erfarenheter av 

deltagande i ett 

smärthanteringsp

rogram baserat 

på acceptans.  

Präglades  av 

positivism. När 

det gäller den 

Medel 

15 p 
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Health  

 

egna 

smärthanteringen 

med til ltro att 

hantera smärtan 

 

(Nordin, Gard, 

& Fjellman–

Wiklund, 

2013) 

Sverige 

Being in an 

exchange 

process:    

Experience of 

patient 

participation in 

multimodal pain 

rehabilitation. J 

Rehabil Med 

 

Att utforska patienters 

erfarenheter av att 

delta i  MMR inom 

primärvården 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Analysen 

resulterade i 

temat 

Being in an 

exhange process 

Med kategorierna 

Fruitful 

encounters,Ineual

ity in co-

operation,Confide

nce inspiring 

all iance och 

Competent health 

professionals 

Hög 

17 p 

 

(Oosterhof, 

Dekker, 

Sloots, 

Bartels, & 

Dekker, 2014) 

Holland 

Sucess or failure 

of chronic pain 

rehabilitation: the 

importance of 

good interaction - 

a qualitative 

study under 

patients and 

professionals. 

Disability and 

Rehabilitation 

Specifik och icke 

specifik kronisk 

smärta i  över 3 

månader 

  

Att utforska vilka 

faktorer som är 

betydelsefulla för att 

resultaten med MMR 

skall  bli så bra som 

möjligt.  

Hermenutisk 

cirkel 

Patienter om var 

nöjda med 

resultaten med 

MMR 

programmet och 

kunde lättare 

utföra sina 

dagliga 

aktiviteter. 

Hög 

 17 p 
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(Rydstad, 

Schult, & 

Löfgren, 

2010) 

Sverige 

Whiplash 

patients´experien

ce of a 

multimodal 

rehabilitation 

progamme and its 

usefulness one 

year later. 

Disability and 

Rehabilitation 

 

Att utforska hur 

patienter med 

whiplash problematik 

upplevde deltagande i 

ett 

rehabliteringsprogram. 

Grundad teori  Analysen 

resulterade i 

temat 

Learning to 

manage WAD a 

rehabilitation 

process och 

kategorierna: 

Caos in l ife, A 

l ight in the tunnel 

och maging long- 

term pain  

Hög 

18 p 
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BILAGA D: Databassökningar 

Sökning Datum  

Databas Pubmed 2016 01 16 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Utvalda 

artiklar 1 

Utvalda 

artiklar 2 

Multidisciplinary treatment 46736     

Multidisciplinary treatment  AND 

Chronic pain   

 

2140     

multidisciplinary treatment AND 

Experience AND   qualitative study   

210 210 210 1 1 

multidisciplinary rehabilitation  

AND Experience AND   qualitative 

study   

 

57 57 57                                                        0  

Multidisciplinary treatment  AND 

Chronic pain AND  Qualitative 

study   

 

43  43 43 4  4 

chronic pain AND multidisciplinary 

rehabilitation  AND Experience 

AND   qualitative study    

 

7 7 7 0 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

chronic pain AND multidisciplinary 

AND experience AND 

pain management AND   qualitative 

study    

 

5 5 5 0  

Multimodal treatment        

 

221094 

 

    

Multimodal rehabilitation And 

experience    

 

96 96 96 2 

 

 

(2) 

2 
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Qualitative study AND experience 

AND multimodal rehabilitation    

 

8 8 8 2 2 

Interdisciplinary treatment  

 

 

25554 

 

    

interdisciplinary rehabilitation  

AND Experience AND   qualitative 

study   

 

41 41 41 1 1 

chronic pain AND interdisciplinary 

rehabilitation  AND Experience 

AND   qualitative study    

 

5 5 5 0  

chronic pain AND interdisciplinary 

treatment AND experience  AND 

Qualitative study 

 

7 7 7 1 1 

 

Sökning Datum  

Databas PEDro  2016-01-16 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Utvalda 

artiklar 1 

Utvalda 

artiklar 2 

Multidisciplinary treatment 

 

277 277    

Multidisciplinary treatment   

Chronic pain   

 

107 107    

multidisciplinary treatment  

Experience   qualitative study   

0     

multidisciplinary rehabilitation   

Experience    qualitative study   

 

0     

Multidisciplinary treatment  

Chronic pain   Qualitative study   

 

1 1  0   

chronic pain multidisciplinary 

rehabilitation  Experience  

0     
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qualitative study    

 

chronic pain multidisciplinary    

experience  

pain management qualitative 

study    

 

0 0    

Multimodal rehabilitation   

 

 

77 77    

Multimodal rehabilitation 

experience    

 

2 2    

Qualitative study  experience  

multimodal rehabilitation    

 

o     

Multimodal treatment        

 

140 140    

Interdisciplinary treatment                           

 

 

                                                                       

61             61    

interdisciplinary rehabilitation  

Experience  qualitative study   

 

0     

chronic pain  interdisciplinary 

rehabilitation Experience   

qualitative study    

 

0     

chronic pain  interdisciplinary 

treatment  experience  Qualitative 

study 

 

0     

 

 



   

56 
 

Sökning Datum  

Databas Discovery  2016 01 16 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Utvalda 

artiklar 1 

Utvalda 

artiklar 2 

Multidisciplinary treatment 312706     

Multidisciplinary treatment  AND 

Chronic pain   

 

7965     

multidisciplinary treatment AND 

Experience AND   qualitative study   

1128     

 Multidisciplinary treatment  AND 

Qualitative study   

 

 

174 174 174   

multidisciplinary rehabilitation  

AND Experience AND   qualitative 

study   

 

551     

chronic pain AND multidisciplinary 

rehabilitation  AND Experience 

AND   qualitative study    

 

48 48 48 1 1 

chronic pain AND multidisciplinary 

AND experience AND 

pain management AND   qualitative 

study    

 

36 36 36 0  

Multimodal treatment        

 

 

39765     

Multimodal rehabilitation    

 

5567     

Multimodal rehabilitation And 

experience    

 

495     

Qualitative study AND experience 

AND multimodal rehabilitation    

 

71 71 71 2 

 

 

 

2 
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(2) 

Interdisciplinary treatment  

 

73533 

 

    

interdisciplinary rehabilitation  

AND Experience AND   qualitative 

study   

 

401     

chronic pain AND interdisciplinary 

rehabilitation  AND Experience 

AND   qualitative study    

 

16  16 16 2 

 

 

 

 

 

 

(2) 

2 

chronic pain AND interdisciplinary 

treatment AND experience  AND 

Qualitative study 

 

16 16 16 0 

 

 

 

 

 

(1) 
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