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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige lider ca 40-50 % av långvariga smärtor. Långvarig smärta beskrivs 

som en kombination av olika faktorer som fysiska, psykologiska, emotionella och sociala. 

Forskningen visar att det finns en tydlig koppling mellan smärta och psykisk ohälsa. Syfte: 

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt beskriva forskningsläget beträffande 

samsjuklighet mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa. Metod: Designen var en 

kvantitativ och deskriptiv litteraturöversikt. Litteratursökning gjordes i databaserna 

PubMed, PEDro och CINAHL plus vilket resulterade i att nio artiklar inkluderades. 

Artiklarna granskades och skattades med PEDro scale. Analys gjordes sedan genom en 

kvantitativ innehållsanalys. Resultat: Samtliga artiklar beskrev en samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och psykisk ohälsa. Resultatet visade på en stor variation av 

bedömningsinstrument för att upptäcka och bedöma samsjuklighet. De sjukgymnastiska 

interventionerna kunde delas in i fyra områden: fysisk aktivitet och behandling, utbildning, 

avspänning/kroppskännedom och beteendemedicinska/kognitiva åtgärder. Slutsats: Det 

finns en tydlig koppling mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa. Komplexiteten kring 

långvarig smärta medför att bedömningsinstrument och sjukgymnastiska behandlingar 

behöver genomsyras av ett biopsykosocialt synsätt. 

Nyckelord: Depression, långvarig smärta, psykisk ohälsa, samsjuklighet, ångest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ABSTRACT 

Background: In Sweden alone, about 40-50% of the population suffers of intractable 

pain. Intractable pain is described as a combination of factors such as physical, 

psychological, emotional and social. Research shows that there is a clear link between pain 

and mental illness. Aim: The purpose of this study was that through a literature review 

describing the state of comorbidity between intractable pain and mental illness. Method: 

The design was a quantitative and descriptive literature review. Literature search was made 

in PubMed, PEDro and CINAHL Plus which resulted in that nine articles were included. 

Articles were reviewed and assessed with PEDro scale. Analysis was then passed through a 

quantitative content analysis. Results: All of the articles described  comorbidity between 

intractable pain and mental illness. The results showed a wide variety of assessment 

instruments to detect and assess comorbidity. The physiotherapy interventions were 

divided into four areas: physical activity and treatment, education, relaxation/awareness of 

health and behavioral medicine/cognitive measures. Conclusion: There is a clear link 

between intractable pain and mental illness. The complicated nature of intractable pain 

leads to that assessment instruments and physiotherapy treatments have to be permeated 

by a biopsychosocial approach. 

Keywords: anxiety, comorbidity, depression, intractable pain, mental illness   



 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .................................................................................................................. 1 

2 BAKGRUND .................................................................................................................. 1 

2.1 BEGREPPSFÖRKLARING ............................................................................................. 1 
2.1.1 Långvarig smärta ................................................................................................. 1 
2.1.2 Samsjuklighet ....................................................................................................... 1 
2.1.3 Psykisk ohälsa ...................................................................................................... 2 
2.1.4 Gula flaggor ......................................................................................................... 2 

2.1.5 Röda flaggor ........................................................................................................ 2 
2.2 HÄLSA ...................................................................................................................... 2 
2.3 HÄLSOLÄGE GÄLLANDE LÅNGVARIG SMÄRTA OCH PSYKISK OHÄLSA ....................... 3 

2.4 REHABILITERINGSGARANTIN .................................................................................... 3 
2.5 REHABILITERING VID LÅNGVARIG SMÄRTA............................................................... 3 

2.5.1 Unimodal och intermediär rehabilitering ............................................................ 4 
2.5.2 Multimodal rehabilitering (MMR) ....................................................................... 4 

2.6 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................... 4 

3 SYFTE ............................................................................................................................. 5 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR................................................................................................. 5 

4 METOD .......................................................................................................................... 5 

4.1 DESIGN ..................................................................................................................... 5 
4.2 DATAINSAMLINGSMETOD ......................................................................................... 5 

4.2.1 Urval .................................................................................................................... 5 

4.2.2 Inklusionskriterier ................................................................................................ 6 

4.2.3 Exklusionskriterier ............................................................................................... 6 
4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .............................................................................................. 6 

4.3.1 Kvalitetsbedömning.............................................................................................. 7 

4.4 ANALYSMETOD ......................................................................................................... 8 
4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 9 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 9 

5.1 BESKRIVNING AV SAMSJUKLIGHET MELLAN LÅNGVARIG SMÄRTA OCH PSYKISK 

OHÄLSA ................................................................................................................................. 9 

5.2 BEDÖMNINGSINSTRUMENT FÖR ATT UPPTÄCKA OCH BEDÖMA SAMSJUKLIGHET 

MELLAN LÅNGVARIG SMÄRTA OCH PSYKISK OHÄLSA .......................................................... 10 

5.3 SJUKGYMNASTISKA INTERVENTIONER BESKRIVNA I LITTERATUREN GÄLLANDE 

SAMSJUKLIGHET MELLAN LÅNGVARIG SMÄRTA OCH PSYKISK OHÄLSA ............................... 11 

6 DISKUSSION ............................................................................................................... 12 

6.1 METODDISKUSSION ................................................................................................. 12 
6.2 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................ 13 
6.3 ETIKDISKUSSION ..................................................................................................... 14 

7 SLUTSATSER.............................................................................................................. 15 



 

     

 

 

BILAGA A; DATABASSÖKNING 

BILAGA B; RELEVANSBEDÖMNING 

BILAGA C; PEDRO SCALE 

BILAGA D; MATRISSAMMANSTÄLLNING 

BILAGA E; FÖRKORTNINGSORDLISTA



1 

 

 

 

1 Inledning 

I vårt kliniska arbete som sjukgymnaster möter vi många patienter med långvarig smärta. 

Hos dessa patienter tycker vi oss även se att den psykiska hälsan är påverkad bl.a. i form av 

nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter. Detta kan vi se påverkar och förlänger patienters 

lidande, behov av sjukskrivning och antal behandlingstillfällen. Det finns en svårighet att 

enbart behandla patienter utifrån ett smärtperspektiv. Det vore önskvärt att möta patienten 

utifrån ett större helhetsperspektiv. Utifrån detta iakttagande har frågor kring 

bedömningsinstrument och behandlingsinterventioner vuxit fram då vi kan se svårigheten i 

att bedöma en eventuell samsjuklighet. Önskvärt vore om man på ett tidigt stadium kunde 

bedöma eventuell samsjuklighet och då snabbt sätta in adekvat behandling för att förhindra 

att problemen blir långvariga. 

2 Bakgrund 

2.1 Begreppsförklaring 

2.1.1 Långvarig smärta  

Enligt den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of 

Pain (IASP, n.d.) definieras smärta som ”En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven av 

termer av sådan”.  

När smärtan varat i minst tre månader räknas den som långvarig smärta. Den beskrivs som 

en intermittent smärta som kvarstår över tid (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006). Turk (2002) har beskrivit den som en kombination av olika faktorer som 

fysiska, psykologiska, emotionella och sociala. Hos en person som drabbas av långvarig 

smärta påverkas ofta det dagliga livet gällande familj, arbete, fritid och psykiskt 

välbefinnande (Statens Kommuner och Landsting [SKL], 2011a).  

I denna studie har långvarig smärta definierats som smärta som varat i minst tre månader 

och kommande från nacke, axlar och rygg. 

2.1.2 Samsjuklighet 

Begreppet samsjuklighet används när en person har fler än en diagnos. Samsjuklighet har i 

denna studie definierats som långvarig smärta i kombination med psykisk ohälsa. Enligt 

Linton och Bergbom (2011) kunde en tydlig koppling mellan smärta och depression ses. 

Trots att lite forskning finns på hur denna koppling ser ut har Linton och Bergbom (2011) 

fastslagit att dessa symtom påverkar varandra och spelar en stor roll i utvecklingen av 

långvariga besvär. Samsjuklighet mellan smärta och psykisk ohälsa har även beskrivits av 

Bair, Robinson, Katon och Kroenke (2003). Där framfördes det även att samsjuklighet 

associeras till ökad smärtintensitet, ökad funktionsnedsättning och ökat vårdbehov. 
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2.1.3 Psykisk ohälsa 

Författarna har i denna studie använt sig av SKL:s definition (2011b) för att beskriva 

psykisk ohälsa. Diagnoserna som omfattas är lättare eller medelsvår depression, ångest och 

stressrelaterad (t.ex. kognitiva - och beteendemässiga faktorer) ohälsa. Problemen ska vara 

i den grad att den leder till stora inskränkningar i personens dagliga liv.  

2.1.4 Gula flaggor 

Psykologiska faktorer som kan påverka hur en smärtproblematik upplevs och bidra till 

utvecklandet av långvariga besvär kallas gula flaggor (SBU, 2006, 2010).  

Exempel på gula flaggor: 

 Självupplevd nedsatt funktionsförmåga 

 Rädsla- undvikandeföreställningar och kognition 

 Smärta 

 Negativ affekt 

 Förväntan att bli återställd 

 Psykosocial arbetsmiljö 

Genom ett frågeformulär kan en screening av gula flaggor göras. Ett exempel är det 

validerade frågeformuläret Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (Brown, 

2008). Skattar en person högt på screeningen bör en mer ingående psykologisk bedömning 

genomföras (Rekola, Keinanen-Kiukaanniemi & Takala, 1993; Mantyselka et al., 2001). 

2.1.5 Röda flaggor 

Med röda flaggor menas smärtproblematik som kan bero på allvarliga tillstånd/sjukdomar 

t.ex. malignitet och fraktur. Exempel på röda flaggor kan vara våldsamt trauma, tidigare 

cancersjukdom, viktförlust. Då röda flaggor finns ska personen utredas hos läkare (Örebro 

läns landsting, 2012). 

 

2.2  Hälsa 

 ”Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (Official Records of the World Health Organization, 1946, 

nr. 2, s. 100). Antonovsky (1979) beskrev hälsa som ett föränderligt tillstånd som rör sig 

mellan fullt frisk och mycket sjuk. Vidare beskrev han hälsa genom begreppet KASAM som 

står för känsla av sammanhang och innefattar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

Psykisk hälsa beskrevs av Bergsten Brucefors, Cederström och Michélsen (2003) som ett 

samspel mellan olika delar i en människas liv: 1) att kunna utveckla och hävda en egen 

integritet, 2) att kunna upprätta och bibehålla sociala relationer, 3) att ha tillgång till 

varierande psykiska förhållningssätt (som kan användas beroende på omgivande krav och 
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som möjliggör en för individen positiv utveckling), 4) att ha medvetenhet om och tilltro till 

egna resurser. 

2.3 Hälsoläge gällande långvarig smärta och psykisk ohälsa 

Enligt SBU (2006) beräknades 40-50 % av den svenska befolkningen lida av långvarig 

smärta.  Av dessa var det ca 18 % som hade en svår långvarig smärta. Gällande 

ländryggssmärta har studier visat att 60-80% av befolkningen någon gång drabbas av detta 

(Van Tulder, 2001). Liddle, Baxter och Gracey (2004) och Stevenson och Hay (2004) visade 

i sina studier att 5-15 % kommer att utveckla en långvarig ländryggssmärta. Ovanstående 

bild återspeglas inom primärvården. Enligt SKL (2011a) berodde 20-40 % av besöken i 

primärvården på smärta och av dessa var cirka hälften långvarig smärta. Siffrorna 

överensstämmer med utländska studier däribland Kroenke (2003) som skrev att smärta är 

den vanligaste orsaken till att man söker sig till primärvården. Enligt Östbom (2008) var 

den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige sjukdomar i rörelseorganen följt av psykiska 

diagnoser. Av den svenska befolkningen beräknades 20-40 % lida av någon form av psykisk 

ohälsa. Sjukskrivningar pga. psykiska diagnoser har ökat (Östbom, 2008). På grund av de 

höga sjukskrivningssiffrorna och antalet sjukbesök i dessa diagnosgrupper har den s.k. 

rehabiliteringsgarantin vuxit fram. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv har den sammanlagda kostnaden för t.ex. långvarig 

ländryggssmärta varit omfattande för samhället då både sjukskrivning, vårdkostnad och 

sjuk - eller aktivitetsersättning räknats in i kostnaden (Borg, Grimby & Stibrant 

Sunnerhagen, 2006). 

2.4 Rehabiliteringsgarantin 

Genom rehabiliteringsgarantin ska personer med långvarig smärta i nacke, axlar, ländrygg 

samt ryggsmärta som inte närmare specificerats erbjudas multimodal rehabilitering 

(MMR). Till personer som lider av depression, ångest eller stress ska kognitiv 

beteendeterapi eller interpersonell psykoterapi erbjudas (KBT/IPT) (SKL,2011b). 

Rehabiliteringsgarantin har tagits fram av regeringen för att ge kommun och landsting 

riktlinjer för hur de ska arbeta för att kunna ge en snabb tillgång till bedömning och 

behandling och därigenom kunna korta ner sjukskrivningstiderna och möjliggöra återgång 

till arbetet. Första delen av rehabiliteringsgarantin trädde i kraft 2004 för rörelseorganens 

sjukdomar. År 2006 utvidgades den till att även gälla för personer med psykisk ohälsa 

(Östbom, 2008). Diagnoserna som omfattas av psykisk ohälsa är lättare eller medelsvår 

depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. Problemen ska vara i den grad att den leder 

till stora inskränkningar i personens dagliga liv (SKL 2011b).  

2.5 Rehabilitering vid långvarig smärta 

Rehabilitering vid långvarig smärta har av SBU (2006)  delats in i tre olika nivåer beroende 

på behov av behandlingsinsatser. Dessa nivåer är unimodal, intermediär och multimodal 
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rehabilitering. Idag är det endast multimodal rehabilitering som ingår i 

rehabiliteringsgarantin (SBU, 2006).  

2.5.1 Unimodal och intermediär rehabilitering 

Den vanligaste rehabiliterings åtgärden är unimodal rehabilitering som innebär att en 

profession är involverad. Detta kan dock innebära att flera åtgärder erbjuds. Inom 

sjukgymnastiken finns vetenskapligt stöd för att professionellt ledd specifik träning har 

bättre resultat vid långvarig smärta än behandling där inte fysisk aktivitet ingår. Då man 

kompletterat fysisk aktivitet med beteendemedicinska åtgärder inom ramen för 

sjukgymnastik har man sett ytterligare förbättring på lång sikt (SBU, 2006, 2010).   

Intermediär rehabilitering innebär att flera professioner är involverade. Regelbundna 

kontakter sker mellan dessa utan att ett specifikt team är utformat (SBU, 2006).  

2.5.2 Multimodal rehabilitering (MMR) 

Enligt SBU (2006) innebär multimodal rehabilitering ett biopsykosocialt synsätt i 

teamarbete. Ett biopsykosocialt synsätt innebär att man tar hänsyn till somatiska, 

psykologiska, omgivnings- och personlighetsmässiga aspekter för att nå en framgångsrik 

behandling. Teamet kan bestå av olika kompetenser som t.ex. läkare, sjukgymnast, 

psykolog, arbetsterapeut, kurator och friskvårdare. Oftast ingår två-tre professioner utöver 

läkare som alltid ingår. Målet med rehabiliteringen definieras tillsammans med patienten. 

Enligt SBU (2010) finns det måttligt starkt vetenskapligt stöd att MMR vid långvarig 

ryggsmärta leder till minskad sjukskrivning och ökad återgång i arbete jämfört med mindre 

omfattande insatser. Systematiska litteraturöversikter av MMR har även gjorts av bl.a. 

Scascighini, Toma, Dober-Spielmann och Sprott (2008). Deras resultat visade att MMR var 

den bästa behandlingsmetoden för patienter med långvarig smärta.  

Multimodal rehabilitering riktar sig till personer mellan 16-67 år med diffus långvarig 

smärta i nacke, axlar, ländrygg samt ryggsmärta som inte närmare specificerats. 

Behandlingsperioden är oftast två-tre dagar i veckan under sex-åtta veckor och syftet är 

återgång till arbete eller förbättrad arbetsförmåga (SBU, 2006). 

MMR är under fortsatt utveckling och planeras nu att delas upp i två grupper. Den ena 

gruppen (MMR2) riktar sig till patienter med mer komplex smärtproblematik som kräver 

specialistvård. Den andra gruppen (MMR1) vänder sig till patienter med en något mindre 

komplex bild och ska kunna ges inom primärvården (SKL, 2011a). 

2.6 Problemformulering 

Av den svenska befolkningen led ca 18 % av svår långvarig smärta (SBU, 2006). 

Internationella studier har visat att liknande siffror kan ses i andra länder. Det finns 

vetenskapliga studier som har visat att långvarig smärta och psykisk ohälsa kan associeras 

till varandra och att dessa kan förstärka och förlänga sjukdomsbilden. För att minska 

sjukskrivningar och vårdbehov i dessa grupper har den s.k. rehabiliteringsgarantin tagits 
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fram. MMR som ingår i rehabiliteringsgarantin för behandling av långvarig smärta bygger 

på ett biopsykosocialt synsätt. Det finns vetenskapligt stöd för att en kombination 

psykologiska, fysiska och beteendemedicinska åtgärder hjälper personer med långvarig 

smärta att snabbare komma tillbaka i arbete samt minska sjukskrivning.  

Författarnas avsikt med denna studie var att göra en litteraturöversikt av forskningsläget 

gällande samsjuklighet mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa. Det finns ett stort värde 

i att hitta tillförlitliga instrument för bedömning av samsjuklighet. Det skulle innebära att 

patienten kunde få en adekvat bedömning och behandling redan på en unimodal eller 

intermediär rehabiliterings nivå vilket skulle kunna innebära minskat lidande och minskade 

samhällskostnader. 

3 Syfte 

Syftet var att undersöka forskningsläget beträffande samsjuklighet mellan långvarig smärta 

och psykisk ohälsa. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur beskrivs samsjuklighet mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa? 

 Vilka bedömningsinstrument används för att upptäcka och bedöma samsjuklighet 

mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa? 

 Vilka sjukgymnastiska interventioner finns beskrivna i litteraturen för samsjuklighet 

mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa? 

 

4 Metod 

4.1 Design 

Designen som användes var en kvantitativ och deskriptiv litteraturöversikt (Friberg, 2006). 

Den valdes då den passade uppsatsens syfte att göra en översikt av forskningsläget gällande 

samsjuklighet mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa.   

4.2 Datainsamlingsmetod 

4.2.1 Urval 

En systematisk litteratursökning av vetenskapliga artiklar enligt SBU (2012) genomfördes 

via databaserna PubMed, PEDro och CINAHL plus. Databasen PubMed valdes för att den 

är en viktig medicinsk och biovetenskaplig databas med stort innehåll och tillgång till 

många biomedicinska tidskrifter. Databaserna PEDro och CINAHL plus valdes för att deras 

huvudämnesområde är sjukgymnastik (Nordenström, 2009). De MeSH-termer som 

användes var: back pain, comorbidity, depression, pain, physical therapy modalities. 

Sökningar gjordes även med ordet: rating scales. Sökorden valdes utifrån syfte och 

frågeställningar. Den systematiska litteratursökningens urvalsprocess beskrivs i figur 1. 
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Figur 1: Urvalsprocess enligt SBU (2012) 

4.2.2 Inklusionskriterier 

 Vetenskapliga studier skrivna på engelska.  

 Artiklar som motsvarar litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

 Endast artiklar med kvantitativa metoder.  

 Publikationsdatum mellan åren 2001-2011. 

 Endast artiklar som var bedömda av etisk kommitté. 

 Behandlingsmetoder som enligt svensk praxis införlivas i ämnet sjukgymnastik 

(Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund [LSR], n.d.). Behandlingen i de valda 

artiklarna behövde ej nödvändigtvis utföras av en sjukgymnast. 

4.2.3  Exklusionskriterier 

 Röda flaggor. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Sökningarna av de vetenskapliga artiklarna skedde via databaserna PubMed, PEDro och 

CINAHL plus. Författarna började med att testa ord som kunde passa som sökord i studien. 

Provsökning gjordes med MeSH- termerna pain, intractable, mental illness, anxiety och 

stress, psychological. Dessa valdes ej som sökord då sökningar på dessa termer gav studier 

som ej stämde överens med studiens inklusions- och exklusionkriterier, syfte och 

frågeställningar. De sökord som valdes användes i olika kombinationer. Först skedde en 

provsökning på PubMed med en kombination av sökorden comorbidity, depression och 

pain vilket resulterade i 671 träffar. För att göra sökningen mer specifik valde författarna att 

använda sökordet back  pain istället för pain. Sökningar med ordet back pain resulterade i 

artiklar som inkluderade nack-axel- och ryggsmärta. 

Databassökningen sammanställdes i en tabell (Bilaga A). I tabellen redovisas: datum/tid, 

databas, sökord, avgränsningar, antal träffar, exkluderade artiklar, antal lästa abstrakt och 

antal artiklar som valdes att läsas i fulltext.  Litteratursökningen gjordes mellan första 

november 2011 och nionde december 2011. 
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Efter sökningar baserat på titel valdes 83 artiklar. Efter läsning av abstrakt och borttagande 

av dubbletter återstod 25 artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. 

Sökningarna gjordes i två omgångar vilket redovisas nedan. 

Sökningar gjordes först på PubMed och PEDro vilket gav 19 artiklar att läsas i sin helhet. 

Efter läsning av dessa var det endast fem som gick vidare till en relevansbedömning.  Då 

författarna inte funnit tillräckligt med artiklar utökades sökningen till CINAHL plus. På 

grund av bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2007) valde författarna att endast söka på artiklar 

som fritt fanns att tillgå i full text på denna databas. Från CINAHL plus valdes sex artiklar 

att läsas i sin helhet och samtliga gick vidare till en relevansbedömning.  

Artiklarna lästes två gånger och en relevansbedömning utifrån inklusions- och  

exklusionskriterier, syfte och frågeställningar gjordes (Bilaga B). Efter relevansbedömning 

och borttagande av tre dubbletter kvarstod nio artiklar som kom att ingå i studien.  

Alla sökningar, urval och läsning gjordes av båda författarna för att göra urvalsprocessen så 

noggrann som möjligt. 

4.3.1  Kvalitetsbedömning 

De utvalda artiklarna kvalitetsbedömdes och poängsattes enligt PEDro scale (Physiotherapy 

Evidence Database). PEDro scale är ett valitt instrument för att mäta metodologisk kvalitet 

av kliniska studier (de Morton, 2009). Skalan innehåller elva punkter där uppfyllda 

kriterier ger en poäng för punkt två-elva. Högsta poäng är tio då första frågan ej inkluderas i 

resultatet. En högre poäng innebär en högre vetenskaplig kvalitet.  

Trots att flera av artiklarna skattade lågt valde författarna att ta med samtliga artiklar som 

sedan gick vidare till en innehållsanalys. Artiklarna valdes för att de stämde väl överens 

med studiens syfte och frågeställningar. Båda författarna läste och bedömde artiklarna 

enligt PEDro scale och vid oklarheter diskuterades bedömningskriterierna. 

Kvalitetsbedömningen presenteras i tabell 1. PEDro scale finns i sin helhet i Bilaga C. 
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Tabell 1. Kvalitetsbedömning enligt PEDro scale 

Förste 

författare, 

Datum 

 

Kriterier enligt PEDro Score 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Carleton R.N. 

2009 

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

4/10  

 

Dobscha S.K. 

2008 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7/10 

Gaskell L. 

2007 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 2/10 

George S.Z. 

2010 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 3/10 

Glombiewski 

JA. 

2010 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja 6/10 

Hampel P. 

2009 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 7/10 

Kroenke K. 

2009 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/10 

Murtezani A. 

2011 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 6/10 

Sjöström R. 

2007 

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ja 

 

3/10 

 
 

 

4.4 Analysmetod 

Analysförfarandet av de nio valda artiklarna skedde i flera steg: 

1. Artiklarna genomlästes av båda författarna för att få en helhetsbild av innehållet. 

2. Artiklarna lästes ytterligare en gång och artiklarnas urval, metod, resultat samt 

författarnas frågeställningar identifierades och textbearbetning gjordes. För att 

tydliggöra ovanstående komponenter ströks de under i olika färger. 

3. Artiklarna redovisades i en matrissammanställning enligt Olsson och Sörensen 

(2011), se bilaga D.  

4. Likheter och skillnader i de olika artiklarnas svar utifrån studiens frågeställningar 

beskrevs och kvantifierades. För att tydliggöra resultaten av frågeställningarna och 

göra det enklare att jämföra artiklarna bestämde författarna att bearbeta och tolka 

texten utifrån en klinisk klassificering och tillämpning. Vid analysen av 

frågeställning ett kunde tre teman av psykisk ohälsa urskiljas. Vid analysen av 

frågeställning två identifierades sju olika bedömningsområden där de olika 

bedömningsinstrumenten delades in. Vid analysen av frågeställning tre identifierade 
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författarna fyra olika områden där sjukgymnastiska interventioner med 

gemensamma nämnare delades in. 

4.5 Etiska överväganden 

Författarna skulle följa de etiska normer som är beskrivna av Olsson och Sörensen (2011) 

gällande forskarens etiska värdegrund och grundläggande internationella etiska riktlinjer. 

De etiska normer som var relevanta för litteraturstudien var rättviseprincipen. Den innebär 

att alla människor ska behandlas lika. Valet av artiklar ska inte påverkas av etnisk 

tillhörighet, kön eller religion. Viktigt för studiens trovärdighet var även att motverka 

forskningsfusk genom att citera och referera enligt givna riktlinjer. 

Forsberg och Wengström (2003) har beskrivit vikten av att välja studier som fått tillstånd 

från etisk kommitté. Vidare framför de att alla artiklar som ingår i en litteraturstudie ska 

redovisas. 

Alla resultat som redovisades i studien skulle göras utan förvrängning. 

5 Resultat 

I matrissammanställningen (Bilaga D) redovisas de nio artiklar som uppfyllde 

urvalsprocessens kriterier. Tre artiklar är RCT (randomiserade kontrollerade 

studier)(Dobscha, Corson, Leibowitz, Mark, Sullivan & Gerrity, 2008; Kroenke et al., 2009; 

Murtezani, Hundozi, Orovcanec, Sllamniku & Osmani, 2011). Fem är prospektiva studier 

utan kontrollgrupp (Carleton, Abrams, Kachur & Asmundson, 2009; Gaskell, Enright och 

Tyson, 2007; Glombieweski, Hartwich- Tersek & Rief, 2010; Hampel, Graef, Krohn- 

Grimberghe & Tlach, 2009; Sjöström, Alricsson & Asplund, 2007) och en artikel har en 

komparativ design (George, Valencia & Beneciuk , 2010). 

Studiens frågeställningar valdes att besvaras i kronologisk ordning. 

5.1 Beskrivning av samsjuklighet mellan långvarig smärta och 

psykisk ohälsa 

Samtliga nio artiklar beskrev att det fanns en samsjuklighet mellan långvarig smärta och 

psykisk ohälsa. Efter granskning och analys kunde tre teman av psykisk ohälsa kopplat 

samsjuklighet med långvarig smärta urskiljas. Dessa teman var depression/nedstämdhet, 

ångest och kognitiva/ beteendefaktorer. De kognitiva/beteendefaktorer som beskrevs var 

rörelserädsla, undvikande beteenden, nedsatt koncentration, katastroftankar och negativa 

tankar.  

Samtliga nio artiklar associerade depression/nedstämdhet till långvarig smärta (Carleton et 

al., 2009; Dobscha et al., 2008; Gaskell et al., 2007; George et al., 2010; Glombiewski et al., 

2010; Hampel et al., 2009; Kroenke et al., 2009; Murtezani et al., 2011; Sjöström et al., 

2007). Glombeiwski et al. (2010) skrev t.ex. att personer med smärta som även led av 
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depression hade en reducerad livskvalitet och oro jämfört med personer utan sådan 

samsjuklighet.  

I fem av artiklarna togs ångest upp (Carleton et al., 2009; Dobscha et al., 2008; Gaskell et 

al., 2007; George et al. 2010; Sjöström et al., 2007). Till exempel talade Sjöström et al. 

(2007) om att hos personer med långvarig ländryggssmärta sågs en ökad förekomst av 

ångest och depression jämfört med övriga befolkningen. 

 Kognitiva/beteendefaktorer beskrevs i sju av artiklarna (Carleton et al., 2009; Dobscha et 

al., 2008; Gaskell et al., 2007; George et al., 2010; Glombiewski et al., 2010;Murtezani et 

al., 2011; Sjöström et al., 2007). Murtezani et al. (2011) beskrev bl.a. att kronisk smärta var 

kopplad till olika psykologiska faktorer som hög smärtnivå, nedstämdhet, nedsatt 

koncentration. I samma studie togs även rörelserädsla upp som en viktig komponent till att 

smärtan vidmakthölls.   

Samtliga teman togs upp i fem av artiklarna (Carleton et al., 2009; Dobscha et al., 2008; 

Gaskell et al., 2007; George et al., 2012;Sjöström et al., 2007). Enligt George et al. (2010) så 

påverkade graden av ångest, smärtrelaterad rädsla, katastroftankar utfallet av hur långvarig 

en smärta i det muskuloskeletala systemet blev. Vid stora inslag av dessa faktorer kunde det 

också ses en ökning av depressiva symtom, ökad smärtintensitet och ökad 

funktionsnedsättning. 

5.2 Bedömningsinstrument för att upptäcka och bedöma 

samsjuklighet mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa 

Resultatet visar att en kombination av flera bedömningsinstrument behövs för att kunna 

bedöma en samsjuklighet.  

Sammanlagt användes 45 olika bedömningsinstrument i artiklarna vid bedömning av 

samsjuklighet. Samtliga bedömningsinstrument har presenterats med förkortningar och 

återfinns med fullständiga namn i bilaga E. Mellan tre och elva stycken olika mätinstrument 

användes i varje artikel. Efter analys gick det att utläsa sju olika bedömningsområden: 

smärta, ångest, depression, funktion, rörelserädsla, hälsa/ livskvalitet och 

kognition/beteende.  

Utifrån det stora antalet bedömningsinstrument som användes kunde ingen självklar bild 

ses på hur och när instrumenten skulle användas. I Hampel et al. (2009) användes t.ex. 

HAD enbart för att mäta ångest, medan Sjöström et al. (2008) använde HAD för att mäta 

både ångest och depression. Det gick att finna flera olika instrument som mätte samma 

bedömningsområde. 

Det var sex bedömningsinstrument som återkom i mer än en artikel, se tabell 2.  



11 

 

Tabell 2. De sex bedömningsinstrument som användes mest frekvent. 

Område Smärta Ångest och 

depression 

Rörelserädsla Hälsa/livskvalitet 

Bedömningsinstrument, 

antal artiklar och 

författare 

 

VAS,4 st. 

Carleton et al. 

Gaskell et al. 

Hampel et al. 

Murtezani et 

al. 

HAD, 4 st. 

Gaskell et al. 

Hampel et al. 

Murtezani et al. 

Sjöström et al. 

 

PHQ-9 (enbart 

depression), 2st. 

Kroenke et al. 

Dobscha et al. 

FABQ, 3 st. 

Carleton et al. 

George et al. 

Glombiewski et 

al. 

 

PCS, 2 st. 

Carleton et al. 

George et al. 

SF-36, 2 st. 

Hampel et al. 

Kroenke et al. 

 

5.3 Sjukgymnastiska interventioner beskrivna i litteraturen 

gällande samsjuklighet mellan långvarig smärta och psykisk 

ohälsa 

I artiklarna som analyserades gick det att finna fyra områden för sjukgymnastiska 

interventioner. Områdena var: fysisk aktivitet och manuell behandling, utbildning, 

avspänning/kroppskännedom, beteendemedicinska/kognitiva åtgärder. I tabell 3 

presenteras de fyra områdena och vilka interventioner som innefattas i dessa områden. 

Fysisk aktivitet och manuell behandling togs upp i fem artiklar (Carleton et al., 2009; 

George et al., 2010; Hampel et al., 2009; Murtezani et al., 2011; Sjöström et al., 2007).  

Utbildning beskrevs i sex artiklar (Carleton et al., 2009;Dobscha et al., 2008; Gaskell et al., 

2007; George et al., 2010; Kroenke et al., 2009; Sjöström et al., 2007).  

Avspänning/kroppskännedom fanns i sex artiklar (Carleton et al., 2009; Gaskell et al., 

2007; Glombeiweski et al., 2010; Hampel et al., 2009; Kroenke et al., 2009; Sjöström et al., 

2007). 

 I fem av artiklarna beskrevs beteendemedicinska/kognitiva åtgärder (Gaskell et al., 2007; 

George et al., 2010; Hampel et al., 2009; Kroenke et al., 2009; Sjöström et al., 2007).  

Samtliga sjukgymnastiska områden återfanns i artikeln av Sjöström et al. (2007). 

 

 

 

 



12 

 

Tabell 3. Sjukgymnastiska interventioner 

Område Sjukgymnastiska interventioner 

Fysisk aktivitet och manuell 

behandling 

Hög intensiv konditionsträning, promenader, vattengymnastik, 

individuella träningsprogram, graderad träning, MTT (medicinsk 

träningsterapi), fysisk träning i grupp och individuellt, 

biomekanisk/symtomatisk behandling. 

Utbildning Smärtutbildning, träningslära, strategier för fysisk aktivitet 

ergonomi, stress/stresshantering, anatomi, sjukdomar, hållning, 

kost och sömnhygien. 

Avspänning/kroppskännedom Qi-gong, avspänningstekniker, Basal Kroppskännedom, 

avspänning, progressiv muskelavspänning och djupandning. 

Beteendemedicinska/kognitiva 

åtgärder 

Diskussioner kring livsstil, beteendeförändringar och arbetsliv, 

graderad exponering, copingstrategier - smärta, rädsla, negativa 

känslor, självhjälpsstrategier. Jobba med negativa tankar, 

rörelserädsla och självtillit. 

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att få en tydligare bild av forskningsläget gällande samsjuklighet 

beträffande långvarig smärta och psykisk ohälsa. Författarna valde därför att göra en 

litteraturöversikt (Friberg, 2006) på området. Valet av metod uppfyller uppsatsens syfte 

och frågeställningar och författarna kan inte se att ett annat metodval skulle ha varit mer 

fördelaktigt. Inklusionskriterierna, valda databaser och sökord kan ha medfört att ett antal, 

för uppsatsen, viktiga studier missades. Orden långvarig smärta och psykisk ohälsa ingick i 

studiens syfte och kändes därför naturliga att göra sökningar med. De engelska MeSH-

termerna på dessa ord blev pain, intractable och mental illness. Provsökningar med dessa 

ord resulterade i artiklar med titlar som innehöll ord som visade på allvarliga 

tillstånd/sjukdomar (röda flaggor) vilket var ett exklusionskriterium. Studiens definition av 

psykisk ohälsa omfattades av diagnoserna lättare eller medelsvår depression, ångest och 

stressrelaterad ohälsa. De engelska MeSH- termerna på dessa ord var depression, anxiety 

och stress, psychological. Vid sökning på dessa var det endast depression som gav studier 

som stämde överens med studiens inklusions- och exklusionskriterier.  

Fördelarna med valet av databaser är att PubMed är en viktig medicinsk och 

biovetenskaplig databas med stort innehåll och tillgång till många biomedicinska 

tidskrifter. De två andra valda databaserna PEDro och CINAHL plus är inriktade på 

sjukgymnastiska studier. Sökningen på CINAHL plus avgränsades av tidsbrist till att gälla 

studier som fritt gick att tillgå via databasen. Även det kan ha gjort att värdefulla studier 

kan ha missats. Trots att sökningar gjordes på PEDro och CINAHL plus hittades inga 

sjukgymnastiska studier som svarade mot uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta kan 

vara en brist men författarna kan inte se att det påverkat resultatet. 
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Det låga antalet artiklar i resultatdelen kan göra att studien upplevs mindre trovärdig. En 

systematisk litteraturstudie som t.ex. SBU (2006) är inte möjlig att genomföra p.g.a. en allt 

för stor arbetsinsats och ligger utanför den här nivån på uppsats. Det författarna ändå kan 

se är att litteraturöversiktens resultat utifrån frågeställningarna ligger i linje med SBU:s 

litteratursammanställningar (2006, 2010). Studierna som valdes hade gjorts i olika delar av 

världen vilket visar att författarna fångat upp en global bild av det valda ämnet. 

PEDro scale valdes som kvalitetsbedömning då det är ett valitt instrument för att mäta 

metodologisk kvalitet av kliniska studier (de Morton, 2009). För att en studie ska få högt 

poäng (max 10 p) krävs randomisering, blindning och tydlig presentation av resultatet. Då 

sex av de valda artiklarna inte var RCT och inte hade några kontrollgrupper resulterade det 

i låga poäng. Detta kan ha orsakat svagheter i uppsatsen och ett annat 

kvalitetsbedömningsinstrument hade varit önskvärt för de studier som inte var RCT.  En 

annan brist är att författarna saknade erfarenhet av PEDro scale som verktyg. Den litteratur 

som valdes till matrissammanställningen samstämde dock väl med syfte och 

frågeställningar och författarna tror inte att resultatet skulle ha sett annorlunda ut trots 

annan granskningsskala.  

För att höja kvaliteten på uppsatsen skulle det ha varit önskvärt med fler RCT eller att annat 

kvalitetsbedömningsinstrument hade använts. Alternativ bedömning av vetenskaplig 

kvalitet skulle kunna vara SBU/Stiftelsen för strategisk forskning [ SSF] (1999) eller enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).  

6.2 Resultatdiskussion 

Samtliga artiklar i studien beskriver att samsjuklighet existerar mellan långvarig smärta och 

psykisk ohälsa. Beskrivningen av samsjuklighet överensstämmer även väl med tidigare 

studier (Linton et al., 2011; Bair et al., 2003). De tre temana (depression/nedstämdhet, 

ångest, kognitiva- och beteendefaktorer) för psykisk ohälsa som framkommer i resultatet 

stämmer väl överens med beskrivningen av de s.k. gula flaggorna. Det visar att screening av 

gula flaggor är viktig för att upptäcka psykisk ohälsa vid långvarig smärta. Ovanstående 

beskrivning visar att långvarig smärtproblematik behöver belysas utifrån en helhetssyn den 

s.k. biopsykosociala modellen. Enligt denna modell tar man hänsyn till såväl psykologiska, 

medicinska, sociala som omgivnings- och personlighetsmässiga faktorer. Resonemanget är i 

linje med SKL:s rapport (2011 a).  

Flera av de analyserade artiklarna beskriver rörelserädsla, som ingår i temat 

kognitiva/beteendefaktorer, som en betydande faktor i utvecklandet av långvarig smärta 

(Carleton et al., 2009; George et al., 2010; Murtezani et al., 2011;Dobscha et al., 2008). 

Rörelserädsla är troligen en viktig aspekt att ta hänsyn till i det kliniska arbetet för att 

förhindra att långvarig smärta utvecklas. Ett intressant bifynd vid litteraturgenomgången är 

att flera av studierna beskriver att samsjuklighet redan finns i det akuta stadiet av smärta i 

nacke, axlar och rygg. 
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Litteraturstudien visar att en kombination av flera bedömningsinstrument används för att 

kunna bedöma en samsjuklighet. Den huvudsakliga orsaken till detta är att det behövs olika 

instrument för att kunna bedöma samsjuklighetens olika komponenter, både smärtan och 

de olika temana av psykisk ohälsa. Detta stämmer åter överens med SKL:s rapport (2011 a) 

där bedömning av långvarig smärta ska ske utifrån en helhetssyn. Då resultatet visar att det 

finns en stor mängd olika bedömningsinstrument att tillgå är det svårt att se någon 

samstämmighet över vilka instrument som ska användas. Ett intressant fynd var dock att 

när resultatet rörande bedömningsinstrument  jämfördes med Örebro Musculoskeletal Pain 

Screening Questionnaire (Brown, 2008) samstämde deras bedömningsinstrument med de i 

uppsatsen mest frekventa. De bedömningsinstrument det gäller är: PCS, FABQ 

(rörelserädsla) och HAD (ångest och depression). Örebros frågeformulär tas upp i SKL 

(2011 a) som ett möjligt formulär för att identifiera patienter som riskerar att utveckla 

långvarig smärtproblematik. Utifrån genomgången litteratur och uppsatsens resultat kan 

författarna se svårigheten i att bedöma vilka instrument som passar bäst på klinisk nivå. 

För att lättare kunna jämföra resultaten av de sjukgymnastiska interventionerna delades de 

in i fyra områden. Det var fysisk aktivitet/manuell behandling, utbildning, 

avspänning/kroppskännedom och beteendemedicinska/kognitiva åtgärder. Författarna 

valde att ta med de interventioner som är vedertagna inom svensk sjukgymnastik (LSR, 

n.d.). I de analyserade artiklarna utfördes ibland interventionerna av annan profession än 

sjukgymnast. Artiklarna belyser en variation av interventions kombinationer vilket 

beskriver komplexiteten i behandling av personer med långvarig smärta och även upplägget 

vid multimodal rehabilitering (SBU, 2010). Den komplexa bilden stärker nödvändigheten 

av ett biopsykosocialt synsätt i mötet med människor med långvarig smärta. Det 

biopsykosociala synsättet behöver tydligare medvetandegöras för sjukgymnasten. Synsättet 

behöver genomsyra samtliga sjukgymnastiska behandlingsinterventioner för att nå goda 

resultat i denna patientgrupp. Utifrån uppsatsens resultat och i enlighet med Linton et al. 

(2011) så behöver både smärtan såväl som den psykiska ohälsan behandlas för att uppnå 

optimalt utfall.  

Uppsatsen har väckt nya frågeställningar för fortsatt forskning. Det vore intressant att 

vidare studera vad som styr att akut smärta övergår till långvarig smärta. Flera av studierna 

tar upp rörelserädsla och katastroftankar som två sådana faktorer. En ytterligare 

frågeställning är vilka bakomliggande faktorer som styr rörelserädsla. Vad är rörelserädsla? 

Vidare studier gällande bedömningsinstrument behövs för att bättre kunna upptäcka och 

bedöma samsjuklighet på ett tidigt stadium. Skulle det då vara möjligt att förhindra att akut 

smärta övergår till långvarig? 

6.3 Etikdiskussion 

Den etiska rättviseprincipen har följts genom studiens arbetsprocess. Studiens artiklar har 

lästs och granskats av båda författarna för att utesluta misstolkningar. Alla resultat i studien 

har redovisats utan förvrängning. Då artiklarna är skrivna på engelska har ordböcker 
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använts för att förhindra felaktigheter i översättningen. Referens- och citathantering har 

skett enligt Olsson och Sörensen (2011). I sju av artiklarna framgår det i texten att de är 

etiskt granskade. De övriga två artiklarna är publicerade i tidskrifter som kräver att studier 

ska vara godkända av etisk kommitté innan de kan bli aktuella för publicering. 

7 Slutsatser 

Uppsatsens syfte och frågeställningar har besvarats. Resultatet i litteraturstudien visar att 

samsjuklighet mellan långvarig smärta från nacke, axlar och rygg och psykisk ohälsa är 

vanligt. Långvarig smärta och psykisk ohälsa påverkar varandra och spelar en stor roll i 

utvecklandet/vidmakthållandet av långvariga besvär. Screening av gula flaggor är viktigt för 

att upptäcka psykisk ohälsa vid långvarig smärta. För vidare bedömning av samsjuklighet 

går det inte av resultatet att utläsa några klara riktlinjer för vilka instrument som ska 

användas. Det är dock tydligt att det behövs olika instrument för att kunna bedöma 

samsjuklighetens olika komponenter, både smärtan och de olika temana av psykisk ohälsa. 

Sjukgymnastiska interventioner innefattar flera behandlingsområden och det 

biopsykosociala synsättet behöver genomsyra samtliga områden för att kunna bemöta den 

komplexa bild som personer med långvarig smärta har.  
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BILAGA D; MATRISSAMMANSTÄLLNING 

Försteförfattare årtal/ titel: Carleton R.N. 2009/Wadell´s symptoms as correlates of vulnerabilities associated with fear-anxiety-avoidance models of pain: pain-related 

anxiety, catastrophic, thinking, perceived disability,and treatment outcome. 

Urval: 

 

68 personer med ländryggsmärta i minst 3 månader. Medelålder: 40.2 år. Personerna ingick i ett arbetsrelaterat multimodalt 

rehabiliteringsprogram.   

Studiedesign: Prospektiv studie 

Metod: 

 

 

 

Jämförelse av utfallet av WSS med olika psykologiska självskattningsformulär, upplevda funktionshinder, funktions kapacitet och 

behandlingsresultat. 

Personerna genomgick en 6 veckors individuellt anpassad multimodal rehabilitering. Efter att en biomekanisk, en smärt - och funktions 

baseline mätning gjorts deltog personerna i arbetsträning 6 1/2 timmar /dag och vid behov biomekanisk/symtomatisk behandling. De fick 

även gruppföreläsning om smärta, fysiologi, försäkringsfrågor och hur träning och kost påverkar läkning. De fick ingen KBT -behandling 

för smärtreducerad rädsla. Dock ingick 1 timmes avspänning med inriktning på smärthantering. 

Innan program start fick personerna fylla i flera självskattningsformulär.  

Resultat: 

 

 

 

Personer i den negativa symtom gruppen dvs de som skattat högst 2 på WSS, hade större chans att komma tillbaka i arbete (68%) jämfört  

med personerna i den positiva  symtom gruppen (27 %). 

Den positiva gruppen rapporterade högre nivåer av depression, smärtrelaterad ångest, rädsla, katastroftankar och smärtintensitet. Oväntat 

fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande funktionsnivå. 

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Rörelserädsla påverkar psykisk ohälsa och därmed utvecklandet/ vidmakthållande av kronisk muskuloskeletal smärta. I de olika 

rörelserädslemodellerna ingår smärtrelaterad ångest, somatiseringsångest, rädsla för sjukdom/skada, rädsla för att åter skadas och 

katastroftankar. 

Personer som skattade högre smärtintensitet och större utbredning av smärtan skattade även högre på ångest och depression. 

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

WSS 

Funktionstest: FAPD,  

Smärta: PRI, VAS, 

Ångest/ rädsla: PASS-20, ASI, ISI-R, PCS, FABQ 

Depression: CESD 

Självskattning av funktion: R-ODI  

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Biomekanisk/symtomatisk behandling.  

Smärtfysiologi. 

Föreläsning om hur träning och kost påverkar läkning.   

Avspänning med inriktning på smärthantering. 
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Försteförfattare årtal/ titel: Dobscha S.K. 2008/ Rationale, design, and baseline findings from a randomized trial of collaborative care for chronic musculoskeletal pain in 

primary care. 
Urval: 

 

42 st primärvårdskliniker samt 401 patienter. Medelålder: 62 år. Samtliga hade muskuloskeletalsmärta varav 67 % hade smärta från rygg och 

nacke. Smärtan skulle ha varat i minst 3 månader. 

Studiedesign: RCT 

 

Metod: 

 

 

 

Syftet med studien var att via baselinedata hitta riktlinjer för multifaktoriellt tillvägagångssätt att behandla kroniska smärtpatienter i 

primärvården. Detta gjordes genom att primärvårdsläkarna randomiserades in i två grupper. Interventionsgruppen fick utbildning i 

multimodalrehabilitering för att sedan kunna ge patienterna denna behandling. Kontrollgruppen gav sedvanlig behandling.  

Patientgruppen randomiserades sedan in i någon av ovanstående grupper. 

Resultat: 

 

Resultatet av baselinefakta visade att patienter med långvarig smärta ofta har multipla smärtdiagnoser samt smärtrelaterad 

funktionsnedsättning. Samsjuklighet med depression, PTSD och generaliserad ångest, var vanlig bland patienterna. En stor del av patienterna 

visade också rörelserädsla. Författarnas resultat visade på vikten att i ett tidigt skede upptäcka samsjuklighet och rörelserädsla för att kunna ge 

adekvat behandling d.v.s. multimodalrehabilitering.  

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Samsjuklighet var vanligt bland deltagarna. 55 % av studiens patienter hade depressiva besvär. PTSD (17 %) och generaliserad ångest 

förekom också. 

39 % av patienterna kände stark övertygelse att smärta var tecken på skada och  

60 % skattade stark rörelserädsla. 

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

Smärta: RMDQ, Chronic Pain Grade Severity subscale. 

Livskvalitet: EQ-5D 

Samsjuklighet: PRIME MD, threatening Life Experiences, Chronic Disease Score, PTSD Checklist, PHQ-9, AUDIT-C, DAST-10. 

 

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Sjukgymnastik ingick men definierades inte.  

Smärtutbildning. 
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Försteförfattare årtal/ titel Gaskell L. 2007/ The effect of a back rehabilitation programme for patients with chronic low back pain. 
Urval: 

 

877 personer, medelålder: 47 år med ländryggsmärta som varat i minst tre månader. 

Studiedesign: Prospektiv  

Metod: 

 

 

 

Pragmatisk före-efter design av ett ryggrehabiliteringsprogram (BRP). BRP bestod av 9 grupptillfällen á 2 timmar under en 5- veckors period. 

Den innehöll utbildning och råd i anatomi, sjukdomar, smärta, träning, hållning, lyft-och bär teknik, självhjälpsstrategier och 

avspänningstekniker. Den innehöll även kognitiva interventioner.  

Resultat: 

 

 

Det visade sig att de som genomfört BRP hade fått en signifikant minskning av smärta, funktionsnedsättning, ångest och depression. 

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

En kombination av fysiska, känslomässiga och psykosociala faktorer såsom ångest och depression påskyndar och påverkar 

funktionsnedsättning vid kronisk ländryggsmärta. Man kan också se att rörelserädsla och negativa tankar bidrar till funktionsnedsättning. 

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

Smärta: VAS 

Funktionsnedsättning: RMDQ 

Ångest och depression: HAD 

Självkontroll: VAS 

Hälsotest: Fitness tests, 5 min gångtest, step-up test, sitt- till- stående test. 

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Föreläsningar i anatomi, sjukdomar, smärta, träning, hållning, lyft- och bär teknik, självhjälpsstrategier och avspänningstekniker. Kognitiva 

interventioner som att jobba med negativa tankar, rörelserädsla och självtillit. 
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Försteförfattare årtal/ titel: George S.Z. 2010/ A psychometric investigation of fear-avoidance model measures in patients with chronic low back pain  

Urval: 

 

53 personer ländryggsmärta mer än tre månader. Medelålder: 44.3 år.  

Studiedesign: Komparativ                                                                                                                                                 

Metod: 

 

 

 

Författarna valde ut fyra stycken frågeformulär ur FAM.  

Försökspersonerna fyllde i samtliga formulär hos en sjukgymnast. De fick sedan med ett andra set frågeformulär att fylla i hemma efter 48 

timmar. 

Via dataanalys jmf test-retestreliabilitet, redundans samt validitet. 

Resultat: 

 

 

 

Test-retest visade på en hög korrelation av FAMformulären. FAMmätningarna var signifikant korrelerade med varandra, utom den mellan 

FPQ och FABQ.  

Katastroftankar kring smärta förstärkte depressionen. 

Höga värden av FABQ visade på ökad smärtintensitet och funktionsnedsättning. 

Författarnas slutsats var att patienter som söker sjukgymnast p.g.a. kronisk ländryggsmärta ska skatta sin rörelserädsla genom PCS och 

FABQ. 

 

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Ångest, smärträdsla och katastroftankar hos personer med kronisk ländryggsmärta påverkar om en person kommer att återuppta eller undvika 

normal aktivitet p.g.a. förväntan av ökad smärta/skada. Detta kan kopplas till försämrat behandlingsresultat. Det kan vidare leda till 

depression, ökad smärtintensitet, ökad funktionsnedsättning och fortsatt lidande. 

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

Rörelserädsla: FABQ, FBQ, TSK, PCS 

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Patientutbildning, graderad träning och graderad exponering. 
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Försteförfattare årtal/titel: Glombiewski J.A. 2010/ Depression in chronic back pain patient: prediction of pain intensity and pain disability in cognitive-behavioral 

treatment. 

 
Urval: 

 

128 personer med kronisk ländryggsmärta. Medelålder: 50.1 år. 36.4 % av personerna uppfyllde kriterierna för samsjuklighet. 

Studiedesign: Prospektiv  

Metod: 

 

 

 

Ett individuellt psykoterapeutisk 25 timmars program. Deltagarna lottades in i tre olika grupper:1 väntelistskontrollgrupp, 1 KBT -grupp och 

1 KBT/ biofeedbackgrupp.   

Behandlingen varade i ca 8 månader och bestod av 25 st. 1 timmars sessioner 1 gång per vecka. 

Resultat: 

 

 

 

Högre depression innan behandling var associerad till högre smärtintensitet och större funktionsnedsättning innan behandling. Depressionen 

innan behandling inte påverkade behandlingsutfallet. Förändring i depression före och efter behandling påverkade smärtintensitet och 

funktionsnedsättning. 

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Personer med smärta som även lider av depression har en reducerad livskvalitet och större oro än personer utan sådan samsjuklighet. Kliniska 

studier visar att upp till 45 % av personer med ländryggsmärta även lider av depression. 

Det finns evidens för att förändringar i smärtuppfattning och copingstrategier kan förutse positiva behandlingsutfall. 

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

Depression: BDI 

Smärtintensitet: Smärtdagbok 

Funktionsnedsättning: PDI 

Smärtuppfattning och copingstrategi: PBCS, FABQ2, KAUKON, FESV 

 

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Avspänning 
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Försteförfattare årtal/ titel: Hampel P. 2009/ Effects of gender and cognitive-behavioral management of depressive symptoms on rehabilitation outcome among inpatient 

orthopedic patients with chronic low back pain: a 1 year longitudinal study.  

Urval: 199 personer med ländryggsmärta i minst 6 månader. Medelålder:49 år.  

Studiedesign: Prospektiv 

Metod: 

 

 

 

Försökspersonerna delades in i tre olika grupper, varav två var kontrollgrupper. Den första kontrollgruppen innehöll personer utan depression. 

Den andra kontrollgruppen bestod av personer med depression. Interventionsgruppen bestod också av personer med depression. Alla grupper 

fick samma standardiserade multimodala rehabiliteringsprogram samt KBT för smärthantering (4x 60 min sessioner). 

Interventionsgruppen fick dessutom en KBT inriktad behandling mot depression (5x60 min sessioner). 

Behandlingen varade i 3-4 veckor hos inneliggande personer. 

Standarprogrammet bestod av 21.5-26.5 behandlingstimmar/vecka. Programmet innehöll, fysisk aktivitet och individuell MTT. Progressiv 

avspänning och psykoedukation,  

Resultat: 

 

 

 

Personer med depression som deltog i standardprogrammet kunde inte dra nytta av behandling vid 6- och 12- månadersuppföljningen. 

Däremot såg man en signifikant förbättring gällande den psykiska hälsan vid 6 månaders uppföljningen hos de personer som även fått KBT 

mot depression. Man kunde också se att sjukskrivningsdagarna minskade i interventionsgruppen vid 6 månaders uppföljning jmf med innan 

behandling. 

Författarna kunde starkt rekommendera s.k. Boostersessioner under första året efter rehabilitering då man kunde se regression av 

behandlingseffekten.  

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Psykologiska faktorer har en stor påverkan gällande övergången från akut  till kronisk ländryggsmärta. 

Det finns även viss evidens att depression uppkommer sekundärt till kronisk ländryggsmärta. 

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

Depression: ADS 

Ångest: HADS-D 

Somatisering: SCL-90-R 

Hälsostatus: SF-12 (Det är den tyska kort versionen av SF-36) 

Smärtskala: 11 punkt skala (VAS) 

Självskattning av rehabiliteringsresultatet. 

Sjukskrivningsrapport. 

Fysisk och mental hälsostatus. 

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Progressiv muskelavspänning. 

MTT 

Fysisk träning; i grupp och individuellt. 

Vattengymnastik. 

Beteendeinriktade interventioner tex. smärthantering.  
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Försteförfattare årtal/ titel: Kroenke K. 2009/ Optimized antidepressant therapy and pain self-management in primary care patients with depression and musculoskletal 

pain: a randomized controlled trial.  
Urval: 

 

250 primvårdspatienter, medelålder: 55.5 år med ländrygg-, knä- och höftsmärta i minst 3 månader samt medelsvår depression. 

Studiedesign: RCT 

Metod: 

 

 

 

Försökspersonerna delades slumpmässigt in i två grupper. 

Interventionsgruppens (N=123) behandling bestod av tre steg. Steg 1 var en 12 veckors personlig utprovning av antidepressiv medicinering.  

Steg 2 var ett 12 veckors självhjälpsprogram. Programmet innehöll 6 st. utbildningstillfällen. 

Steg 3, pågick under 6 månader och innehöll fortsatt rådgivning, stöd och uppföljning av medicinering. 

Kontrollgruppen fick information om att de hade depressiva symptom samt att de skulle söka råd om behandling.  

 

Resultat: 

 

 

 

Efter 12 månader hade 46 av 123 patienter (37.4%) i interventionsgruppen minskat sina depressiva besvär med minst 50 %. Jmf med 21 av 

127 patienter (16.5%) i kontrollgruppen. 

I resultatet kunde man också se en klinisk signifikant (>= 30 %) minskning av smärta hos 51 (45.1%) patienter i interventionsgruppen jmf 

med 22 (17.3 %) patienter i kontrollgruppen.  

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Hos patienter som söker hjälp pga. smärta eller depression finns det i 30-50% av fallen en samsjuklighet mellan smärta och depression.  

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

Smärta/ livskvalitet: SF-36, GCPS och Roland Disabilty Scale, BPI 

Ångest: GAD-7 

Depression: PHQ-9, HSCL-20, DSM-IV 

 

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Föreläsningar om kronisk smärta, copingstrategier för hantering av rädsla och andra negativa känslor, strategier för fysisk aktivitet.  

Avspänning, djupandning, sömnhygien. (I studien utförs ovanstående interventioner av en sjuksköterska) 
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Försteförfattare årtal/ titel: Murtezani A. 2011/ A comparison of high intensity aerobic exercise and passive modalities for the treatment of workers with chronic low 

back pain: a randomized, controlled trial.  

Urval: 

 

101 arbetare, 18-65 år med ländryggsmärta i mer än 3 månader. 

Studiedesign: RCT 

Metod: 

 

 

 

Försökspersonerna delades slumpmässigt in i två grupper. Den ena gruppen (N=50) fick högintensiv konditionsträning under 12 veckor. Den 

andra gruppen (N=51) fick endast passiv behandling i form av bl.a. TENS, ultraljud, interferensström, under 12 veckor.  

Träningsprogrammet: 10-15 min uppvärmning följt av konditionsträning (70-85 % av maxpuls). Träningen var 3 ggr/v à 30-45 min. Passet 

avslutades med 5 min stretch 

Resultat: Hög intensitetsträning reducerar smärta, funktionsnedsättning och psykiskt lidande 

 

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Kronisk ländryggsmärta är kopplad till olika psykosociala faktorer som hög smärtnivå, nedstämdhet, nedsatt koncentration. Rörelserädsla ses 

som en viktig komponent till att smärta övergår från akut till kronisk smärta. 

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

Smärta: VAS 

Funktionsnedsättning: OSW och Fingertopp-till-golv-avstånd. 

Ångest och depression: HADS 

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Högintensiv konditionsträning. I studiens diskussion antog författarna att beta-endorfin nivåer sänktes hos de fysiskt aktiva. Höga nivåer av 

beta-endorfiner har observerats vid depression. En sänkning av dessa minskar psykiskt lidande. 
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Försteförfattare årtal/ titel: Sjöström R. 2007/ Back to work- evaluation of a multidisciplinary rehabilitation programme with emphasis on musculoskeletal disorder: a 

two-year follow-up. 
Urval: 

 

60 personer, varav 40 st. var kvinnor och 20 st. män. Medelålder:46.8 år. Nack- och ryggsmärta. 

Studiedesign: Prospektiv  

Metod: 

 

 

Multimodalt rehabiliteringsprogram som varade i sju veckor. 4 timmar/dag. 5 dagar i veckan. Programmet var individuellt anpassat och 

bestod av olika former av fysik aktivitet, avspänning, patient utbildning, individuell guidning, ergonomi och smärt- och stresshantering. 

Resultat: Efter en 2-års uppföljning av programmet kunde man se att heltidssjukskrivningarna hade minskat med 37 % hos kvinnorna och 25 % hos 

männen. Både kvinnor och män hade ökad livskvalitet. De hade också minskad ångest, depression och självupplevd stress jmf med innan 

programmets start. 

1. Hur beskrivs 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Hos personer med långvarig ländryggssmärta ses en ökad förekomst av depression och ångest jmf med övriga befolkningen.  

Psykologiska faktorer är starka prediktorer för långvarig funktionsnedsättning och behov av sjukskrivning. Kognitiva och beteende faktorer 

spelar en stor roll att akut smärta övergår till långvarig smärta i rygg och nacke. De kraftfullaste faktorerna är rädsla för smärta, oro och 

undvikande av aktivitet. 

30-65 % av personer med långvarig ländryggsmärta lider även av depression. 

2. Vilka 

bedömningsinstrument 

används för att upptäcka 

och bedöma samsjuklighet? 

self-efficacy, livskvalitet: GSI 

Ångest och depression: HAD 

Stress: Stress test, självskattningstest. 

3. Vilka sjukgymnastiska 

interventioner beskrivs i 

litteraturen angående 

samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och 

psykisk ohälsa? 

Promenader, vattengymnastik, individuella träningsprogram, qi-gong, avspänningstekniker, basal kroppskännedom. Patientutbildning, 

träningslära, ergonomi, smärt- och stresshantering. Diskussioner kring livsstil, beteendeförändringar och arbetsliv. 



 

BILAGA E; FÖRKORTNINGSORDLISTA 

 
 Förkortningsordlista 

ADS General Depression Scale  

ASI Anxiety Sensitivity Index 

AUDIT-C Alcohol Use Disorders Identificiation Test 

BPI Brief Pain Inventory 

BDI Beck Depression Inventory 

CESD Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

DAST-10 The Drug Abuse Screening Test 

EQ-5D EuroQol 5 Dimensions 

FABQ Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire 

FABQ 2 Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire 

FAPD Functional Ability Percent Deficit 

FESV Coping Strategies and Pain-Related Distress Questionnaire 

FPQ Fear of Pain Questionnaire 

GAD-7 Generalised Anxiety Disorder Assessment 

GCPS Graded Chronic Pain Scale 

GSI Global Self-Efficacy Index 

HAD Hospital Anxiety and Depression Scale 

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 

HADS-D Hospital Anxiety and Depression Scale 

HSCL-20 20- item Hopkins Symptom Checklist 

ISI-R Illness/Injury Sensitivity Index-Revised 

KAUKON Psychological Control Attributions 

ODQ Owestry Disability Questionnaire 

OSW Owestry Low Back Pain Disability Questionnaire 

PASS-20 Pain Anxiety Symtoms Scale 

PBCS Pain-Related Beliefs and Coping Strategies 

PCS Pain Catastrophizing Scale 

PDI Pain Disability Index 

PHQ-2 

/PHQ-9 

Patient Health Questionnaire -2 / Patient Health Questionnaire -9 

PRI Pain Rating Index 

PRIME MD Primary Care Evaluation of Mental Disorders 

PTSD 

Checklist 

Post traumatic stress disorder checklist 

RMDQ Roland- Morris Disability Questionnaire 

R-ODI The Revised Owestry Disability Index 

SCL-90-R Symptoms Checklist Revised Version 

SF-12 12-Item Short Form Health Survey  

SF-36 36-Item Short Form Health Survey 

TSK Tampa Scale for Kinesiophobia  

VAS Visual Analogue Scale 

WSS Waddell´s Symtoms Screen 

 


