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SAMMANFATTNING 

Omkring 10-20 % av personer med lumbalt diskbråck opereras. Operationen syftar främst till 

att behandla utstrålande smärta i nedre extremiteter. Beteenderelaterade faktorer kan påverka 

smärtupplevelsen vid långvariga smärttillstånd och viss forskning finns om hur resultatet av 

diskbråcksoperation påverkas av olika biopsykosociala faktorer. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur smärtintensitet var associerat till vissa 

beteenderelaterade faktorer före och två år efter lumbal diskbråcksoperation, samt om dessa 

faktorer preoperativt kan predicera smärta efter diskbråcksoperation. Studien är en 

longitudinell deskriptiv kohortstudie där associationer analyseras. Data samlades in med en 

enkät före och efter operationen. 

Preoperativt besvarade 59 personer enkäten, två år senare upplevde 20 personer ingen smärta 

och besvarade därför inte de beteenderelaterade frågorna. Preoperativt fanns svaga till 

moderata korrelationer mellan smärta och de flesta beteenderelaterade faktorerna. Två år 

postoperativt fanns moderata till starka korrelationer mellan smärta och katastroftankar, 

rörelserädsla, ”möjlighet att minska smärta” respektive smärtkontroll men inte till self-

statement. Postoperativ bensmärta vid aktivitet korrelerade med preoperativt högt skattad self-

statement. 

Studiens resultat säger ingenting om kausalitet, men tyder på att effektiva copingstrategier kan 

förhindra att kronisk smärta utvecklas, mätt två år efter diskbråcksoperation. Resultatet kan 

också förklaras med att en från början låg smärtintensitet är lättare att hantera.  

 

Nyckelord: Beteende, Diskbråck, Katastroftankar, Kirurgi, Smärta, Rörelserädsla 

 



 

ABSTRACT 

Approximately 10-20% of patients with lumbar disc herniation require surgical treatment. 

Surgery aims primarily to reduce radiating pain in the lower limbs. Behaviour related factors 

can affect the experience of pain in a long term conditions. Some research is available 

concerning the influence of different biopsychosocial factors on the outcome of disc 

herniation surgery. 

The aim of this study was to analyse the association between pain intensity and behaviour 

related factors before and two years after lumbar disc surgery. Further, the aim is to analyse 

the predictive value of these factors in relation to pain two years after surgery. The design is a 

longitudinal descriptive cohort trial where associations are analysed. Data were collected 

before and two years after surgery. 

Questionnaires were answered by 59 persons with lumbar disc herniation before surgery. As 

20 of the responders had no pain two years postoperatively, these did not answer the questions 

related to behaviour related factors. Before surgery correlations were weak to moderate 

between most of the behaviour related factors and pain. Two years later pain correlated 

moderately and strongly to catastrophising, fear of movement, ability to decrease pain and 

pain control but not to self-statements. Conversely, leg pain in activity two years after surgery 

correlated with highly rated use of self-statements preoperatively. 

The results of the study say nothing about causal relationships but indicate that effective 

coping strategies can prevent the development of chronic pain, measured two years post 

surgery. Possibly, lower pain is easier to cope with, which could also explain the results. 
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1. INLEDNING 

Smärtupplevelsen är subjektiv och utifrån vår erfarenhet är det viktigt att försöka förstå vilken 

dimension av smärtan som orsakar störst lidande hos patienten. Om det är själva värken, oron 

och uppgivenheten den för med sig eller kanske den aktivitetsbegränsning som smärtan 

innebär.  

Sjukgymnastutbildningen vid Mälardalens högskola har en beteendemedicinsk inriktning, 

vilket har väckt vårt intresse för det biopsykosociala perspektivet på hälsa och ohälsa. Hur 

man på bästa sätt kan hjälpa patienter med olika smärttillstånd är enligt oss ett spännande och 

viktigt område inom sjukgymnastiken. När vi fick möjlighet att undersöka samband mellan 

smärttillstånd och psykologiska faktorer två år efter diskbråckoperation kände vi att det skulle 

passa eftersom vi ville skriva examensarbetet inom det beteendemedicinska fältet. 

Ämnet för vår studie föreslogs av Ann-Christine Johansson som i sin avhandling från 2008 

undersökte psykosociala faktorers inverkan på smärta och funktion ett år postoperativt för 

personer med lumbala diskbråck.  

Vi har båda vänner och anhöriga som har drabbats av diskbråck och har på nära håll fått 

uppleva den påtagliga inverkan smärta har på en individs funktion, psyke, aktivitetsförmåga 

och delaktighet. Om den akuta smärtan utvecklas till långvariga smärtbesvär kan det leda till 

depression, sömnstörningar och försämrad livskvalitet (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2010).  

Vi hoppas med vår studie kunna få en ökad förståelse för hur smärta och beteenderelaterade 

faktorer interagerar hos personer som har opererats för diskbråck. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Lumbalt diskbråck 

Lumbalt diskbråck är en av de vanligaste orsakerna till ischias, radikulär (nervrotsutlöst) 

smärta och parestesier (känselförändringar) i affekterad nervs utbredningsområde. Enligt SBU 

(2000a) uppskattar Deyo och medarbetare livstidsprevalensen för lumbalt diskbråck till cirka 

två procent. Andra studier visar att män drabbas oftare än kvinnor (Johansson, 2008; SBU, 

2000a). Medelåldern hos patienter med lumbalt diskbråck är drygt 40 år och cirka 95 % av de 

symtomgivande diskbråcken i ländryggen drabbar nivåerna L5-S1 och L4-L5. Patienter med 

diskbråck i ländryggen har ofta haft ryggsmärtor under lång tid innan den utstrålande och ofta 

akuta smärtan i de nedre extremiteterna uppkommer (Lindgren & Svensson, 2007). 

2.1.1 Behandling och diagnos 

Lumbalt diskbråck behandlas i första hand konservativt och andelen patienter som klarar sig 

utan operation är 80-90%. Vid intensiv smärta tillåts patienten vila liggande i några dagar tills 

smärtan har avtagit något. Farmakologisk smärtlindring är ofta nödvändig för att patienten så 

snart som möjligt ska kunna aktivera sig i den mån symtomen tillåter (Lindgren & Svensson, 

2007). Operation av lumbalt diskbråck syftar till att behandla den utstrålande smärtan i 

extremiteterna, ryggsmärtan förbättras ofta inte av det operativa ingreppet (Lindgren & 

Svensson, 2007; SBU, 2010). 

Magnetisk resonanstomografi (MRT), kan sällan påvisa några skillnader mellan patienter som 

känner sig bra efter diskbråcksoperationen och de som inte gör det (Johansson, 2008). Med 

rätt indikation för operationen av lumbalt diskbråck försvinner den utstrålande bensmärtan 

hos 90 % av patienterna. Graden av nervinklämning anses ha betydelse för prognosen efter 

operationen och kvarstående eller ökande smärtor är ofta svårbehandlade. Centrala diskbråck 

som förtränger de lumbo-sakrala nervrötterna riskerar att orsaka så kallade cauda equina-

syndrom med känselnedsättningar och smärta bilateralt samt blås- och sfinkterpares. Cauda 

equina-syndrom är ett akut tillstånd som bör utredas och opereras inom ett par dygn. 

(Lindgren & Svensson, 2007; Wise & Andersson, 2001). Vid diskektomi, operation av 

diskbråck, tas hela eller delar av disken bort, vanligtvis med öppen mikro- eller 

standardkirurgi. Vid mikrokirurgi är operationssnittet mindre än vid standardkirurgi och man 

använder sig av mikroskop eller förstoringsglas. (SBU, 2000b; Wise & Andersson, 2001). 
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2.2 Smärta 

Definitionen av smärta är enligt International Association for the Study of Pain (IASP) ”En 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” (IASP, 2011, http://www.iasp-

pain.org/AM/Template.cfm?Section=General_Resource_Links&Template=/CM/HTMLDispl

ay.cfm&ContentID=3058#Pain). 

Smärta har även en dimension som är relaterad till individens egen upplevelse av smärta och 

därför blir den alltid subjektiv (IASP, 2011). I ovanstående definition belyses inte 

omgivningsfaktorer och sammanhang eller att individens tankar och beteenden påverkar 

smärtupplevelsen (SBU, 2010), men IASP noterar i samband med definitionen att erfarenheter 

av skador tidigare i livet bidrar till individens tolkning av smärtbegreppet.  

Fysiologiskt kan smärta ses som en varningssignal för hotande eller reell biologisk skada. Vid 

vävnadsskada med ett intakt nervsystem talar man om nociceptiv eller inflammatorisk smärta. 

Är nervsystemet skadat eller angripet benämns smärtan som neuropatisk (tidigare neurogen). 

Vid indelning av smärtans ursprung brukar man även nämna psykogen smärta som kan 

förekomma vid psykiska sjukdomstillstånd, samt idiopatisk smärta då kliniskt fysiologisk 

orsak inte går att påvisa (Hægerstam, 2008; Mann & Carr, 2006; SBU, 2006). Orsaker till de 

vanligaste neuropatiska smärttillstånden är mekanisk, inflammatorisk och toxisk 

nervpåverkan (SBU, 2006). 

Smärta är en multidimensionell upplevelse (Linton, 2005b; McGuire, 1992) där de olika 

dimensionerna är beroende av och påverkar varandra. Linton beskriver smärtperception ur ett 

psykologiskt perspektiv där smärtstimulus via emotioner, kognitioner och beteende 

interagerar med omgivning, situation och konsekvenser (Linton, 2005a). 

På ett liknande sätt tar McGuire (1992) upp hur smärtupplevelse kan delas upp i sex 

dimensioner. Den fysiologiska dimensionen beskriver smärtans orsak, lokalisering och 

varaktighet samt vilken smärttyp det rör sig om. Den sensoriska dimensionen handlar om hur 

smärtan känns med avseende på intensitet, kvalitet och mönster. Den affektiva dimensionen 

belyser hur smärtan påverkar individen känslomässigt. Detta beror i sin tur på sinnesstämning 

(exempelvis välmående, oro/rädsla, depression). Den kognitiva dimensionen handlar om 

begreppsbildning, tankar, attityder och erfarenheter kring smärtupplevelsen. Denna dimension 

är kopplad till smärtans betydelse och vad den innebär och här inryms även strategier för hur 
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man hanterar smärtan. Beteendedimensionen innefattar smärtbeteende, kommunikation, 

behandling, fysisk aktivitet och interpersonella interaktioner. Vissa beteenden kan vara en 

direkt indikation på att smärta förekommer, medan andra beteenden handlar om att minska 

smärtintensiteten. Den sociokulturella dimensionen handlar om hur smärtupplevelsen 

påverkas av omgivningen; där miljö och relationer i kulturella, demografiska, andliga, etniska 

och sociala kontext är av betydelse. McGuire (1992) menar att dessa sex dimensioner inte kan 

separeras, men att vissa dimensioner är mer relevanta än de andra i specifika situationer. 

2.3 Beteenderelaterade faktorer 

Emotioner och kognitioner som föregår ett beteende kan sägas vara relaterade till beteendet. 

Känslor och tankar är i sin tur påverkade av psykologiska och fysiologiska processer i 

kroppen samt av hur omgivningen reagerar på en individs sätt att bete sig i specifika 

situationer. Enligt den socialkognitiva teorin påverkas individens upplevelse, tolkning av 

intryck och beteende av många faktorer (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Det är av intresse 

att vid exempelvis smärtproblematik försöka utröna om beteenderelaterade faktorer kan 

påverka upplevelse, tolkning och hantering av smärta (Hægerstam, 2008; Linton, 2005a, 

2005b) 

2.3.1 Copingstrategier 

Den operanta inlärningsteorin beskriver hur inlärningen av ett beteende styrs av de påföljande 

konsekvenserna. De föregående antecedenterna kan stimulera eller dämpa beteendet och de 

efterföljande konsekvenserna, som verkar belönande eller bestraffande, ökar respektive 

minskar sannolikheten för att beteendet upprepas (Baldwin & Baldwin, 2001). Enligt Linton 

(2005a) är beteenden i samband med smärta till stor del inlärda och styrs av vilka dess 

konsekvenser blir i olika situationer. De kan därmed påverkas av nyinlärning, vilket kan 

användas vid behandling av smärtproblematik. Smärthanteringsbeteenden kan efter en tid 

utvecklas till en samling copingstrategier. Exempel på vanliga copingstrategier är att be och 

hoppas, att omtolka smärtupplevelsen, att ignorera smärtan, att använda positiva affirmationer 

eller att avleda uppmärksamheten genom tankar eller aktiviteter. Copingbeteendet fungerar 

ofta bra på kort sikt, men vissa typer av coping som innebär undvikande av fysisk aktivitet 

kan ge negativa följder i ett längre tidperspektiv (Linton, 2005a). 
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Mätinstrumentet Coping Strategies Questionnaire (CSQ) används för att mäta hur personer 

med kronisk smärta hanterar sina besvär. Bland instrumentets åtta delskalorna ingår self-

statement och katastroftankar (Rosenstiel & Keefe, 1983). Self-statements är ett slags 

självbekräftande ”självprat” som kan liknas vid positiva affirmationer av typen: ”Jag vet att 

jag kan hantera smärtan” (Linton, 2005a, s.128).  

2.3.2 Katastroftankar 

Katastroftankar innebär en negativ värdering av smärtan och dess konsekvenser, där smärta 

tolkas som skada eller hot om skada (Vlaeyen & Linton, 2000). Personen hyser orimliga och 

överdrivna tankar kring smärtan och tror att det värsta tänkbara ska hända (Linton, 2005a). 

Under senare år har det ifrågasatts att katastroftankar skulle vara en copingstrategi. 

Katastroftankar kan istället ses som en värdering (eng. appraisal) som föregår valet av 

copingstrategi (Severeijns, Vlaeyen och van den Hout, 2004). 

Personer med katastroftankar rapporterar mer smärta än de som inte har det (SBU, 2006). 

Katastroftankar kan predicera smärta och funktionsnedsättning hos personer med 

ländryggssmärta (Picavet, Vlaeyen & Schouten, 2002) och hos personer med arbets- och 

trafikskador (Sullivan, Stanish, Waite, Sullivan & Tripp, 1998). Det finns även en stark 

koppling mellan katastroftankar och depression och ångest. Katastroftankar är en kognitiv 

faktor som föregår och underhåller det depressiva känslotillståndet och det kan vara svårt att i 

mätningar särskilja den kognitiva aspekten från den känslomässiga (Hirsh, George, Riley & 

Robinson, 2006).  

2.3.3 Self-efficacy 

Self-efficacy är ett centralt begrepp inom socialkognitiv teori (McAlister, Perry & Parcel, 

2008) och definieras som en individs tilltro till sin förmåga att genomföra ett beteende för att 

nå ett specifikt mål och tilltro till sin förmåga att klara av hinder för att utföra det aktuella 

beteendet (Bandura, 1997). Låg self-efficacy är ofta förenat med mer smärta, emotionella och 

kognitiva störningar samt sämre behandlingsutfall (SBU, 2006). Valet av copingstrategi 

påverkas av self-efficacy. Personer med låg self-efficacy väljer oftare mindre effektiva 

smärthanteringsbeteenden och riskerar i förlängningen en sämre aktivitetsförmåga (Söderlund 

& Lindberg, 2002). En ökad användning av effektiva copingstrategier leder till ökad self-

efficacy för smärthantering och därmed minskad smärta och ökad aktivitetsförmåga (Keefe, 

Kashikar-Zuck, Robinson, Salley, Beaupre, Caldwell, Baucom & Haythornthwaite, 1997).  
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2.3.4 Rörelserädsla 

En psykologisk faktor som uppmärksammats i samband med smärta är rädsla. Smärta orsakar 

en känslomässig reaktion som alarmerar fara eller risk för skada. Den fysiologiska responsen i 

kroppen blir ett sympatiskt påslag som ska underlätta kamp eller flykt. När smärtan och dess 

stimuli tolkas som hotfull blir beteendet defensivt för att undvika att provocera fram smärta. 

Vid akut smärta har rädsla och undvikande en skyddande funktion, men vid långvarig smärta 

kan bestående rädsla leda till att det undvikande smärtbeteendet förstärks. (Leeuw, Goossens, 

Linton, Crombez, Boersma & Vlaeyen, 2006; SBU, 2006). 

Rädsla-undvikande modellen introducerades först av Lethem, Slade, Troup & Bentley (1983). 

Den förklarar varför vissa personer med akuta smärtproblem utvecklar kroniska besvär. Dessa 

personer tenderar att reagera på smärta med rädsla och undviker därför smärtframkallande 

rörelser. Beteendet leder till en ond cirkel med ökande muskelspänning, vaksamhet och 

inaktivitet vilket ökar smärtan (Lethem et al., 1983). Rädsla-undvikande modellen 

vidarutvecklades av Vlaeyen och Linton (2000) genom att de införde begreppet 

katastroftankar som en del i utveckling av rörelserädsla.  

Rörelserädsla definieras som ”En specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som 

(felaktigt) anses orsaka ny skada” (Vlaeyen, Kole Snijders, Rotteveel, Ruesink & Heuts, 

1995, s.364). Rörelserädsla används ofta synonymt med kinesiofobi (LSR, 2010) och kan 

mätas med Tampa Scale for Kinesiofobia (TSK) (Kori, Miller & Todd, 1990). Den 

ursprungliga definitionen av kinesiofobi lyder ”En överdriven, irrationell och handikappande 

rädsla för fysisk rörelse och aktivitet orsakad av en känsla av sårbarhet och smärtsam skada” 

(Kori et al., 1990, s.37). 

Både katastroftankar och rädsla för att skada sig är associerade till olika dimensioner av 

smärta. Rädsla-undvikande har visat sig fungera som en länk mellan katastroftankar och 

upplevd funktionsnedsättning, depression respektive smärta (Cook, Brawer & Vowles, 2006). 

Rörelserädsla visade sig vara relaterad till bensmärta och funktionsnedsättning hos patienter 

med diskbråck och spinal stenos (van Wilgen, Stewart, Stegeman, Coppes & van Wijhe, 

2010). 

Även om rörelserädsla har visat sig vara en av de mest framträdande prediktorerna för kronisk 

smärta och försämrad funktion till följd av smärta (Vlaeyen & Linton, 2000) så innebär inte 

det per automatik att skattad smärta och funktionsnedsättning har en stark korrelation (Linton, 
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2005b). Sambandet mellan smärtintensitet och hur aktiv man är på arbetet och fritiden inte är 

särskilt tydlig, istället är det psykosociala faktorer som avgör aktivitetsförmågan (Linton, 

2005b). 

Enligt Woby, Urnston och Watson (2007) skulle self-efficacy kunna fungera som en 

förbindelselänk mellan rörelserädsla respektive katastroftankar och smärta respektive 

funktionsnedsättning hos personer med kroniska ländryggsbesvär. En möjlig modell är då att 

när self-efficacy är hög leder inte högt skattad rörelserädsla till ökad smärtintensitet. Är self-

efficacy däremot låg ökar risken för att rörelserädsla ska leda till smärtproblematik (Woby, et 

al., 2007). 

2.4 Psykosociala faktorers inverkan på resultatet av diskbråcksoperation 

Resultatet av en lumbal diskbråcksoperation påverkas av en mängd bio-psykosociala faktorer. 

Låg utbildningsnivå, hög preoperativ smärta, missnöje med arbetssituationen, långvarig 

sjukskrivning och passiva/undvikande copingstrategier ökar risken för kvarvarande smärta 

och låg funktionsförmåga efter operationen (den Boer, Oosendorp, Beems, Munneke, 

Oerlemans & Evers, 2005). Depression och psykologisk stress på arbetsplatsen är avgörande 

faktorer för återgång till arbete efter operationen (Hasenbring, Marienfeld, Kuhlendahl & 

Soyka, 1994; Schade, Semmer, Main, Hora & Boos, 1999). 

Enligt den Boer, Oosendorp, Beems, Munneke och Evers (2006a) predicerar preoperativ 

rörelserädsla och passiva copingstrategier nedsatt funktionsförmåga och ökad smärta sex 

månader efter en lumbal diskbråcksoperation. Passiva copingstrategier innebär exempelvis att 

oroa sig, vila eller dra sig undan. Även arbetskapaciteten predicerades av dessa faktorer (den 

Boer et al., 2006b).  

Motsägande forskningsresultat har presenterats. Rörelserädsla och katastroftankar, mätt sex 

veckor efter operationen, kunde inte visas påverka ben- och ryggsmärta eller 

aktivitetsförmåga, tre respektive tolv månader postoperativt i en studie av Ostelo med 

kollegor (Ostelo, Vlaeyen, van den Brandt & de Vet, 2004). Enligt Kohlboeck och 

medarbetare (2004) predicerar inte preoperativa copingstrategier resultatet av lumbal 

diskbråcksoperation sex månader postoperativt. 

I en senare studie (Johansson, Linton, Rosenblad, Bergqvist & Nilsson, 2010) har visats att 

preoperativt uppmätta låga förväntningar på framtida arbetsförmåga kan predicera 
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kvarvarande ben- och ryggsmärta samt nedsatt funktionsförmåga och sjukskrivning tolv 

månader efter lumbal diskbråcksoperation. Preoperativt uppmätt rörelserädsla predicerar för 

låg livskvalitet efter tolv månader. Svaga korrelationer fanns mellan smärta, livskvalitet 

respektive funktionsnedsättning och olika beteendemässiga respektive kognitiva faktorer 

innan operationen. Korrelationen förstärktes betydligt bland de personer som fortfarande 

upplevde smärta ett år postoperativt. 

2.5 Problemområde 

Om det visar sig att specifika kognitiva och beteenderelaterade faktorer har betydelse för 

resultatet av lumbal diskbråcksoperation på lång sikt, bör rehabiliteringsinsatserna inriktas mot 

att påverka dessa faktorer för att nå bästa möjliga resultat. Viss forskning finns inom området, 

men den är motsägelsefull och det finns ett behov av ytterligare kunskap (den Boer et al., 

2005). Därför är det av värde att undersöka om en association mellan beteenderelaterade 

faktorer och smärta föreligger en längre tid efter en diskbråcksoperation. Enligt Johansson 

(2010) finns korrelation mellan vissa beteenderelaterade variabler och smärta ett år efter 

operation. I föreliggande studie har därför fokuserats på att studera associationer två år 

postoperativt. 

3. SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva smärtintensitet och olika beteenderelaterade variabler 

samt att undersöka hur associationen mellan dessa ser ut, före och två år efter lumbal 

diskbråcksoperation. 

Syftet var också att studera hur smärtintensitet två år efter operationen är associerat till 

preoperativt uppmätta beteenderelaterade variabler. 

4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur skattar personer med lumbalt diskbråck smärtrelaterade och 

beteenderelaterade variabler före och två år efter diskbråcksoperation? 
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2. Hur är preoperativ smärtintensitet associerad till preoperativt självrapporterade 

beteenderelaterade variabler hos personer med lumbalt diskbråck? 

3. Hur är postoperativ smärtintensitet associerad till postoperativt självrapporterade 

beteenderelaterade variabler hos personer som opererats för lumbalt diskbråck? 

4. Hur är postoperativ smärtintensitet associerad till preoperativt självrapporterade 

beteenderelaterade variabler hos personer före och efter lumbal 

diskbråcksoperation? 

5. METOD 

5.1 Studiedesign 

Studien är en longitudinell deskriptiv kohortstudie där associationer mellan smärtintensitet 

och beteenderelaterade variabler analyseras. 

5.2 Deltagare 

5.2.1 Urval 

Urvalet i föreliggande studie var de deltagare som ingick i en studie av Johansson et al.(2010). 

Ett bekvämlighetsurval användes där deltagarna konsekutivt rekryterades från 

ortopedklinikerna i Uppsala och Västerås, från mars 2003 till mars 2005. Deltagarna var 

tidigare ej diskbråcksopererade patienter som väntade på planerad diskbråcksoperation. I 

studien ingick totalt 59 personer. Personerna var i åldrarna 18 till 60 år med MRT-konstaterat 

diskbråck i ländryggen. De hade smärta som påverkade aktivitetsförmågan samt fysiska 

tecken på nervrotskompression i samma nivå som diskbråcket. Personer som hade andra 

sjukdomar med inverkan på aktivitetsförmågan samt personer som hade otillräckliga 

kunskaper i svenska språket exkluderades från studien. Efter två år upplevde 20 personer 

ingen smärta och kunde därför inte besvara de frågor i enkäten som behandlar self-statement, 

katastroftankar, smärtkontroll, möjlighet att minska smärta och rörelserädsla. Ingen av de 

personer som deltog i ovan nämnda studie av Johansson et al. (2010) exkluderades från den 

föreliggande studien. 
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5.2.2 Kirurgi och rehabilitering 

Patienterna genomgick diskektomi med mikrokirurgisk teknik. De mobiliserades med lätt 

träning den första dagen efter operationen och instruerades därefter i att utföra ett dagligt 

träningsprogram under tre veckor. Därefter kallades alla som genomgått operationen till en 

poliklinisk uppföljning. Tjugonio personer var randomiserade till åtta veckors 

beteendemedicinskt inriktad sjukgymnastik (polikliniskt besök en gång i veckan och 

däremellan daglig hemträning). De övriga 30 personerna fick instruktioner angående träning 

vid detta tillfälle och tränade därefter på egen hand i hemmet. Alla 59 deltagare fick råd om 

att vara fysiskt aktiva och att gradvis öka träningen. De hade inga restriktioner förutom att 

undvika tunga lyft. 

5.3 Datainsamling 

Underlaget till studien var material som tidigare har samlats in av de forskare som står bakom 

den nämnda studien av Johansson et al. (2010). Deltagarna i studien besvarade ett 18-sidigt 

frågeformulär inför samt två år efter operationen. I föreliggande studie har vi använt oss av 

utvalda delar i frågeformulären som behandlar demografiska respektive bakgrundsdata samt 

smärtintensitet och beteenderelaterade faktorer.  

Med smärtintensitet avses här smärta i rygg och ben vid aktivitet och vila samt värk och 

smärta under de senaste fyra veckorna.  

Med beteenderelaterade variabler avses här self-statement, katastroftankar, smärtkontroll, 

rörelserädsla samt möjlighet att minska smärta. 

5.3.1 Demografiska data och bakgrundsdata 

De frågor vi använde oss av tog upp ålder, kön, rökning/ej rökning, sysselsättning, 

arbetsbelastning, sjukskrivningsgrad och fysisk aktivitet. Lokalisation av det aktuella 

diskbråcket bedömdes preoperativt med hjälp av magnetkameraundersökning. Försöksledaren 

noterade diskbråckslokalisation för respektive deltagare i studien. Två år efter operation 

använde vi även frågor som tog upp eventuell omoperation och självrapporterad skattning av 

hur rygg- och bensmärtan eventuellt förändrats jämfört med före operationen. 
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5.3.2 Smärtrelaterade variabler 

Smärtintensitet i rygg och ben vid aktivitet och vila under den senaste veckan skattades med 

visuell analog skala (VAS), varje fråga skattades från 0= ingen smärta till 100= värsta 

tänkbara smärta (Price, Mc Grath, Rafii, & Buckinghan, 1983). Smärtintensitet uttryckt som 

Värk och smärta under de senaste fyra veckorna skattades från 0= ingen till 5= mycket svår 

på en sexgradig skala. 

5.3.2 Beteenderelaterade variabler 

Self-statement och katastroftankar skattades med underskalor från Coping Strategies 

Questionnaire (CSQ) (Rosenstiel & Keefe, 1983), se bilaga 1. Varje underskala skattades med 

vardera 6 frågor. Varje fråga skattades från 0= aldrig till 6= alltid på en 7-gradig skala. 

Möjligt resultat för varje person var en summa mellan 0 och 36 för respektive underskala där 

en hög totalsumma innebär en hög användning av self-statements respektive katastroftankar. 

Även copingstrategiernas effektivitet skattades med två frågor från CSQ: Smärtkontroll (CSQ 

13) skattades från 0= ”ingen kontroll” till 6= ”fullständig kontroll” på en 7-gradig skala. 

Möjlighet att minska smärta (CSQ 14) skattades från 1= ”ingen möjlighet att minska smärta” 

till 6= ”helt smärtfri” även den på en 7-gradig skala. Se bilaga 1. CSQ är inte testad gällande 

validitet (LSR, 2010). Reliabiliteten anses vara god (Jensen & Linton, 1993). 

Rörelserädsla skattades med 12 frågor från Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK), se bilaga 

2. Varje fråga skattades från 1= ”håller inte alls med” till 4= ”håller med helt och hållet” på en 

fyragradig skala. Möjligt resultat för varje person var en summa mellan 12 och 48, där en hög 

totalsumma innebär hög rörelserädsla. De fem frågor från ursprungsskalan som behandlar 

smärta som inte orsakas av en allvarlig sjukdom hade uteslutits. Den svenska versionen (TSK-

SV) bedöms vara valid och reliabel för personer med kronisk ländryggssmärta (Lundberg, 

Carlsson & Styf, 2004). 

5.4 Dataanalys 

Eftersom skattningar av smärtintensitet och beteenderelaterade variabler var på 

ordinalskalenivå användes medianvärde för att mäta central tendens (Domholt, 2005). 

Deltagarantalet i studien var relativt stort, därför valde vi att redovisa spridning istället för 

variationsvidd eftersom sannolikheten för att extremvärden ska förekomma ökar med 
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populationens storlek. För att beskriva spridningen användes kvartilavstånd (q1-q3) 

(Ejlertsson, 2003). 

För att undersöka icke-parametrisk korrelation mellan beteenderelaterade variabler och 

smärtintensitet användes Spearmans rangkorrelation. Enligt Domholt (2005) bör styrkan hos 

korrelationskoffecienten tolkas utifrån sitt sammanhang. När associationer mellan abstrakta 

begrepp som är svåra att mäta undersöks kan i vissa fall en korrelationskoefficient på 0.5 

betraktas som mycket stark. Vi valde utifrån Domholts resonemang att bedöma en 

korrelationskoefficient ≥ 0.5 som stark eftersom våra mätvärden är självskattade. För att 

lättare kunna beskriva våra resultat valdes två ytterligare gränser för koefficientens styrka. En 

korrelation där rs ≤ 0.3 betecknades som svag medan en korrelation där 0.5 < rs ≤ 0.3 

betecknades som moderat. Signifikansnivån sattes till α=0,05 då antalet deltagare i studien var 

få.  

I föreliggande studie används uttrycket ”korrelation” då signifikans föreligger, det vill säga då 

p≤ α. Uttrycket ”association” används både då signifikans föreligger och inte föreligger samt 

innan undersökning av eventuell korrelation.  

Den statistiska analysen utfördes med hjälp av statistikdataprogrammet SPSS 18.0. 

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien av Johannson et al. (2010) är tidigare godkänd av den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. Författarna till föreliggande studie hade ej tillgång till 

deltagarnas namn eller personnummer. Rådata förvaras hos forskarna bakom studien av 

Johansson et al. (2010). 

7. RESULTAT 

Preoperativa och postoperativa persondata för studien redovisas i tabell 1. Medianvärden för 

preoperativa och postoperativa beteende- och smärtrelaterade variabler redovisas i tabell 2. 

Medelåldern för deltagarna var 40 år, de flesta hade diskbråck i de två lägsta lumbala 

segmenten och två år postoperativt hade 5 % reopererats. Efter två år upplevde 68 % av 
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deltagarna att bensmärtan hade försvunnit eller att de var mycket förbättrade, 13 % var 

försämrade eller oförbättrade. Se tabell 1. 

Tabell 1. Demografiska samt bakgrundsdata för deltagarna före och två år efter lumbal diskbråcksoperation. 

 Preoperativt 
n=59 

Två år postoperativt 
n=56 

  
n (%) n (%) 

 
Ålder, medel(SD) 40(9) 

 
 

 
43(9) 

 
 

 
Kvinnor 

 
24 

 
(41) 

 
24 

 
(43) 

 
Män 

 
35 

 
(49) 

 
32 

 
(57) 

 
Rökare  

 
13 

 
(22) 

 
10 

 
(18) 

 
Sjukskrivna, helt eller delvis 

 
35 

 
(59) 

 
9 

 
(16) 

 
Regelbundet fysiskt aktiva 

 
44 

 
(75) 

 
49 

 
(89) 

 
Självskattad arbetsbelastning 

    

        Lätt  16 (27) 20 (36) 
        Medel 21 (36) 23 (41) 
        Tungt 16 (27) 7 (13) 
        Ej förvärvsarbete 

 
Sysselsättning 

6 (10) 6 (10) 

        Förvärvsarbetande 53 (89) 50 (89) 
        Arbetslös 4 (7) 5 (9) 
        Sjukpension/sjukbidrag 1 (2) 1 (2) 
        Ålderspension 0 (0) 0 (0) 
        Studiebidrag 1 (2) 0  
 
Hur är din ryggsmärta idag jämfört med före operationen? 

    

        Hade inte ryggsmärta före operationen   0 (0) 
        Helt försvunnen   12 (21) 
        Mycket förbättrad   28 (50) 
        Något förbättrad   8 (14) 
        Oförbättrad   6 (11) 
        Försämrad   2 (4) 
 
Hur är din bensmärta/ ischias idag jämfört med före operationen? 

    

        Hade inte bensmärta före operationen   0 (0) 
        Helt försvunnen   16 (29) 
        Mycket förbättrad   22 (39) 
        Något förbättrad   11 (20) 
        Oförbättrad   5 (9) 
        Försämrad 
 

  2 (4) 

aRegelbundet fysiskt aktiv = motion under minst 30 min per tillfälle t.ex. konditionsträning, gymnastik, dans, promenader, 
cykling. 

Medianvärdet för smärta i ben vid aktivitet mätt med VAS minskade från 74 preoperativt till 

16 två år postoperativt, minskningen av ryggsmärta vid aktivitet var i samma storleksordning, 

se tabell 2. Skillnaderna mellan medianvärden för preoperativa respektive postoperativa self-

statement, möjlighet att minska smärta och smärtkontroll var mycket små, se tabell 2. 
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Medianvärden för katastroftankar och rörelserädsla var lägre postoperativt, se tabell 2. Det 

bör förtydligas att i den postoperativt mätta gruppen föll de personer bort som ej hade smärta 

två år postoperativt. Detta gäller endast för de beteenderelaterade variablerna. 

Tabell 2. Medianvärden och kvartilavstånd (q1—q3) för variabler som mäter smärta och beteenderelaterade 
variabler hos deltagarna före och två år efter lumbal diskbråcksoperation. Internt bortfall redovisas inom 

parentes efter respektive variabel. 

 
 

Preoperativt 
 

Två år postoperativt 

  
Median 

 
q1—q3 

 
Median 

 
q1—q3 

 

Variabler relaterade till smärta  

 

(n=59) 

 

(n=56) 
       Smärta i rygg vid aktivteta  (bortfall; postop: 1) 70 52-80 19 2-46 
       Smärta i rygg vid vilaa  (bortfall; postop: 1) 29 14-48 9 1-29 
       Smärta i ben vid aktiviteta  (bortfall; postop: 1) 74 52-85 16 0-47 
       Smärta i ben vid vilaa  (bortfall; postop: 1) 40 21-53 9 1-44 
       Värk och smärta, 4vb 4 4-5 3 1-4 
 

Beteenderelaterade variabler 

 

(n=59) 

 

(n=39) 
       Self-statementc  20 16-24 21 17-28 
       Katastroftankard 14 9-18 8 1-13 
       Smärtkontrolle 4 3-4 4 3-5 
       Möjlighet att minska smärtaf  (bortfall; postop:1) 3 3-3 3 3-5 
       Rörelserädslag  (bortfall; preop: 6, postop: 4) 
 

31 26,5-36 20 17-30 

aSmärtintensitet (VAS), 0-100 
bVärk och smärta under de senaste fyra veckorna, 0-5 
cSelf-statement (CSQ), 0-36 
dKatastroftankar (CSQ), 0-36 
eSmärtkontroll (CSQ), 0-6 
fMöjlighet att minska smärta(CSQ), 0-6 
gRörelserädsla (TSK), 12-48 

7.1 Preoperativ smärta och preoperativa beteenderelaterade variabler 

Associationer mellan preoperativ smärta och beteenderelaterade variabler redovisas i tabell 3. 

Den tydligaste korrelationen fanns mellan smärta och katastroftankar, med moderat positiv 

korrelation för både ”smärta i rygg vid vila” och ”smärta i ben vid vila” samt för ”smärta i ben 

vid aktivitet”. Mellan ”smärta i rygg vid aktivitet”, ”smärta i ben vid aktivitet” respektive 

”värk och smärta under de senaste fyra veckorna” fanns moderata negativa korrelationer till 

”möjlighet att minska smärta”.  En svag negativ korrelation fanns mellan ”smärta i ben vid 

aktivitet” och self-statement, i övrigt saknades korrelationer mellan smärtrelaterade variabler 

och self-statement. Korrelationer mellan smärta och rörelserädsla noterades för variabeln 

”värk och smärta under de senaste fyra veckorna”, där en mycket svag positiv korrelation 

fanns. Smärtkontroll var den enda beteenderelaterade variabeln som inte korrelerade till 

någon av de smärtrelaterade variablerna. 
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Sammanfattningsvis fanns flest korrelationer mellan de smärtrelaterade variablerna och 

katastroftankar respektive ”möjlighet att minska smärta”, dessa korrelationer var alla 

moderata. Ingen korrelation fanns mellan de smärtrelaterade variablerna och smärtkontroll.  

Tabell 3. Associationer mellan smärta och beteenderelaterade variabler hos deltagarna före lumbal 

diskbråcksoperation, mätt med Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs), n=59. Internt bortfall 

redovisas inom parentes efter respektive variabel. 

Preoperativa 

beteenderelaterade 

variabler 

Smärta i rygg vid 

aktiviteta 

preoperativt 

Smärta i rygg vid 

vilaa 

preoperativt 

Smärta i ben vid 

aktiviteta 

preoperativt 

Smärta i ben vid 

vilaa 

preoperativt 

Värk och 

smärta, 4vb 

preoperativt 

 rs 

 

p rs p rs p rs p rs p 

 

Self-statementc 

 

 

- ,095 

 

 

,476 

 

- ,006 

 

,966 

 

-,287 

 

,027* 

 

-,052 

 

,695 

 

-,112 

 

,397 

Katastroftankard ,135 

 

,308 ,461 ,000
* 

,307 ,018* ,411 ,001* ,108 ,418 

Smärtkontrolle -,081 

 

,541 ,104 ,434 -,209 ,113 ,117 ,379 -,219 ,096 

Minska smärtaf 

 

-,325 ,012* -,027 ,837 -,348 ,007* -,102 ,442 -,388 ,002* 

Rörelserädslag 

(bortfall: 6) 

 

,141 

 

,313 -,135 ,336 ,160 ,251 -,092 ,511 ,271 ,049* 

aSmärtintensitet (VAS), 0-100 
bVärk och smärta under de senaste fyra veckorna, 0-5 
cSelf-statement (CSQ), 0-36 
dKatastroftankar (CSQ), 0-36 
eSmärtkontroll (CSQ), 0-6 
fMöjlighet att minska smärta(CSQ), 0-6 
gRörelserädsla (TSK), 12-48 
* p<0,05 

7.2 Postoperativ smärta och postoperativa beteenderelaterade variabler hos personer 

med smärta två år efter operation. 

Associationer mellan postoperativ smärta och beteenderelaterade variabler redovisas i tabell 

4. Det fanns ingen korrelation mellan smärta och self-statement. Korrelationer fanns däremot 

mellan alla de smärtrelaterade variablerna och de övriga beteenderelaterade variablerna. 

Dessa korrelationer var starka (rs>0,5) med undantag för korrelationerna mellan ”smärta i ben 

vid vila” och smärtkontroll respektive ”möjlighet att minska smärta” som var moderata. 

Korrelationerna mellan smärta och smärtkontroll respektive ”möjlighet att minska smärta” var 

negativa. Korrelationerna mellan smärta och katastroftankar respektive rörelserädsla var 

positiva. 
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Tabell 4. Associationer mellan smärta och beteenderelaterade variabler hos deltagarna två år efter lumbal 

diskbråcksoperation, mätt med Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs), n=39. Internt bortfall 

redovisas inom parentes efter respektive variabel. 

Postoperativa 

beteenderelaterade 

variabler  

Smärta i rygg vid 

aktivitet 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i rygg vid 

vila postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i ben vid 

aktivitet 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i ben vid 

vila 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Värk och smärta, 

4v, 

postoperativtb 

 

 rs 

 

p rs p rs p rs p rs p 

           

Self-statementc 

 

-,025 ,883 -,007 ,965 ,031 ,852 ,014 ,932 -,112 ,496 

Katastroftankard 

 

,580 ,000* ,722 ,000* ,663 ,000* ,551 ,000* ,630 ,000* 

Smärtkontrolle 

 

-,582 ,000* -,578 ,000* -,528 ,001* -,386 ,017* -,569 ,000* 

Minska smärtaf 

(bortfall: 1) 

-,702 ,000* -,679 ,000* -,590 ,000* -,444 ,006* 

 

-,733 ,000* 

Rörelserädslag 

(bortfall:  4) 

,569 ,000* ,689 ,000* ,667 ,000* ,615 ,000* ,556 ,001* 

           
aSmärtintensitet, två år postoperativt (VAS), 0-100 
bVärk och smärta under de senaste fyra veckorna, två år postoperativt, 0-5 
cSelf-statement, två år postoperativt (CSQ), 0-36 
dKatastroftankar, två år postoperativt (CSQ), 0-36 
eSmärtkontroll, två år postoperativt (CSQ), 0-6 
fMöjlighet att minska smärta, två år postoperativt (CSQ), 0-6 
gRörelserädsla, två år postoperativt (TSK), 12-48 
* p<0,05 

Varje delfråga i CSQ som mäter self-statement två år postoperativt undersöktes var för sig 

beträffande association till postoperativ smärta. Se tabell 6, bilaga 3. Det fanns positiva 

korrelationer mellan alla de smärtrelaterade variablerna och ”Jag intalar mig själv att jag 

måste härda ut och fortsätta som tidigare trots smärtan” (CSQ 1), se bilaga 1. Mellan 

”bensmärta vid aktivitet” och CSQ 1 fanns en stark positiv korrelation, vilket innebar att det 

fanns en korrelation mellan hög skattning av ”bensmärta vid aktivitet” och ett högt skattat 

användande av formuleringen i CSQ 1. Det fanns negativa korrelationer mellan ”smärta i rygg 

vid aktivitet” respektive ”värk och smärta under de senaste fyra veckorna” och ”Även om det 

gör ont, håller jag igång som vanligt” (CSQ 10), se tabell 6, bilaga 3. 

Sammanfattningsvis kan sägas att starka korrelationer fanns mellan postoperativ smärta och 

beteenderelaterade variabler med undantag för self-statement. Även om delskalan för self-

statement i sin helhet inte korrelerade med smärta, så förelåg moderata - starka korrelationer 

med smärta för två av delfrågorna. 



 

17 

 

7.3 Smärta två år postoperativt och preoperativa beteenderelaterade variabler  

Associationer mellan postoperativ smärta och preoperativa beteenderelaterade variabler 

redovisas i tabell 5. En moderat positiv korrelation fanns mellan postoperativ ”smärta i ben 

vid aktivitet” och preoperativ self-statement vilket innebär att hög bensmärta postoperativt 

korrelerade till hög self-statement preoperativt. I övrigt fanns inga korrelationer mellan smärta 

och de beteenderelaterade variablerna. 

Tabell 5. Associationer mellan smärta två år efter lumbal diskbråcksoperation och preoperativa 

beteenderelaterade variabler hos deltagarna mätt med Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs), 
n=56. Internt bortfall redovisas inom parentes efter respektive variabel. 

Preoperativa 

beteenderelaterade 

variabler  

Smärta i rygg vid 

aktivitet 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i rygg vid 

vila postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i ben vid 

aktivitet 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i ben vid 

vila 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Värk och smärta, 

4v, 

postoperativtb 

 

 rs 

 

p rs p rs p rs p rs p 

           

Self-statementc 

 

,198 ,147 ,205 ,133 ,357 ,007* ,230 ,091 ,243 ,071 

Katastroftankard 

 

,134 ,330 ,217 ,111 ,061 ,656 ,056 ,687 ,001 ,996 

Smärtkontrolle 

 

-,108 ,435 -,061 ,661 -,001 ,996 ,074 ,592 -,018 ,893 

Minska smärtaf 

 

-,045 ,746 ,019 ,892 ,039 ,776 ,085 ,537 ,031 ,821 

Rörelserädslag 

(bortfall: 6) 

-,115 ,431 -,060 ,683 -,161 ,270 -,188 ,197 -,034 ,816 

           
aSmärtintensitet, två år postoperativt (VAS), 0-100 
bVärk och smärta under de senaste fyra veckorna, två år postoperativt, 0-5 
cSelf-statement (CSQ), 0-36 
dKatastroftankar (CSQ), 0-36 
eSmärtkontroll (CSQ), 0-6 
fMöjlighet att minska smärta(CSQ), 0-6 
gRörelserädsla (TSK), 12-48 
* p<0,05 

Associationerna mellan preoperativa skattningar av varje enskild delfråga i CSQ och 

postoperativ smärta undersöktes, se tabell 7, bilaga 3. Korrelationer fanns endast mellan CSQ 

6 respektive CSQ 8 och vissa av de postoperativt smärtrelaterade variablerna. Detta innebar 

korrelation mellan hög postoperativt skattad smärta och att personerna innan operationen 

anser att de i hög grad använder sig av formuleringarna: ”Jag vet att jag klarar av smärtan hur 

illa det än blir” och ”Jag tar det som en utmaning och bekymrar mig inte”. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att den enda korrelationen mellan preoperativa 

beteenderelaterade variabler och postoperativ smärta fanns mellan self-statement och 

bensmärta vid aktivitet. 

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Styrkan i vår studie är att den grundar sig på ett omfattande enkätmaterial från en tidigare 

studie av Johanson och medarbetare (2010). Detta har möjliggjort en ingående analys av hur 

olika aspekter av smärta hos deltagarna är associerade till ett flertal olika beteenderelaterade 

variabler. Det kan även framhållas att vi studerat smärtutveckling under en längre tidsperiod 

vilket är intressant då långvariga smärttillstånd är starkare kopplade till beteende, kognitioner 

och self-efficacy än akuta smärttillstånd (SBU, 2006). Det finns flera tidigare studier som 

belyser hur beteenderelaterade faktorer inverkar på upplevd smärta efter diskbråcksoperation i 

lumbalryggen, man har i dessa studier studerat smärta och beteende efter sex månader eller 

efter ett år (den Boer et al., 2006a; Johansson et al., 2010; Kohlboeck et al., 2004; Ostelo et 

al., 2004). I longitudinella studier ökar dock risken för att fler faktorer som kan ha betydelse 

för smärtförloppet har tillkommit. Efter en så lång tidsperiod som två år är det troligt att 

nytillkommen smärta i ryggen eller andra delar av kroppen har påverkat de postoperativa 

skattningarna hos vissa av deltagarna. Några av deltagarna har omopererats vilket kan ha 

påverkat resultatet. Ytterligare faktorer som kan tänkas påverka förloppet är exempelvis 

förändrad familje- och arbetssituation, sjukdomar, övervikt och depression.  

Vi valde smärtintensitet som ett mått på resultatet av diskbråcksoperation. Om utfallsmåttet 

hade varit exempelvis aktivitetsförmåga skulle resultatet ha kunnat se annorlunda ut eftersom 

skattad smärtintensitet och funktion inte har någon stark korrelation (Linton, 2005b). Andra 

tänkbara utfallsmått är t.ex. livskvalitet eller återgång till arbete (Johansson et al., 2010). 

Undersökningsgruppen var relativt liten och reducerades ytterligare till antal två år 

postoperativt. Att enkäten var så omfattande (18 sidor) kan ha påverkat svarsfrekvensen, den 

var lägst för rörelserädsla (TSK) som kom sist i enkäten. Det största bortfallet i studien 

berodde på att de deltagare som två år efter operationen var smärtfria ombads att hoppa över 

de beteenderelaterade frågorna eftersom dessa frågor förutsatte kvarvarande besvär. Enbart de 

som fortfarande hade smärta ingick således i analysen av hur postoperativ smärta associerade 



 

19 

 

med postoperativt beteenderelaterade variabler. Det hade varit intressant att även preoperativt 

undersöka om association förelåg dels för den grupp som fortfarande hade smärta efter 

operationen och dels för den grupp som var smärtfri. Man bör i sammanhanget vara medveten 

om att analys av en reducerad eller liten population kan slå fel åt båda hållen, eventuella 

korrelationer kan felaktigt förstärkas eller försvagas.  

Vissa av studiens resultat har gett oss anledning att ifrågasätta validiteten för CSQ för 

diskbråcksopererade personer, i synnerhet delskalan som behandlar self-statements. Det är 

tänkbart att resultaten beror på att skalan är utformad för mätning av copingstrategier hos 

personer med långvarig ländryggssmärta (Rosenstiel & Keefe, 1983) och att validiteten är 

sämre för mätning av personer före och efter diskbråcksoperation. Det bör uppmärksammas 

att den svenska versionen av CSQ inte är validitetstestad (LSR, 2010). Resultaten i vår studie 

är spretiga gällande self-statements; preoperativt finns en negativ korrelation med smärta, 

postoperativt saknas korrelationer och det finns en positiv korrelation mellan preoperativ self-

statement och postoperativ smärta. Dessa resultat väckte vår nyfikenhet och vi gick därför 

vidare och undersökte associationerna mellan varje delfråga i CSQ var för sig och de olika 

smärtvariablerna. För en av de frågor i CSQ som mäter användning av self-statements: ”Jag 

intalar mig själv att jag måste härda ut och fortsätta som tidigare trots smärtan”, fanns 

postoperativt tydliga korrelationer mellan hög skattning på frågan och högt skattad smärta, 

vilket särskiljer denna fråga från de övriga. En tänkbar förklaring till detta kan t.ex. vara att 

frågans dramatiska karaktär gör att den liknar de frågor som mäter katastroftankar. En annan 

förklaring kan vara att personer med låg smärta aldrig behöver tänka att de måste ”härda ut” 

och därmed skattar lågt på denna fråga. Låg skattning på frågan skulle också kunna tyda på att 

man inte pressar sig själv alltför hårt och tar en paus när det är rimligt att göra det. Att härda 

ut kan vara en dålig copingstrategi vid diskbråck. 

Även för delskalan som mäter katastroftankar kan validiteten ifrågasättas, flera av frågorna 

speglar känslor som kan förknippas med depression. Ett exempel är fråga nummer sju i CSQ 

”Jag känner det som att livet inte är värt att leva”. Det kan vara svårt att i mätningar skilja den 

kognitiva aspekten av depression från den känslomässiga (Hirsh et al., 2006).  

Enbart frågor från CSQ som berör self-statements och katastroftankar finns med i 

frågeformuläret som denna studie grundar sig på. Det är svårt att veta hur det har påverkat 

deltagarnas sätt att besvarar frågorna att de står i en annan ordning jämfört med frågeföljden i 
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det ursprungliga CSQ-formuläret. Detta skulle kunna inverka negativt på reliabiliteten och 

validiteten.  

Det anses att retrospektiv skattning av smärtintensitet inte är lika tillförlitlig som dagliga 

skattningar på grund av minnesbias (Giske, Sandvik & Røe, 2010). Vi valde ändå att 

inkludera variabeln ”värk och smärta under de senaste fyra veckorna” eftersom variabeln kan 

vara ett mått på hur personen uppfattar sin allmänna smärtproblematik vid skattningstillfället. 

Dessutom skulle den kunna vara ett mått på sammantagen smärta i både ben och rygg samt 

vid aktivitet och vila. Resultatet av föreliggande studie visar dock inte att ”värk och smärta 

under de senaste fyra veckorna” avviker nämnvärt från de övriga smärtrelaterade variablerna 

med avseende på association till beteenderelaterade variabler. 

Under arbetets gång uppkom funderingar kring om analysmetoderna möjliggjorde en 

tillräcklig analys av data, även om de förmodligen är adekvata för en studie på grundnivå. I 

många andra studier används multivariata analysmetoder som t.ex. multipel linjär 

regressionsanalys där man undersöker vilka variabler som har störst betydelse för utfall och 

hur olika kombinationer av oberoende variabler påverkar beroende variabler (den Boer et al, 

2006a; Domholt, 2005; Johansson et al., 2010; Kohlboeck et al., 2004; Ostelo et al., 2004).  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultaten i föreliggande studie pekar på en påtaglig förstärkning av korrelationen mellan 

smärta och de beteenderelaterade faktorerna två år efter operation av lumbalt diskbråck. Före 

operationen var korrelationerna svaga till moderata och ganska få, två år senare har 

korrelationerna förstärkts betydligt och mer än fördubblats till antal. Det går dock inte att 

utifrån resultaten i denna studie förutsäga vilka personer som riskerar att få ett sämre resultat 

av operationen med avseende på smärta.  

Liksom Johansson et al.(2010) drar vi slutsatsen att self-statements, katastroftankar och 

rörelserädsla hos personer inte är stabila personlighetsdrag. Det kausala förhållandet mellan 

smärta och de undersökta variablerna går utifrån resultaten i föreliggande studie inte att 

fastställa. En rimlig gissning är dock att smärtan är primär och att sättet att hantera smärta 

bidrar till hur smärtupplevelsen utvecklas över tid. En tänkbar förklaringsmodell är att 

kvarvarande smärta efter operationen ökar risken för att utveckla rörelserädsla och 

katastroftankar, vilket leder till mindre effektiva smärtcopingstrategier. Ineffektiv coping ökar 
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i sin tur risken för att smärtan blir bestående vilket sänker self-efficacy (Woby et al., 2007; 

Vlaeyen & Linton, 2000 ). En ond cirkel som upprätthåller kronisk smärta har utvecklats. Det 

är möjligt att vissa personer redan innan operationen är mer predisponerade att utveckla 

rörelserädsla och katastroftankar som respons på långvariga smärttillstånd, men utifrån 

resultatet av vår studie tror vi inte att det skulle vara möjligt att urskilja dessa personer 

preoperativt genom screening. Det är möjligt att det finns andra preoperativa faktorer som 

bättre kan predicera kronisk smärta efter diskbråcksoperation (den Boer et al., 2005). 

Jämfört med resultatet i studien av Johansson et al.(2010), där samma grupp 

diskbråcksopererade personer undersöktes ett år postoperativt hade medianvärden och 

kvartilavstånd för smärta och beteenderelaterade variabler inte förändrats så mycket två år 

efter operationen, med undantag för rörelserädsla där spridningen har minskat p.g.a. att färre 

personer skattade lågt. Det finns inte någon tydlig förstärkning av korrelationerna mellan 

smärta och katastroftankar efter två år jämfört med ett år postoperativt. Mellan smärta och 

rörelserädsla finns däremot troligen en liten förstärkning. Korrelationen mellan smärta och 

self-statement har minskat ytterligare efter ett år jämfört med Johansson et al. (2010). Det sker 

alltså stora förändringar under det första året efter diskbråcksoperationen, men ett år senare 

verkar situationen för personerna ha stagnerat. Därför är det viktigt att under 

rehabiliteringsperioden vara uppmärksam på patienter som tenderar att utveckla rörelserädsla 

och katastroftankar och rikta in interventioner på att bryta den onda cirkeln. 

Det fanns viss korrelation mellan smärta och beteenderelaterade variabler redan innan 

operationen. Noterbart är vilosmärta i både rygg och ben korrelerade med katastroftankar. Det 

kan tänkas att personer med hög smärta vid vila upplever att de har svårt att själva påverka 

smärtan och därför tenderar att utveckla katastroftankar. Variabeln ”möjlighet att minska 

smärta” som mäter effektiviteten av en persons samlade copingstrategier, korrelerade till 

smärta vid aktivitet och till ”värk och smärta under de senaste fyra veckorna”, men däremot 

inte till vilosmärta. Följaktligen verkar copingstrategier vara mer effektiva när det gäller att 

minska smärta vid aktivitet än vid vila, åtminstone preoperativt. Tänkbara copingstrategier 

som kan användas för att minska smärta vid aktivitet kan t.ex. vara att undvika den 

smärtframkallande aktiviteten eller utföra den på ett alternativt sätt. 

Korrelationen mellan smärta och de beteenderelaterade variablerna, med undantag för self-

statement hade förstärkts betydligt två år efter diskbråcksoperationen hos de personer som 

fortfarande hade smärta. Resultatet säger ingenting om kausaliteten. Det är möjligt att 
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effektiva copingstrategier kan förhindra att kronisk smärta utvecklas, resultatet kan också 

förklaras med att en från början låg smärtintensitet är lättare att hantera.  

Enligt vår studie var korrelationen mellan smärta och rörelserädsla preoperativt mycket svag, 

vilket inte överensstämmer med resultatet i studien av van Wilgen et al. (2010), medan 

korrelationen två år postoperativt var stark. Även ett år efter operationen var korrelationen 

stark (Johansson et al., 2010). En tänkbar förklaring är att ett visst mått av rörelseförsiktighet 

skulle kunna inverka lindrande på smärtintensiteten vid diskbråck i det mer akuta skedet. Ett 

vidmakthållande av försiktighetsstrategier efter operation kan däremot på sikt leda till 

rörelserädsla och kvarvarande smärtproblematik. 

Att korrelationer saknades mellan smärtvariablerna och self-statement två år postoperativt 

överensstämmer med resultatet hos Rosenstiel och Keefe (1983). Enligt deras studie skyddas 

inte personer med långvarig ryggsmärta som använder sig av specifika copingstrategier av 

dessa. Användning av self-statements är däremot kopplad till försämrad funktionsförmåga 

medan katastroftankar är kopplade till ångest och depression (Rosenstiel & Keefe, 1983). 

Det finns däremot mycket starka korrelationer mellan låg smärtintensitet och ”möjlighet att 

minska smärta” två år postoperativt. Särskilt stark är korrelationen mellan ”möjlighet att 

minska smärta” och ”värk och smärta under fyra veckor” (rs= -0,733, p=0,000). Frågan 

”möjlighet att minska smärta” avser att skatta den sammantagna effektiviteten hos de 

copingstrategier som personen använder (Rosenstiel & Keefe, 1983), men det är tänkbart att 

variabeln även kan vara ett mått på self-efficacy. Frågan har stora likheter med frågor i 

instrument som mäter self-efficacy för smärthantering t.ex. ”The Arthritis Self-Efficacy 

Scale” (Keefe et al., 1997). Det skulle i så fall innebära att self-efficacy är den faktor som 

starkast korrelerar med smärta två år postoperativt, vilket är i linje med tidigare forskning som 

visar att låg self-efficacy kan leda till smärtproblematik och rörelsebegränsning (Woby et al., 

2007) och att smärtcoping påverkas av self-efficacy. Personer med hög self-efficacy väljer 

mer effektiva copingstrategier (Söderlund & Lindberg, 2002) . 

Johansson et al. (2010) noterar att korrelationen mellan ryggsmärta och katastroftankar är 

något starkare än mellan bensmärta och katastroftankar ett år postoperativt och pekar på 

vikten av hur personen hanterar kvarvarande ryggsmärta i rehabiliteringsfasen. I vår studie två 

år postoperativt fann vi inget liknande resultat. Korrelationen var visserligen starkare för 

ryggsmärta i vila, men vid aktivitet var korrelationen mellan bensmärta och katastroftankar 

starkare än för ryggsmärta och katastroftankar. 
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Den faktor som oväntat visade sig kunna predicera smärta var self-statement då användning 

av self-statements var kopplad till högre bensmärta i aktivitet postoperativt. För övrigt fanns 

ingen korrelation mellan postoperativ smärta och preoperativa beteenderelaterade variabler, 

vilket gör att resultatet är förenligt med Ostelo et al. (2005) som visar att varken rörelserädsla 

mätt med TSK eller katastroftankar uppmätta med Pain Catastophizing Scale (PCS) kan 

predicera ben- eller ryggsmärta ett år efter lumbal diskbråcksoperation. Dock utfördes bas-

linje mätningarna sex veckor efter operationen på personer med kvarvarande smärta. Inte 

heller Kohlboeck et al. (2004) har funnit att copingstrategier predicerar postoperativ smärta. 

Personer som innan operationen skattar högt på self-statement-frågorna CSQ 6 ”Jag vet att jag 

klarar av smärtan hur illa det än blir” och CSQ 8 ”Jag tar det som en utmaning och bekymrar 

mig inte” har mer smärta två år efter operationen. En förklaring skulle möjligen kunna vara att 

en alltför bekymmerslös attityd kan leda till att man inte anstränger sig tillräckligt i 

rehabiliteringsprocessen vilket ger negativa följder.  

8.3 Etikdiskussion 

Studien av Johannson et al. (2010) är tidigare godkänd av den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala och nytillkomna etiska problem har inte påträffats. Vi anser 

att studien genomförts på ett etiskt försvarbart sätt eftersom deltagarna är helt anonyma och 

avidentifierade.  

9. SLUTSATSER 

Den skattade smärtintensiteten samt skattningar av katastroftankar och rörelserädsla hos 

deltagarna hade minskat två år efter diskbråcksoperationen jämfört med före. Ingen 

minskning kunde noteras för skattningar av self-statements, smärtkontroll samt möjlighet att 

minska smärta. 

Före operationen av lumbalt diskbråck fanns svaga till moderata korrelationer mellan minst en 

av de smärtrelaterade variablerna och de beteenderelaterade variablerna self-statement, 

katastroftankar, möjlighet att minska smärta och rörelserädsla. Den enda beteenderelaterade 

variabeln som inte korrelerade med smärta var smärtkontroll.  
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Korrelationerna mellan smärta och de beteenderelaterade variablerna hade förstärkts två år 

efter diskbråcksoperationen jämfört med före operationen. Det fanns moderata till starka 

korrelationer mellan alla smärtrelaterade variabler och de beteenderelaterade variablerna med 

undantag för self-statement. 

Av de beteenderelaterade faktorerna som undersöktes kunde endast preoperativt högt skattad 

self-statement predicera smärta i ben vid aktivitet två år efter lumbal diskbråcksoperationen.  
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BILAGA 1  

Frågor från Coping Strategies Questionnaire som användes i enkäten.  

Frågorna mäter två av delskalorna i CSQ: self-statement (SS), och katastroftankar (KAT) 

samt två frågor som mäter den sammantagna effektiviteten av copingstrategier, dessa frågor 

kallade vi ”smärtkontroll” (SK) och ”möjlighet att minska smärta” (MMS). 

   

CSQ 1 

 

Jag intalar mig själv att jag måste härda ut och fortsätta som tidigare trots 

smärtan. 

SS 

CSQ 2 Det är fruktanssvärt, det känns som att det aldrig kommer att bli bättre. KAT 

CSQ 3  Jag intalar mig själv att jag kan övervinna smärtan. SS 

CSQ 4 Det är hemskt och jag upplever att smärtan överväldigar mig  KAT 

CSQ 5 Jag intalar mig själv att jag inte kan låta smärtan hindra mig från att göra 

vad jag måste. 

SS 

CSQ 6 Jag vet att jag klarar av smärtan hur illa det än blir. SS 

CSQ 7 Jag känner det som att livet inte är värt att leva. KAT 

CSQ 8 Jag tar det som en utmaning och bekymrar mig inte.  SS 

CSQ 9 Jag oroar mig ständigt över om smärtan någonsin ska försvinna.  KAT 

CSQ 10 Även om det gör ont, håller jag igång som vanligt.  SS 

CSQ 11 Det känns som jag inte står ut längre.  KAT 

CSQ 12 Det känns som om jag inte kan fortsätta så här.  KAT 

CSQ 13 Med tanke på det Du gör under en genomsnittlig dag för att hantera eller 

klara av Din smärta: Hur stor kontroll upplever Du att Du har över den?  

SK 

CSQ 14 Med tanke på det Du gör under en genomsnittlig dag för att hantera eller 

klara av Din smärta: Hur stora är Dina möjligheter att minska den?  

 

MMS 



 

 

BILAGA 2  

Frågor från Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) som användes i enkäten. 

 

TSK 1 

 

 

Jag är rädd för att jag kan skada mig om jag tränar. 

TSK 2 

 

Om jag försökte träna skulle min smärta öka. 

TSK 3 

 

Min kropp säger mig om jag har någon allvarlig åkomma. 

TSK 4 

 

Min smärta skulle troligen lindras om jag motionerade. 

TSK 5 

 

Min skada har gjort min kropp sårbar för resten av mitt liv. 

TSK 6 Jag är rädd för att jag skulle kunna skada mig själv oavsiktligt om jag 

motionerade. 

TSK 7 Att vara försiktig så att jag inte gör några onödiga rörelser är helt enkelt det 

säkraste jag kan göra för att förhindra att smärtan förvärras. 

TSK 8 

 

Jag skulle inta ha så här mycket smärta om det inte var något farligt. 

TSK 9 Även om mitt tillstånd är smärtsamt dåligt, skulle jag klara mig bättre om jag var 

fysiskt aktiv. 

TSK 10 

 

Smärtan låter mig veta när jag ska sluta träna, så jag inte skadar mig själv. 

TSK 11 

 

Det är verkligen inte säkert för en person med mitt tillstånd att vara fysiskt aktiv. 

TSK 12 Jag kan inte göra samma saker som andra människor gör eftersom det är stor risk 

att jag blir skadad. 

 



 

 

BILAGA 3 

 

Tabell 6. Associationer mellan smärta och selfstatement hos deltagarna två år efter lumbal diskbråcksoperation, 

mätt med Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs), n=41. Internt bortfall redovisas inom parentes 

efter respektive variabel. Hur delfrågorna är formulerade redovisas i bilaga 1. 

Postoperativ self-

statementc 

Smärta i rygg vid 

aktivitet 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i rygg vid 

vila 

postoperativta 

(bortfall:1 ) 

Smärta i ben vid 

aktivitet 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i ben vid 

vila postoperativta 

(bortfall: 1) 

Värk och smärta, 

4v, postoperativtb 

 

 rs 

 

p rs p rs p rs p rs p 

 
CSQ 1 ,438 ,005* ,405 ,010* ,535 ,000* ,441 ,004* ,383 ,013* 
 

CSQ 3 ,056 ,737 ,093 ,572 ,040 ,811 -,013 ,937 ,043 ,793 
(bortfall:1) 
CSQ 5 ,145 ,378 ,206 ,208 ,196 ,232 ,201 ,219 ,042 ,797 
(bortfall:1) 
CSQ 6 -,009 ,956 - ,014 ,932 -,045 ,784 -,058 ,726 -,074 ,649 
(bortfall:1) 
CSQ 8 -,296 ,071 -,240 ,146 -,184 ,268 -,138 ,410 -,296 ,067 
(bortfall:2) 

CSQ 10 
(bortfall:2) 

-,346 

 

,034* 

 

-,260 
 

,115 
 

-,314 
 

,055 
 

-,205 
 

,217 
 

-,372 

 

,020* 

 
aSmärtintensitet, två år postoperativt (VAS), 0-100 
bVärk och smärta under de senaste fyra veckorna, två år postoperativt, 0-5 
cDelfrågor i Coping Strategies Questionnaire (CSQ) som mäter self-statement, två år postoperativt, 0-6 
* p<0,0 
 

 

 



 

 

 

Tabell 7. Associationer mellan smärta två år efter lumbal diskbråcksoperation och preoperativ selfstatement, 

mätt med Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs), n=56. Internt bortfall redovisas inom parentes 

efter respektive variabel, hur delfrågorna är formulerade redovisas i bilaga 1. 

Preoperativ self-

statementc 

Smärta i rygg vid 

aktivitet 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i rygg vid 

vila postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i ben vid 

aktivitet 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Smärta i ben vid 

vila 

postoperativta 

(bortfall: 1) 

Värk och smärta, 

4v, 

postoperativtb 

 

 rs 

 

p rs p rs p rs p rs p 

 
CSQ 1 
 

 
,106 

 

 
,441 

 

 
,214 

 

 
,117 

 

 
,171 

 

 
,213 

 

 
,177 

 

 
,195 

 

 
,033 

 

 
,810 

 

CSQ 3 
 

-,026 
 

,851 
 

-,138 
 

,316 
 

-,023 
 

,869 
 

-,168 
 

,219 
 

,020 
 

,884 
 

CSQ 5 
 

,014 
 

,917 
 

,075 
 

,588 
 

,164 
 

,231 
 

,089 
 

,519 
 

,033 
 

,811 
 

CSQ 6 
 

,273 

 

,044* 

 

,259 
 

,057 
 

,420 

 

,001* 

 

,350 

 

,009* 

 

,337 

 

,011* 

 
CSQ 8 
 

,188 
 

,170 
 

,166 
 

,227 
 

,310 

 

,021* 

 

,218 
 

,110 
 

,320 

 

,016* 

 

CSQ 10 
 

,158 
 

,249 
 

,199 
 

,144 
 

,227 
 

,096 
 

,154 
 

,260 
 

,122 
 

,372 
 

aSmärtintensitet, två år postoperativt (VAS), 0-100 
bVärk och smärta under de senaste fyra veckorna, två år postoperativt, 0-5 
cDelfrågor i Coping Strategies Questionnaire (CSQ) som mäter self-statement, 0-6 
* p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 


