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ABSTRAKT 
Tidigare studier poängterar vikten av samverkan mellan olika organisationer/myndigheter 
under rehabiliteringsprocessen. Den aktuella studien har visat att genom en förlängning av 
den medicinska rehabiliteringen för arbetslösa med långvarig smärta, hjärnskada och 
stresssrelaterad sjukdom, så lyckades majoriteten av deltagarna i den arbetslösa gruppen, 
oavsett diagnosgrupp, återgå i arbete. Förlängningen av den medicinska rehabiliteringen 
innebar att medicinsk personal förberedde och coachade patienterna under arbetsträning på 
reella arbetsplatser. Ett stort kontaktnät med arbetsgivare upparbetades. Deltagarnas 
arbetsförmåga, intressen och önskemål var vägledande i valet av plats för arbetsträning. 
En matchad jämförelsegrupp med arbetslösa som deltagit i rehabilitering, men ej fått del av 
den förlängda rehabiliteringen, lyckades inte i lika hög grad återgå i arbete. 
Vid intervjuer framkom att de som deltagit i den förlängda rehabiliteringen, upplevde att stöd 
från rehabiliteringspersonalen och personalen på arbetsträningsplatsen samt att de varit 
delaktiga i processen, var de faktorer som mest underlättade återgång i arbete. 
 
Utvärderingen av den multiprofessionella, medicinska rehabiliteringen som baserades på en 
individuellt utformad rehabiliteringsplan, vilken formulerades av patient och kontaktperson 
tillsammans, ledde till förbättringar inom en rad områden för patienten. Efter rehabilitering 
upplevde patienterna förbättrad fysisk och psykisk hälsa, lägre smärtintensitet, ökade 
möjligheter att påverka, ökad grad av livskontroll och högre grad av acceptans. Patienterna 
hade lägre grad av undvikandebeteende och kände sig säkrare att kunna utföra daglig 
aktiviteter. 
 
Med det i studien utvecklade bedömningsinstrumentet, the Swedish Activity Pacing Scale 
(SAPS), visades att sjukskrivna personer med långvarig smärta använder andra typer av 
strategier för att utföra vardagliga aktiviteter än personer som arbetar trots långvarig smärta. 
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SAMMANFATTNING 
 
Forskningsprojektet avsåg att studera två olika modeller för rehabilitering av personer med 
sjukskrivning på grund av långvarig smärta.  
Den första modellen, det så kallade projekt Praktik i Arbetslivet (PiA), var ett 
samverkansprojekt mellan Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen. Projektet riktades till personer med långvarig sjukskrivning på grund 
av hjärnskada, långvarigt smärttillstånd eller utmattningstillstånd, som även var arbetslösa. 
Inom PiA  har rehabiliteringskliniken efter det att patienten deltagit i multiprofessionell 
medicinsk rehabilitering, istället för att remittera vidare till Arbetsförmedlingen (AF) rehab, 
fortsatt med en fördjupad arbetsförmågebedömning samt intresse inventering och därefter 
sökt efter lämpliga arbetsträningsplatser. Därefter erhöll patienten coachning, dvs stöd i 
planering av arbetsträning en, i anpassning av arbetsplatsen och av arbetsuppgifterna samt i 
upptrappning av de krav som arbetet ställde. Patienten kunde även få fortsatt medicinsk hjälp 
och en medicinsk matchning av arbetetskrav i relation till personens förmåga. Kontinuerlig 
anpassning kunde ske direkt på arbetsplatsen. I rapporten beskrivs patienterna initialt med 
olika variabler som sedan följs över tid.  
 
De patienter som deltagit i PiA, som led av långvarig smärta, jämfördes med en 
jämförelsegrupp bestående av matchade kontroller, det vill säga andra patienter med långvarig 
smärta som deltagit i samma typ av medicinsk rehabilitering, under samma tidsperiod.  Istället 
för att delta i PiA avslutades jämförelsegruppengruppen med förslag till inremitterande att 
patienten skulle fortsätta till AF-rehab enligt gängse metod. Grupperna jämfördes avseende 
grad av arbetsåtergång.  
 
Patienter med långvarig smärta från PiA intervjuades i en kvalitativ studie. Den kvalitativa 
studien fördjupade kunskaperna om vilka hinder och resurser deltagarna upplevde vid 
arbetsträning/återgång i arbete under deltagande i PiA. 
 
I den andra modellen studerades effekterna av ett multiprofessionellt rehabiliteringsprogram 
där patienten efter en initial teambedömning tilldelas en kontaktperson (KP). KP var 
patientens mentor, coach och länk till teamet under rehabiliteirngsprocessen. Baserat på en 
teambedömningen erbjöds patienten ett förslag med lämpliga interventioner. Patienten och KP 
planerade tillsammans en så kallad Individuella Rehabiliteringsplan (IRP). I IRP planerades 
den fortsatta rehabiliteringen, tex. vilka interventioner som skulle prioriteras. Patienten i fokus 
är en central del av rehabiliteringsarbete, patientens behov ska styra. Det finns hög evidens för 
att en delaktig patienten är viktigt för ett lyckat rehabiliterings resultat.  
 
Inom arbetsterapi och sjukgymnastik finns en praktisk tradition av att stötta patienten i 
förändring av olika beteenden. Detta med syfte att ta kontroll över smärtan, att hitta en balans 
mellan aktivitet och vila men också att hitta en jämn aktivitetsnivå över tid. Flera av 
interventionena där patienten tränar nya beteenden ryms under begreppet ”pacing”. För att 
åskådliggöra de kliniska metoder där patienterna lär sig och tränar nya beteenden (pacing) och 
för att göra dessa mätbara, utvecklades ett frågeformulär där denna typ av beteenden mäts. En 
första klinisk testning av validitet och reliabilitet av instrumentet genomfördes.  
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Resultat 
Resultatet från utvärderingen av PiA visade att 56 av 66 deltagare hade påbörjat arbetsträning 
inom tre månader från att de påbörjat sitt deltagande i projektet. Vid den sista uppföljningen 
som utfördes fram till november 2007, hade 22 deltagare lönearbete, 23 arbetstränade, 4 
studerade och 3 var arbetssökande (av de 61 som fullföljde PiA). Elva deltagare hade avbrutit 
processen mot arbete. Vid den sista uppföljningen hade 33 deltagare hunnit fram till 3-
månadersuppföljning efter avslut, 22 av dessa 33 hade då lönearbete. 
Före projektet upplevde deltagarna i PiA ett dåligt allmänt hälsotillstånd, 41% klassades ha 
”trolig ångest” och 32% ”trolig depression”. Deltagarna trodde att det skulle bli svårt att 
återgå i arbete och att tidpunkten för arbetsåtergång låg relativt långt fram i tiden. 
Utvärderingen visade att deltagarna upplevde ett bättre allmänt hälsotillstånd, hade en mer 
positiv inställning till möjligheterna att återgå i arbete och att antalet personer med trolig 
ångest minskat efter deltagande i PiA. För de deltagare som deltagit i uppföljningarna 3 
respektive 9-12 månader efter avslut i projektet, bibehölls förbättringarna. 
 
Jämförelser mellan patienter med långvarig smärta som var arbetslösa och som deltagit i PiA 
projektet och en matchad grupp som avslutat sin rehabilitering och överförts till remitterande 
instans med förslag på AF rehabilitering gjordes. De arbetslösa patienterna som på grund av 
långvarig smärta deltagit i ett multiprofessionellt medicinskt rehabiliteringsprogram och 
därefter i PiA projektet lyckade i högre grad än jämförelsegruppen komma tillbaka till 
arbetslivet motsvarande lönearbete eller arbetsträning. Endast en av deltagarna i PiA hade 
fortfarande sjukersättning. Resultaten visade att få arbetslösa i jämförelsegruppen hade 
lyckats komma tillbaka i arbete trots att de bedömdes ha arbetsförmåga och rekommenderades 
att gå vidare till AF rehabilitering. Vi har inte undersökt hur många som erhöll hjälp från AF 
rehabilitering. Bland deltagarna i jämförelsegruppen arbetade en person 100% och en 
studerade på 100%, tre personer arbetade 50% och en person arbetstränade 10 tim per vecka. 
Resterande 8 personer hade tillfällig eller permanent sjukersättning  
 
Den kvalitativa intervjustudiens syfte var att undersöka vilka hinder och möjligheter 
patienterna som deltagit arbetsträning via PiA upplevde när de skulle återgå i arbete. Studien 
inkluderade 8 informanter.  
Sammanfattningsvis identifierades tre kategorier i informanternas process mot arbete, som 
underlättade eller hindrade, beroende på om de var positiva eller negativa. De tre kategorierna 
var delaktighet, egen kraft och stöd/bemötande. Analysen visade att processen styrdes av den 
delaktighet man upplevde och det stöd och bemötande man fick under arbetsträningen, såväl 
av PiA, av kollegor och chefer på arbetsplatsen som av FK och AF. Delaktighet och 
individanpassat stöd var nödvändiga framgångsfaktorer för processen tillbaka mot arbete. Att 
man inte kände sig delaktig och att man saknade stöd och fick ett negativt bemötande 
hindrade processen mot arbete, de som upplevt detta hade inte lyckats återgå i arbete.  
Egen delaktighet och stöd var de viktigaste faktorerna för att informanten skulle kunna/inte 
kunna återgå till arbetslivet. 
 
Ytterligare fyra kategorier, gemenskap, känslor, acceptans och metoder förstärkte den 
positiva respektive negativa process som informanterna var del i. Då informanterna gick in i 
PiA hade huvuddelen av deltagarna inte accepterat sin smärta som en del av livet. 
Informanterna upplevde mycket negativa känslor och kände sig utanför gemenskap. De 
informanter som kunde återgå till arbetslivet beskriver en process från detta tillstånd fram till 
att man hade accepterat sin smärta och lärt sig att leva med den. De som arbetar vid 
intervjutillfället beskrev också ökade positiva känslor och att de nu åter var en del i en 
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gemenskap på arbetet och i privatlivet. De informanter som inte lyckades komma tillbaka till 
arbete hade inte kommit framåt i processen. De kände sig mer utanför gemenskap, hade i 
lägre grad accepterat sin smärta och hade mer negativa känslor än de som arbetade. De 
informanter som inte kom tillbaka till arbete beskriver en lägre tilltro till sina egna resurser 
och till den egna förmågan att kunna återgå till arbetslivet 
 
Informanterna beskrev hur PiA var en viktig del under hela processen. PiAs huvuduppgift var 
att i projektet arbeta med att öka informanternas delaktighet och att ge ett individanpassat 
stöd i processen tillbaka mot arbete. PiA arbetade även med att få informanterna att acceptera 
sin sjukdom och lära sig att leva med sin smärta. Informanterna beskrev att kontaktpersonen 
på PiA var mycket viktig, det var positivt att det räckte att ha kontakt med en person. 
Informanterna kände att kontaktpersonen på PiA stod på deras sida vilket man inte alltid 
kände med AF och FK. De informanter som inte arbetade och fortfarande försökte komma in 
på arbetsmarknaden beskrev att de saknade det stöd som PiA gav och att de nu kände sig 
ensamma och övergivna.  
 
PiA och arbetsplatsen var de faktorer som mest påverkade kategorierna i positiv eller negativ 
riktning. Studien visar att det är viktigt att de insatser som sätts in för att främja 
arbetsåtergång för långvarigt sjukskrivna, arbetslösa, är anpassade efter individen. Insatserna 
bör vara inriktade på att öka delaktigheten i besluten och att förstärka den egna kraften hos 
den som är arbetslös. För att nå detta behövs det en bättre samverkan mellan vård, AF och 
FK.  
 
Vid en utvärdering av ett multiprofessionellt rehabiliteringsprogram visas att patientgruppen 
som remitterats till en universitetsklinik dvs andra linjens vård är tungt belastade. Tiden från 
smärtdebut angavs i genomsnitt vara 3,5 år och tiden med ihållande smärta uppgick till 2,8 år. 
Den genomsnittliga smärtan skattades till 65 mm på VAS skalan (0-100) där 100 
representerar outhärdlig smärta. Patienterna angav i medeltal 13 smärtlokalisationer vilket 
visar att smärtan är mer generaliserad än lokal till sin natur. Antal dagar sen man arbetade var 
i medeltal 460 dgr.  
Ungefär hälften av patienterna skattade initialt möjlig/trolig depression eller ångest. De var 
otillfredställda med den kroppsliga hälsan, de hade begränsad aktivitetsnivå inkluderande 
ADL, och var osäkra på sin förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Patienterna upplevde stora 
problem att utföra ett arbete eller andra regelbundna aktiviteter, de angav smärtan som svår 
och handikappande och värderade hälsan som ganska dålig. De kände sig trötta, angav viss 
nedsättning av det sociala umgänget, kände sig nervösa och nedstämda viss del av tiden. De 
skattade en låg grad av möjlighet att påverkan, egen kontroll samt en känslomässig obalans. I 
en klassifikation  av patienternas profiler  klassades 39% som dysfunctional, 23% som 
interpersonally distressed och 25,7% som adaptive copers. Patienterna hade en låg grad av 
acceptans och  en hög grad av rädsla-undvikande beteende i relation till fysisk aktivitet och ett 
arbete.  
 
Efter deltagande i multiprofessionellt individbaserat rehabiliteringsprogram förbättrades 
patienterna inom många områden. De kände sig säkrare på att kunna utföra dagliga aktiviteter, 
hade minskat rädsla-undvikande beteende i relation till fysisk aktivitet och arbete, graden av 
acceptans hade ökat, dvs patienterna utförde aktiviteter trots smärtan och var mer villiga att 
känna smärta. De kunde utföra mer ansträngande kroppsarbete samt motionera med mindre 
problem, de skattade smärtintensiteten lägre, upplever bättre möjligheter att påverka sin 
situation, högre grad av kontroll och lägre nivå av känslomässig obalans. Fler personer 
klassificerades som adaptive copers (54,1 %). Patienternas problem att utföra arbete eller 
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andra regelbundna aktiviteter pga fysisk ohälsa eller känslomässiga problem hade minskat, 
umgänget i och utanför hemmet samt upplevelsen såväl av den fysiska som den psykiska 
hälsan hade förbättrats.   
 
Det fanns skillnader mellan män och kvinnor. Tillfredställelse med den kroppsliga hälsan 
förbättrades i gruppen, men det var kvinnorna som stod för denna förbättring, liksom 
minskningen av känslomässig obalans och förbättringen i grad av acceptans. Det fanns en 
tendens till att kvinnorna skattade högre grad av funktionsnedsättning (Disability Rating 
Index) före rehabiliteringen, efter rehabilitering skattade kvinnorna större svårigheter att bära, 
bädda, springa samt att utföra såväl lättare som mer ansträngande kroppsarbete än männen 
 
Utvecklingen av ett nytt frågeformulär ”the Swedish Activity Pacing Scale (SAPS)” beskrivs i 
studien. Frågorna i formuläret formulerades baserat på (1) klinisk erfarenhet av arbete med 
patienter med långvarig smärta, (2) litteraturgranskning och (3) fokusgruppintervju med 
erfarna arbetsterapeuter. I litteraturen fanns strategier inom områdena 
aktivitetsmönster/aktivitetsbalans, att planera/organisera aktiviteterna, rädsla - undvikande 
beteende, graderad aktivitet, kroppskännedom, activity pacing – anpassning av tempo, 
adaptation till situationen och smärtkontroll. Slutresultatet efter litteraturstudien, 
fokusgruppsintervju samt detaljgranskning var att 45 frågor inkluderades i denna första 
version av SAPS. Frågeformuläret uppvisar god innehållsvaliditet och har visat på en 
känslighet att kunna skilja ut två grupper av personer som skiljer sig på variabeln 
arbetsförmåga. Reliabiliteten i form av homogenitet får anses som tillfredställande baserat på 
α = 0.81 för grupp 1 och för grupp 2 var α = 0.85. Fortsatt psykometrisk testning är nödvändig 
med en planerad faktoranalys med syfte att minska antalet frågor.  
 
Grupperna skiljde sig åt i sitt sätt att hantera långvarig smärta. De sjukskrivna upplevde oftare 
en obalans i aktivitetsmönstret, de försökte hinna med så många aktiviteter som möjligt under 
dagar de hade mindre smärta. De höll på för länge med en aktivitet och utvecklade då mer 
smärta. De sjukskrivna hade också behov av mer vila under dagtid och upplevde en högre 
grad av ansträngning vid utövande av aktiviteter. De pendlade oftare mellan över respektive 
under aktivitet, de hade därmed oftare svårigheter med att hitta tid och energi för meningsfulla 
aktiviteter och tvingades oftare prioritera bland aktiviteterna.  
 
Med hänvisning till att deltagarna angav förhållandevis låga möjlighet att minska smärtan 
använde de sig av få smärthanteringsstrategier. De strategier båda grupperna använde var att 
variera kroppsställning, variera mellan olika typer av aktiviteter och försöka känna i kroppen 
när det var dags att avbryta en aktivitet. Deltagarna använde sällan vedertagna strategier som 
avslappningstekniker, gradering av aktiviteterna med syfte att öka aktivitetsnivån eller av 
pausering, korta micropauser kombinerat med lite längre pauser.  
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UTVÄRDERING AV PROJEKTET PRAKTIK I ARBETSLIVET ”PIA 
PROJEKTET”. DELSTUDIE 1. 

SYFTE 
Att utvärdera långtidseffekterna av ett multiprofessionellt rehabiliteringsprogram som 
inkluderar arbetsträning i reell miljö det s.k. projekt Praktik i Arbetslivet.  

BAKGRUND 
Projektet Praktik i Arbetslivet (PiA) vände sig till arbetslösa personer som deltagit i 
rehabilitering vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, inom 
diagnosområdena förvärvad hjärnskada, långvariga smärttillstånd och stressrelaterad sjukdom. 
Vägen tillbaka mot lönearbete är svår för personer som är sjukskrivna och arbetslösa. 
Samordningen mellan ansvarsområdena för landstinget, försäkringskassa (FK) och 
arbetsförmedling (AF) fungerar dåligt, vilket medför att arbetslösa personer ofta ”hamnar 
mellan stolarna” med passiva väntetider som följd. 

Projektidé 
Projektidén innebar att en rehabiliteringskedja för arbetslösa patienter förlängdes från 
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, från enbart medicinsk rehabilitering till att 
även omfatta praktik på en reell arbetsplats. Projektet ville överbrygga glappet mellan den 
medicinska rehabiliteringen och övriga aktörer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (FK 
och AF). Verksamheten innebar att arbetslösa personer som deltagit i medicinsk rehabilitering 
fick fortsatt stöd av ett rehabiliteringsmedicinskt team under praktik på en arbetsplats.  

Samarbetspartners 
Samarbete etablerades med FK och AF. Projektets huvudsakliga mål var att deltagarna skulle 
få verktyg för en långsiktigt hållbar arbetssituation. Naturliga samarbetspartners för projektet 
var även presumtiva arbetsgivarna. Samarbetet kring deltagarna i projektet har skett med 
handläggarna vid FK och AF. Personal i projektet tog den första kontakten med FK för att 
stämma av planering och deltagande i arbetsträning i reell miljö. FK initierade kontakten med 
AF när deltagaren bedömdes stabilt klara 10 timmars arbetsträning/vecka, enligt Faros-
modellen. 
Handläggarna vid FK och AF bjöds in under hösten 2006 för information om projektet och 
diskussion om samarbetet. Mötet präglades av en öppenhet för dialog. Informationsbrev 
skickades ut till alla kontor och informationsfoldrar utformades för att beskriva projektet och 
samarbetet. 

Arbetsgivarna 
Samarbetet med arbetsgivarna etablerades av personalen i projektet. I dialog med varje 
deltagare diskuterades möjliga områden fram. Deltagarna stöttades i att själva ta kontakt med 
presumtiva praktikplatser. AF bidrog i processen när det var svårt att hitta lämplig praktik 
samt när deltagarna behövde byta praktikplats. 
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MATERIAL OCH METOD 

Deltagare 
Till projektet remitterades endast 22 patienter med någon form av smärtdiagnos. Vi har därför 
valt att beskriva resultatet för samtliga ingående patienter med diagnosområdena förvärvad 
hjärnskada, långvariga smärttillstånd och stressrelaterad sjukdom. Därefter beskrivs 
smärtpatienterna och deras matchade kontroller utifrån det primära syftet. 

Bortfall 
Sex deltagare avskrevs under remisshanteringen (dessa personer är exkluderade från de 66 
deltagarna). Orsakerna till avskrivning var: 3 personer uppgav att verksamheten inte passade 
dem, 1 person fick ytterligare medicinska komplikationer, 1 person började istället studera på 
heltid och 1 person hade språksvårigheter, Försäkringskassans bedömning var dessutom att 
denna person var i behov av mer omfattande rehabilitering. 
 
Fem personer avslutades under pågående deltagande i PiA. Alla fem var kvinnor, fyra hade 
långvarig smärta och en stressrelaterad ohälsa. Medelåldern var 39 år, alla var födda i Sverige. 
Orsakerna till att de avslutades varierade; en avbröt själv praktiken i samråd med personal på 
grund av ökade besvär, tre fick nya medicinska komplikationer/försämrades och en avled. 

Deltagare i projektet 
Sextiosex personer skrevs in för deltagande i PiA. Bakgrundsdata för dessa 66 beskrivs i 
tabell 1. Fem deltagare avslutades i förtid, som beskrivits ovan. Således gick 61 deltagare 
vidare genom projektet. 
Trettiotvå av de 66 (49 %) som skrevs in i PiA hade diagnosen förvärvad hjärnskada (18 män, 
14 kvinnor), 22 (33 %) hade långvarig smärta (5 män, 17 kvinnor) och 12 (18 %) deltagare 
hade stressrelaterad ohälsa (1 man, 11 kvinnor). Medelåldern i hela gruppen var 42 år med en 
spridning mellan 21 och 64 år. 18 % (n=12) av deltagarna var födda utanför Skandinavien.  
I gruppen som helhet hade 27 % avslutat högskolestudier, 56 % gymnasium och 17 % 
grundskola. Utbildningsnivån var högst i gruppen med stressrelaterad ohälsa, där 42 % 
avslutat högskolestudier och 58 % gymnasium, och lägst i gruppen med långvariga 
smärttillstånd där 9 % avslutat högskolestudier, 55 % gymnasium och 36 % grundskola. 
Vanligast förekommande arbetsområden bland deltagarna var kontor/it (n=13), restaurang, 
hotell och butik (n=11), chefer, konsulter och forskare (n=10), hälso- och sjukvård (n=9), 
barnomsorg/ skola (n=7) och byggnadsarbetare (n=7). 
 
 
Tabell 1. Bakgrundsdata för de 66 deltagarna som påbörjade deltagande i PiA. 
 Hjärnskada Lv smärta Stress Total 
  n=32 n=22 n=12 n=66 
Ålder, median (min-max) 46 (21-64) 38 (22-58) 45 (38-54) 43 (21-64)
Kvinna/man, % 44/56 77/23 92/8 64/36 
Född utanför Skandinavien % 22 18 8 18 
Grundskola % 10 36 0 17 
Gymnasie % 56 55 58 56 
Högskola % 34 9 42 27 
Arbetslös månader median (min-max) 12 (0-77) 24 (0-72) 21 (2-60) 16 (0-77) 
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Arbetslöshet vid projektets början 
Arbetslöshetens längd varierade bland deltagarna, se tabell 2. Variationen var stor i hela 
gruppen, mellan 0 och 77 månader. Deltagarna med diagnosen hjärnskada hade den kortaste 
mediantiden som arbetslösa (median = 12 månader), deltagarna med långvarig smärta och 
stressrelaterad ohälsa hade vanligen varit arbetslösa längre (median = 24 månader). 
Deltagarna i gruppen stressrelaterad ohälsa hade högst utbildning, 42 % hade studerat på 
högskola, deltagarna i gruppen långvarig smärta hade lägst utbildningsgrad, 12 % hade 
studerat på högskola.  
 
Deltagarna i projektet hade diagnoser som medför svåra funktionsnedsättningar och där långa 
sjukskrivningar och sjukersättning är en vanlig konsekvens. Deltagarna hade varit arbetslösa i 
genomsnitt 14 månader (medianvärde).  Det rehabiliteringsmedicinska teamet bedömde att 
deltagarna skulle få svårt att utan stöd från projektet återkomma till arbetsmarknaden. 
 
Tabell 2. Deltagarnas median tid som arbetslösa per diagnos och kön i månader före deltagande i projektet. 
 

Antal månader i arbetslöshet före deltagande i projektet 

Diagnos n Månader (median) (Min - Max) 

Hjärnskada män 18 16 (0 – 77) 

Hjärnskada kvinnor 14 11 (0 – 66) 

Hjärnskada totalt 32 12 (0 - 77) 
Lv smärta män 5 12 (1 – 72) 

Lv smärta kvinnor 17 24 (0 – 48) 

Lv smärta total 22 24 (0 - 72) 
Stress män 1 33 (1 - 33) 

Stress kvinnor 11 21 (2 – 60) 

Stress total 12 24 (2 - 60) 
Total 66 16 (0 - 77) 

 

Utvärderingsinstrument 
• Det allmänna hälsotillståndet och trötthet senaste veckan skattades på en Visuell 

Analog Skala (VAS) 0-100 mm där 0 representerar ”Helt frisk”/”Inte alls trött” och 
100 representerar ”Så sjuk man kan bli”/”Helt orkeslös”.  

• 3 frågor om framtid och arbete skattades med en skala 1-6, där 1 representerar 
”mycket lätt/omedelbart/helt övertygad och 6 representerar ”mycket svårt/aldrig/inte 
alls övertygad. 

• Symptom av ångest och depression skattades med Hospital Anxiety Depression Scale 
(HAD). I HAD poängsätts och klassificeras svaren efter en mall. De skattade 
symptomen av ångest och depression delas in i klasserna ”ingen ångest/depression”, 
”möjlig ….” och ”trolig”….  

• Livstillfredsställelse skattas med Life satisfaction scale 11 (LiSat 11). I LiSat 11 
skattas 11 olika områden av livskvalitet; livet i allmänhet, yrke/sysselsättning, 
ekonomi, fritidssituation, vänner och bekanta, klara mig själv, familjelivet, 
parförhållandet, kroppsliga hälsan, psykiska hälsan. LiSat 11 har en skala på 1-6 där 1 
representerar ”mycket otillfredsställande” och 6 ”mycket tillfredsställande”.  
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Statistiska analyser 
Alla statistiska beräkningar har utförts med SPSS programvara (version 15.0) för Windows. 
P≤ 0,05 har ansetts som statistisk signifikant skillnad. Icke-parametriska beräkningsmetoder 
har använts då gruppen inte kan anses vara normalfördelad. Wilcoxon Signed Ranks Test har 
använts för beräkning av skillnaderna inom gruppen före och efter deltagande i projektet. 
Friedmans Test har använts för beräkning av skillnaderna inom gruppen när fler än två 
mättillfällen analyserats. 
 
 

RESULTAT - INSKRIVNING 

Självskattat hälsotillstånd och trötthet 
Femtionio (59/61) deltagare skattade sitt allmänna hälsotillstånd och hur trötta de känt sig 
senaste veckan på en Visuell Analog Skala (VAS), där 0 = ”Helt frisk”/”Inte alls trött” och 
100 = ”Så sjuk man kan bli”/”Helt orkeslös” (tabell 3). 
Deltagarna med långvarig smärta skattade sitt hälsotillstånd som sämst (median 65 på VAS 0-
100) och de var också den grupp som skattade sig som mest trötta (median 72 på VAS 0-100). 
Dock skattade även deltagarna i de andra två grupperna dåligt allmänt hälsotillstånd och 
besvärande trötthet (tabell 3). 
 
Tabell 3. Medianvärdet för deltagarnas (n=59) skattning per diagnosgrupp före rehabiliteringsprogrammet av det 
allmänna hälsoläget och trötthet senaste veckan på en Visuell Analog Skala (VAS), där 0 = Helt frisk”/”Inte alls 
trött” och 100 = ”Så sjuk man kan bli”/”Helt orkeslös”. 
 
 Hjärnskada Långvarig smärta Stressrelaterad ohälsa 

VAS mm n Median Min Max n Median Min Max n Median Min Max 

Allmänt 
hälsotillstånd 

31 40 5 80 17 65 30 80 11 48 18 75 

Trött senaste 
veckan 

31 50 5 100 17 72 17 92 11 52 16 77 

 

Symptom av ångest och depression (HAD) 
Femtionio (59/61) deltagare skattade sin upplevelse av symtom av ångest och depression före 
deltagande i projektet, enligt HAD (tabell 4). I gruppen med hjärnskada hade 42 % ”Trolig 
ångest”, liksom 41 % i gruppen med långvarig smärta. I samtliga diagnosgrupper hade cirka 
en tredjedel av deltagarna ”Trolig depression”. Andelen var högst (37 %) i gruppen med 
stressrelaterad ohälsa.  
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Tabell 4. Deltagarnas (n=59) skattningar i HAD av upplevda symptom av ångest och depression, per 
diagnosgrupp i %, före deltagande i PiA. 

HAD Klassifikation 
Hjärnskada 

n=31 
Smärta 

n=17 
Stress 
n=11 

Totalt 
n=59 

  % % % % 

Ångest ingen ångest 39 35 27 36 
 möjlig ångest 19 24 46 25 
 trolig ångest 42 41 27 39 
 Total 100 100 100 100 
      
Depression ingen depression 55 41 36 48 
 möjlig depression 13 30 27 20 
 trolig depression 32 29 37 32 
 Total 100 100 100 100 
        
 

Livstillfredsställelse 
Deltagarna (n=56-58) skattade livstillfredsställelse med LiSat 11 inom 11 områden (livet i 
allmänhet, yrke/sysselsättning, ekonomi, fritidssituation, vänner och bekanta, klara mig själv, 
familjelivet, parförhållandet, kroppsliga hälsan, psykiska hälsan) på en skala 1 – 6, där 1 
representerar ”mycket otillfredsställande” och 6 ”mycket tillfredsställande”.  
”Yrkes/sysselsättningssituationen” och ”ekonomin” var de områden som skattades som sämst 
av samtliga diagnosgrupper (tabell 5). I området ”sexuallivet” var medianvärdet lägst för 
gruppen med stressrelaterad ohälsa, i den ”kroppsliga hälsan” var medianvärdet lägst för 
gruppen med långvarig smärta.  
 
 
 
Tabell 5. Livstillfredställelse per diagnosgrupp skattat med LiSat 11 före deltagande i projektet. Antalet deltagare som 
svarade skiljer sig något mellan de olika frågorna (n=16-17).  
 

LiSat 11 
Hjärnskada 

n = 31 
Smärta 

n = 16-17 
Stress 

n =10-11 
Totalt 

n=56-58 

 Domän Median Median Median Median 

 livet i allmänhet 4 4 4 4 

 yrke/sysselsättning 2 2 2 2 

 ekonomin 2 2 2 2 

 fritidssituation 4 3 4 4 

 vänner och bekanta 5 4 4 4 

 sexuallivet 4 3 2 3 

 klara mig själv 6 5 6 6 

 familjelivet 5 5 4 5 

 parförhållandet m m m m 

 kroppsliga hälsan 4 2 3 4 

 psykiska hälsan 4 4 4 4 
          
 m= värde saknas   
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Figur 1. Deltagarnas (n=59), per diagnosgrupp, 
skattning av hur svårt de tror att det blir att återgå i 
arbete, på en skala 1-6. 1 = mycket lätt, 6 = mycket 
svårt.  
 

När räknar Du med att kunna återgå i arbete?
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Figur 2. Deltagarnas (n=58), per diagnosgrupp, 
skattning av tidpunkten när de räknar med att återgå 
i arbete, på en skala 1-6. 1 = omedelbart, 6 = aldrig.  
 

Hur övertygad är Du om att bli återställd?
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Figur 3. Deltagarnas (n=58), per diagnosgrupp, 
skattning av hur övertygade de är om att bli 
återställda, på en skala 1-6. 1 = helt övertygad, 6 = 
inte alls övertygad. 
 
 
 

Frågor om arbete och framtid 
 
Deltagarna skattade frågor om hur de 
bedömde att det skulle bli att återgå i 
arbete i framtiden, vid vilken tidpunkt de 
skulle kunna återgå i arbete och hur 
övertygade de var att de skulle bli 
återställda, på en skala 1 till 6, där 1 
representerar ”mycket lätt” och 6 ”mycket 
svårt”.  
 
Få frågan ”Hur tror du att det blir att återgå 
i arbete”? (figur 1) på en skala 1 till 6, där 
1 representerar ”omedelbart” och 6 
”aldrig”, skattade majoriteten av 59 
deltagare att det skulle bli svårt (median 
=4). 
 
Femtioåtta deltagare svarade på frågan 
”När räknar med att återgå i arbete (figur 
2) på en skala 1 till 6, där 1 representerar 
”genast” och 6 ”aldrig”. Gruppen med 
stressrelaterad ohälsa svarade mest 
optimistisk (median =2). Gruppen med 
långvarig smärta svarade något mer 
försiktig (median =3) och gruppen med 
hjärnskada mitt emellan (median =2,5).  
 
Femtioåtta deltagare svarade på frågan på 
frågan ”Hur övertygad är du om att bli 
återställd”? (figur 3) på en skala 1 till 6, 
där 1 representerar ”helt övertygad” och 6 
”inte alls övertygad”. Gruppen med 
hjärnskada och gruppen med 
stressrelaterad ohälsa svarade mest positivt 
(median =3), gruppen med långvarig 
smärta svarade mest negativt (median =5). 
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 Länsförsäkringar Projekt P68/06 

RESULTAT - AVSLUT 
 
Sextioen deltagare deltog i mätningarna före och efter deltagande i projektet. Antalet som 
svarat på de olika frågorna och formulären varierar något, varför antal anges vid varje resultat.  
Resultaten redovisas för hela gruppen utan uppdelning i diagnosgrupper. Endast de resultat 
som visar skillnader mellan mätningarna före och efter deltagande i projektet redovisas. 
 

Självskattat hälsotillstånd  
Femtiosju (57/61) deltagare skattade sitt allmänna hälsotillstånd senaste veckan på en Visuell 
Analog Skala (VAS), där 0 = ”Helt frisk” och 100 = ”Så sjuk man kan bli”, före och efter 
deltagande i PiA-projektet. Medianvärdet sjönk från 50 (min 5- max 80) före deltagande, till 
43 (min 0 – max 80 efter (p=0,008). 
 

Symptom av ångest och depression (HAD) 
Femtiosex deltagare (56/61) skattade HAD före och efter deltagande i projektet (figur 4). 
Andelen deltagare som hade ”Trolig ångest” minskade från 41% före projektet till 32% efter 
(p=0,34). Andelen deltagare som hade ”Trolig depression” minskade från 32% före till 18% 
vid mättillfället efter projektet (p=0,033).  
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Figur 4. Deltagarnas (n=56) symptom av ångest och depression före och efter deltagande i PiA-projektet. 
 
 
 

Livskvalitet LiSat- 11 
Femtiofem deltagare skattade LiSat- 11 före och efter deltagande i projektet. Efter deltagande 
sågs signifikanta förändringar inom två områden. Inom domänen ”yrkes- och 
sysselsättningssituationen” kände sig deltagarna sig signifikant mer nöjda (p=0,00), liksom 
inom domänen ”psykisk hälsa” där gruppens skattade sig signifikant mer nöjda (p=0,032). 
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 Länsförsäkringar Projekt P68/06 

RESULTAT – 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING 
 
Trettiosju deltagare hade fram till december 2007 deltagit i uppföljningen tre månader efter 
avslutat deltagande i projektet varav hjärnskada (n = 20), långvarig smärta (n = 11) och stress 
(n = 6).  

Självskattat hälsotillstånd 
Deltagarnas (34/37) skattning av sitt allmänna hälsotillstånd hade förbättrats under tiden från 
att de började i projektet fram till uppföljningen tre månader efter avslut (tabell 7). 
Medianvärdet sjönk från 50 till 39 (p=0,001).  

Symptom av ångest och depression (HAD) 
Andelen deltagarnas (33/37) som skattade ”trolig ångest” sjönk från 43 % före deltagande i 
PiA-projektet till 18 % vid uppföljningen 3 månader efter avslut (p=0,001), se tabell 6.  
 
 
Tabell 6. Självskattade symptom av ångest och depression HAD, före och efter deltagande i PiA-projektet samt 
vid uppföljningen efter 3 månader (n=33) 

HAD Klassificering 
Före PiA 

n=33 
% 

Efter PiA 
n=33 

% 

3 mån-uppf
n=33 

% 

Ångest ingen ångest 30 52 58 
 möjlig ångest 27 18 24 
 trolig ångest 43 30 18 
 Total 100 100 100 
     
Depression ingen depression 55 61 67 
 möjlig depression 18 24 18 
 trolig depression 27 15 15 
 Total 100 100 100 
       
 
 
 
 

Livskvalitet LiSat 11 
Trettiotre deltagare (33/37) skattade LiSat- 11 vid uppföljningen 3 månader efter avslut. 
Statistiskt signifikant förbättring sågs inom domänen ”yrkes- och sysselsättningssituationen”, 
(p=0,013). 
 
 
 

 16



 Länsförsäkringar Projekt P68/06 

RESULTAT – 9-12 MÅNADERS UPPFÖLJNING 
 
Tjugoen av projektets deltagare har fram till december 2007 deltagit i uppföljningen vid 9-12 
månader efter avslut Hjärnskada (n = 13), långvarig smärta (n = 5), stress (n = 3).  

Självskattat hälsotillstånd 
Deltagarnas (18/21) skattning av sitt aktuella hälsotillstånd var fortsatt förbättrat från före 
projektet till uppföljningen 9-12 månader efter avslut. Medianvärdet för deltagarnas 
skattningar av hälsotillståndet minskade från 49 till 28 (p=0,002). 
 
Tabell 7. Deltagarnas skattning av sitt aktuella hälsotillstånd före, efter, vid uppföljning 3 månader efter avslut 
(n = 34) och 9-12 månader efter avslut (n =18) på VAS, där 0 representerar ”helt frisk” och 100 representerar ”så 
dålig man kan bli”.  

   VAS, mm    
Grupp  före deltagande efter deltagade 3 månader efter 9-12 månade efter  

 n median (min-max) median (min-max) median (min-max) median (min-max) p  
Ingår i 3 mån 
uppföljning 34 50 (5-80) 44 (6-70) 36 (8-73)  0,002

Ingår i 9-12 mån 
uppföljning 18 49 (5-80) 35 (0-70) 26 (8-73) 28 (0-67) 0,002

Frågor om arbete 
På frågorna ”Hur tror du att det blir att gå tillbaka till arbetet”? och ”När räknar du med att du 
kan återgå i arbete”?  svarade 13 av 21 att de redan återgått i arbete. 

Symptom av ångest och depression (HAD) 
Hos deltagarna (18/21) som deltog i uppföljningen efter 9-12 månader visades en fortsatt 
minskning av antalet med ”trolig ångest” under tiden från före deltagande i projektet till 
uppföljningen 9-12 månader efter (p=0,02). Även antalet deltagarna med ”trolig depression” 
minskade under tidsperioden (p=0,046).  

GRAD AV ARBETSÅTERGÅNG EFTER PROJEKTET 
• 56 av 66 deltagare (85 %) hade påbörjat arbetsträning inom 3 månader. De resterande 

10 arbetstränade inom 4 - 5 månader.  
• Samtliga deltagare (100 %) har fått en professionell arbetsmiljöbedömning där 

deltagarens medicinska arbetshinder matchats mot arbetsplatsens arbetsmiljö  
• 66 deltagare hade deltagit i projektet fram till oktober 2007. Av dessa fick 16 (24 %) 

lönearbete i direkt eller nära anslutning till avslut i projektet.  
• Vid uppföljning tre månader efter utskrivning hade, fram till oktober 2007, hade 22 

deltagare lönearbete, av de 33 som genomfört tremånadersuppföljning  
• Vid den sista uppföljningen som utfördes fram till november 2007, hade 22 deltagare 

lönearbete, 23 deltagare arbetstränade, 4 studerade och 3 var arbetssökande. Elva 
deltagare hade avbrutit processen mot arbete. 

• Av de 22 som lönearbetade, arbetade dessa i olika grad dvs. 100 % (n = 3), 75 % (n = 
5), 50 % (n = 15) 25 % (n = 1). 

- Av de 23 deltagare som arbetstränade, arbetstränade 12 upp till 50 % och 11 upp till 25 %. 
 
Eftersom 17 deltagare avslutade projektet så sent som under oktober 2007, förväntas antalet 
med lönearbete stiga under 2008. 
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 Länsförsäkringar Projekt P68/06 

 
EN JÄMFÖRELSE MELLAN DELTAGARE I PIA- PROJEKTET OCH 

EN MATCHAD KONTROLLGRUPP. DELSTUDIE 2. 
I studien inkluderades samtliga patienter med långvarig smärta som deltagit i ett medicinskst 
rehabiliteringsprogram och därefter i PiA-projektet (n = 22) samt 16 matchade kontroller med 
långvarig smärta som var arbetslösa och som avslutads direkt efter det medicinska 
rehabiliteringsprogrammet (tabell 8). Dessa båda grupper hade deltagit i ett medicinskt 
rehabiliteringsprogram under samma tidsperiod. Grupperna jämfördes med avseende på kön 
(p=.713), födelseland (p=.830), utbildning (p=.178), ålder (p=.824) samt arbetslöshet i 
månader (p =.840), inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna avseende dessa 
variabler. Utfallet för de båda grupperna jämfördes med avseende på arbetsåtergång. 
 
Tabell 8. Bakgrundsdata på arbetslösa personer med långvarig smärta som efter rehabilitering deltagit i PiA-
projektet eller remitterats till AF-rehab i samband med att de avslutat sitt rehabiliteringsprogram. 
. 
 PiA Jmf grupp 
  n=22 n=14 
Ålder, median (min-max) 38 (22-58) 38 (23-48) 
Kvinna/man, % 77/23 72/28 
Född utanför Skandinavien % 18 13% 
Grundskola % 36 19% 
Gymnasium % 55 81% 
Högskola % 9 0% 
Arbetslös månader median (min-max) 24 (0-72) 21 (0-72) 
    
 
De interventioner som PIA projektets deltagare erhållit finns beskrivet mer utförligt i projekt 
beskrivningen för delstudie 3. Jämförelsegruppens deltagare avslutades efter deltagande i det 
medicinska rehabiliteringsprogrammet och återfördes till inremitterande instans med förslag 
på remiss till AF-rehab för hjälp med arbetsåtergång, enligt sedvanliga rutiner för arbetslösa 
patienterna. Båda grupperna följdes upp vid samma tidpunkt efter deltagande i 
rehabiliteringsprogram.  
 
Jämförelsegruppen togs fram via Nationella Registret för Smärtrehabilitering (NRS). Tjugo 
arbetslösa personer med långvarig smärta som deltagit i medicinsk rehabilitering hittades för 
samma tidsperiod. Dessa följdes upp med ett frågeformulär med avseende på nuvarande 
arbetssituation. Tre formulär kom tillbaka med adressaten okänd och ytterligare tre personer 
besvarar inte formulären och gick ej att nå via telefon. Jämförelsegruppen kom då att bestå av 
14 personer, 10 kvinnor och 4 män. 

ARBETSFÖRMÅGA I PIA GRUPPEN (N = 22) 
Bland PiA gruppens deltagare hade en person avlidit och en person fått en annan sjukdom och 
därför avbrutit projektet. En deltagare avbröt projektet av annan orsak och en hade hel 
sjukersättning. Åtta personer var i lönearbete i varierande grad 25% -100%, en person 
studerade och nio personer arbetstränade i olika grad (Figur 5).  
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Figur 5. Arbetstid, studier, arbetsträning och sjukersättning i % för deltagarna i PiA (n = 22) respektive 
jämförelsegruppen (n = 14) vid uppföljningstillfället. 

ARBETSFÖRMÅGA I JÄMFÖRELSEGRUPPEN (N = 14) 
Bland de arbetslösa deltagarna i jämförelsegruppen hade få lyckats komma tillbaka i arbete 
sedan de deltagit i Rehabiliteringsprogrammet. Detta trots att de bedömdes ha arbetsförmåga 
och rekommenderades att gå vidare till AF rehabilitering. Vi har inte undersökt hur många 
som erhöll hjälp från AF rehabilitering.  
Bland deltagarna i jämförelsegruppen arbetade en person 100% och en studerade på 100%, tre 
personer arbetade 50% och en person arbetstränade 10 tim per vecka. Resterande 8 personer 
hade tillfällig eller permanent sjukersättning (figur 5).   

KONKLUSION 
De arbetslösa patienterna som på grund av långvarig smärta deltagit i ett multiprofessionellt 
medicinskt rehabiliteringsprogram och därefter i PiA lyckade i högre grad än 
jämförelsegruppen komma tillbaka till arbetslivet motsvarande lönearbete eller arbetsträning. 
Endast en av deltagarna i PiA hade fortfarande sjukersättning. Att jämförelsegruppen inte 
lyckades kan bero på flera faktorer som inte är kontrollerade för i denna jämförelse tex 
hurvida patienten fick kontakt med AF-rehab, stöd från personer runt omkring, om lämplig 
arbetsträningsplats hittades, om patienten bedömdes ha för liten arbetsförmåga eller annat. 
Vår kliniska erfarenhet och en av orsakerna till att PiA initierades var att vi vid uppföljningar 
sett att kontinuiteten i den fortsatta vårdkedjan fungerat dåligt. Långa väntetiderna mellan 
olika insatser leder ofta till att patienten åter försämras. Det visades även att den medicinska 
samverkan var betydelsefull, i detta fall kunde personal från en rehabiliteringsmedicinsk 
klinik stötta patienterna när medicinska problem och frågor uppstod under själva 
arbetsträningen. Medicinsk kompetens saknas ofta inom AF-rehab och på FK. Med medicinsk 
kompetens kan patientens farhågor bemötas och fortsatt arbetsträning stödjas, trots en för 
patienten fortsatt medicinsk komplicerad situation.  
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UPPLEVDA HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR ARBETSÅTERGÅNG 
UNDER PIA PROJEKTET. DELSTUDIE 3. 

BESKRIVNING AV PIAS MODELL  
Arbetet med deltagarna utgick från samarbetet i det rehabiliteringsmedicinska teamet, vilket 
bestod av arbetsterapeut, ergonom, kurator, överläkare, sekreterare och sjukgymnast. Till 
varje deltagare utsågs en kontaktperson från teamet som hade den samordnande rollen för 
deltagaren vad gäller kontakter med arbetsgivare, försäkringskassan (FK) samt 
arbetsförmedlingen (AF).  
 
Verksamhetsidén bestod av att en period av arbetsträning snabbt skulle följa efter den 
medicinska och arbetsförberedande rehabiliteringen som skedde på klinik, för att tillvarata de 
strategier patienten lärt sig och för att undvika passiv väntetid. PiA erbjöd rehabilitering på 
plats i arbetslivet, d v s rehabiliteringsinsatser i samband med arbetsträning på reell 
arbetsplats under 3-6 månader. Fokus var att stötta deltagaren att lämna sjukrollen och bli en 
aktiv arbetstagare, anpassat efter dennes förmåga. 
 
Metodiken innefattade följande delar: 

• Coachning i förhållningssätt till sin medicinska historik, t ex ”vad ska jag berätta och 
hur”. 

• Stöd att hitta lämplig arbetsträningsplats utifrån medicinska hinder och resurser i 
arbetsförmågan. Ofta aktivt stöd från kontaktpersonen i att ta kontakt med 
arbetsplatser då detta upplevts som svårt från deltagarna. 

• Information till arbetsgivare om medicinska hinder och resurser. 
• Tät coachning och uppföljning på arbetsplatsen i konkret arbetssituation. Hög grad av 

tillgänglighet från rehabiliteringsmedicinska personalen för att undvika att onödiga 
problemsituationer uppstår. 

• Bedömning av arbetsmiljöns lämplighet och kontinuerlig anpassning för patienten så 
denne kan utnyttja sin restarbetsförmåga optimalt. 

• Kontinuerlig utvärdering och successiv upptrappning av arbetets krav och arbetstid. 
• Stöd att hitta balans i den vardagliga tillvaron för att öka den långsiktiga hållbarheten. 
• Nätverksträffar där patienterna ges möjlighet att träffa andra i liknande situation för 

reflektion och utbyte av erfarenheter. 
• Rådgivning om friskvård och avspänning samt stöttning att etablera rutiner för goda 

motionsvanor förenat med arbetstider under arbetsträningen. 
• Vid behov ergonomisk rådgivning och utprovning av arbetstekniska hjälpmedel(AF). 
• Vid behov stödsamtal med fokus på att hantera tankar och känslor som kommer upp i 

samband med arbetsåtergången. 
• Nära samarbete med FK, AF och/eller arbetsgivare för att bidra med det 

rehabiliteringsmedicinska perspektivet, överbrygga glapp och brister i kunskaps- och 
informationsöverföringen. 

• Överföring till primärvården, och andra vårdenheter för att minska 
”rundgångsproblematiken”. 

 

 20



 Länsförsäkringar Projekt P68/06 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och möjligheter patienterna som deltagit i 
arbetsträning via PIA projektet, upplevde när de skulle återgå i arbete. Studiens design var en 
kvalitativ intervjustudie.  

MATERIAL OCH METOD 

Informanter 
Urvalet av de 8 informanterna skedde genom telefonkontakt med samtliga 11 deltagare med 
långvarig smärta som avslutats fram tilll 070501. Av de 11 ville 8 medverka i studien. 
Intervjuerna skedde 7 månader till 2 år efter att informanterna skrevs in i PIA projektet. 
Bakgrundsdata för informanterna, se tabell 9.  

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde via tematiserade intervjuer med 8 informanter, enligt en särskilt 
utvecklad intervjuguide. Frågorna utgjordes av halvstrukturerade, öppna frågor om 
informanternas erfarenheter av hinder och möjligheter för arbetsåtergång. Vid 6 av 8 
intervjuer medverkade två forskare, en intervjuade och en antecknade. Övriga intervjuer 
utfördes av en intervjuare. Sju intervjuer spelades in och skrevs ut ordagrannt, vid en av 
intervjuerna fördes enbart anteckningar, eftersom informanten inte ville bli inspelad. 
 
Tabell 9. Bakgrundsdata informanter 
 Informanter 
  n=8 
Ålder, median (min-max) 36 (22-54) 
Kvinna/man,  5/3 
Född utanför Skandinavien  2 
Grundskola  4 
Gymnasium  1 
Högskola  3 
Arbetslös månader före PiA, medel (min-max) 19 (1-72) 
 Arbetar vid intervjutillfället, antal ja/nej 5/3 
 

Analys 
Analysen skedde enligt metoden innehållsanalys [1]. I dataprogrammet Open Code, (från 
Umeå Universitet,  Institutionen för Folkhälsa, klinisk medicin, epidemiologi och 
allmänmedicin http://www.umu.se/phmed/epidemi/forskning/open_code.html) kodades de 
meningsbärande enheterna i intervjuerna. Två forskare kodade innehållet i intervjuerna 
parallellt. Kodningarna och kategoriseringen jämfördes och diskuterades tills samstämmighet 
uppnåddes vid flera tillfällen. Sju av intervjuerna kodades samtidigt. Koderna delades sedan 
in i kategorier. Den åttonde intervjun kodades när kategorierna var formulerade. Koderna från 
denna intervju bekräftade de formulerade kategorierna och tillförde ytterligare aspekter till 
dessa. Under analysen växte en modell fram där kategorierna förklarar positiva och negativa 
aspekter av de faktorer som påverkade informanternas process mot att lyckas eller inte lyckas 
med arbetsåtergång. 
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RESULTAT 
PiA följde informanterna från inskrivning till arbetsträningen slut. PiA hjälpte till att hitta en 
lämplig arbetsträningsplats utifrån medicinska hinder och resurser och fanns med som ett stöd 
under en arbetsträningsperiod som varade mellan 3-6 månader. Under denna period fanns PiA 
med i bakgrunden som ett stöd och som spindeln i nätet. Informanterna kunde när som helst ta 
kontakt med sin kontaktperson på PiA. Alla intervjuer genomfördes efter att arbetsträningen 
var avslutad och antingen övergått i anställning eller arbetslöshet. Informanterna var då inte 
längre inskrivna i PiA.  
Analysen av intervjuerna resulterade i sju kategorier som alla hade betydelse för 
informanterna som resurser eller hinder på vägen tillbaka till arbete. Alla kategorierna kunde 
vara såväl resurser som hinder, beroende på hur deltagarna upplevde dem. 
De sju kategorierna var ”Gemenskap”, ”Känslor”, ”Acceptans”, ”Delaktighet”, ”Egen kraft”, 
”Stöd” och ”Metoder”. Nedan följer en sammanfattning av deltagarnas beskrivning av de 
olika kategorierna. 

Kategorier 
I Gemenskap beskriver informanterna positiva aspekter av att vara en del av en 
arbetsgemenskap, hur de hittade tillbaka till en yrkesroll, hur de fick positiv kontakt med 
kollegor, att de trivdes med sitt arbete, att de kände sig likvärdiga och behövda. De 
informanter som beskrev negativa aspekter av gemenskap kände istället att de var utanför. 
När informanterna tappade sin arbetsgemenskap, tappade de även kontakterna med vänner 
och bekanta, relationerna i familjen försämrades. På motsvarande sätt förbättrades 
kontakterna med familj och vänner när de började arbeta igen. 
 
Kategorin Känslor innehåller informanternas positiva känslor av framtidstro, glädje och 
stolthet, när de åter hade ett arbete att gå till. Negativa känslor som oro, osäkerhet, rädsla och 
ensamhet beskrevs som dominerande när de var sjukskrivna innan de påbörjade 
arbetsträningen. De som inte lyckades med att få arbete efter arbetsträningen beskrev hur de 
kände sig övergivna, utanför, stressade och utan framtid. 
 
Acceptans beskriver informanternas olika förhållningssätt till smärta och sjukroll. De som 
arbetade vid intervjutillfället beskrev hur de efter att ha börjat arbeta förändrade sitt fokus från 
att vara sjuk till att inte vara sjuk, hur de hittade tillbaka till sitt ”gamla jag”. De beskrev 
också hur de idag accepterar smärtan som en del av livet. De som inte arbetade längtade 
tillbaka till det liv de levde före smärtan och det förekom försök att dölja smärtan. 
 
Delaktighet beskriver hur informanterna kände delaktighet eller inte under arbetsträningen 
och i sin nuvarande situation. Informanterna beskrev hur det tog egna initiativ för att hitta rätt 
arbetsplats, hur de fick god kontakt med kollegor och engagerade sig i arbetsplatsen. De som 
inte kände sig delaktiga tyckte inte att de kunnat påverka sin situation och saknade 
information. Delaktighet i processen mot att hitta en arbetsplats för arbetsträning var en 
förutsättning för att arbetsträningen skulle lyckas. 
 
Egen kraft beskriver informanternas resurser, personliga och förvärvade. De som arbetade vid 
intervjutillfället beskrev att de såg arbetsträningen och arbetsåtergången som en utmaning. De 
hade haft en vilja att förändra sin situation och hade haft fördel av tidigare utbildningar och 
erfarenheter i sitt arbete. 
De som inte lyckats att återgå till arbete beskrev att de hade lågt självförtroende och visade en 
mer negativ inställning till chansen att kunna återgå till arbetslivet. 
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Stöd beskriver vilket stöd informanterna upplevde att de fick under processen att hitta en 
arbetsplats för arbetsträning och under själva arbetsträningen. PiAs huvuduppgift var att vara 
delaktiga i att informanterna fann arbetsplatser som var individanpassade efter problem och 
kompetens. 
De informanter som arbetade vid intervjutillfället beskrev att stödet från PiA hade varit en 
viktig del tillsammans med stödet från arbetsplatsen. Genom att PiA var med i de första 
kontakterna med arbetsgivaren, var PiA en garant för informanternas trovärdighet, trots att de 
inte var ”friska” var det någon (PiA) som intygade att informanterna var goda arbetstagare. 
Informanterna beskrev hur de när de började arbetsträna, snabbt blev en del av den sociala 
gemenskapen på arbetsplatsen, att de var någon som det ”satsades” på. Detta upplevdes som 
mycket betydelsefullt. Under kategorin stöd finns även det bemötande som försvårade eller 
hindrade återgång till arbete. De faktorer som var hindrande var krav från FK, AF och 
arbetsgivare. FKs krav på att öka arbetstiden snabbt, samt bristande respekt från enskilda 
handläggare upplevdes oroande och stressande. Bristande samordning mellan FK och AF, där 
upplevelsen var att personal från AF var okunniga om medicinska hinder gjorde att man inte 
kände sig delaktig i sin situation. Informanter upplevde även att personal från AF inte 
respekterade deras situation. Flera av informanterna upplevde i motsats till föregående 
beskrivningar att FK och AF gav ett bra stöd. 
 
Metoder beskriver de olika metoder informanterna använder för att förhindra att smärtan blir 
ett hinder i vardagslivet eller på arbetet. De informanter som accepterat smärtan som en del av 
livet beskrev att de lyssnar på kroppen, säger ifrån och sätter gränser. De beskrev hur de tar 
hand om sig själva genom avslappning, massage och träning. Vid arbete betonade de vikten 
av att variera arbetsuppgifterna och ta pauser. Informanterna beskrev att de har lärt sig många 
av metoderna under den medicinska rehabiliteringen och genom deltagande i PiA. 
 
Vid en analys av förhållandena mellan de olika kategorierna framträder ett mönster. 
Då informanterna gick in i PiA projektet hade huvuddelen av deltagarna inte accepterat sin 
smärta som en del av livet. Informanterna upplevde mycket negativa känslor och kände sig 
utanför gemenskap. De informanter som kunde återgå till arbetslivet beskrev en process från 
detta tillstånd fram till att man hade accepterat sin smärta och lärt sig att leva med den. 
Informanterna beskrev att de har fått ett ändrat fokus ”ja man levde med smärtan, nu får 
smärtan leva med mig”. 
De som arbetade vid intervjutillfället beskrev också ökade positiva känslor och att de nu åter 
var en del i en gemenskap på arbetet och i privatlivet.  
De informanter som inte lyckades komma tillbaka till arbete hade inte kommit framåt i 
processen. De kände sig mer utanför gemenskap, hade i lägre grad accepterat sin smärta och 
hade mer negativa känslor än de som arbetade. 
 
Analysen visade att processen styrdes av den delaktighet informanterna upplevde och det stöd 
och bemötande de fick under arbetsträningen, såväl av PiA, av kollegor och chefer på 
arbetsplatsen som FK och AF. Delaktighet och individanpassat stöd var nödvändiga 
framgångsfaktorer för processen tillbaka mot arbete. Att informanterna inte kände sig 
delaktig,  saknade stöd och fick ett negativt bemötande hindrade processen mot arbete, de 
som upplevt detta hade inte lyckats återgå i arbete. En informant som inte hade återgått till 
arbete beskrev ”att min handläggare där hon var alldeles hon hade inga känslor så hon var 
alldeles så här arrogant”.  
Egen delaktighet och stöd var de viktigaste faktorerna för att informanten skulle kunna/inte 
kunna återgå till arbetslivet. 
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Modell av informanternas hinder och resurser 
 
 
 

PiA, arbetsplats, FK, AF 
 
 

         positivt   metoder  
        egna/andras 
     egen delaktighet       bemötande/stöd  

 
 
utanför gemenskap     del i gemenskap 
 
negativa känslor      - egen kraft +                    positiva känslor 
 
ej acceptans                       acceptans  
     
 

 inte delaktig              bemötande/stöd  
 
    negativt    

 
 
 
 
 
 

      PiA, arbetsplats, FK, AF 
 
Figur 6. Modellen beskriver hur kategorierna gemenskap, känslor, acceptans och egen kraft påverkades av det 
delaktighet och stöd informanterna fick från PiA, arbetsplatsen, FK och AF. Beroende på om delaktigheten och 
bemötande/stöd var positivt eller negativt, utvecklades de övriga kategorierna i positiv eller negativ riktning. 
 
 
Informanternas utveckling påverkades av den egna kraften. Den egna kraften kunde vara både 
positiv och negativ och förändrades beroende på vad som hände under processen tillbaka mot 
arbete. Till exempel beskrev informanterna hur återgången till arbetslivet med ett positivt 
bemötande och känsla av att vara behövd hade gett ett ökat självförtroende, den egna kraften 
förstärktes. En av informanterna beskrev att hon innan arbetsåtergången hade en negativ 
inställning till hur det skulle gå att arbeta men att hon under arbetsträningen blev allt mer 
positiv när arbetsträningen fungerade bra och att hon fick ett positivt bemötande från 
arbetsplatsen. 
De informanter som inte kom tillbaka till arbete beskrev en lägre tilltro till sina egna resurser 
och till den egna förmågan att kunna återgå till arbetslivet. Ett exempel där den egna kraften 
försvagades beskrevs av en informant. Hon ansträngde sig till det yttersta och tyckte att hon 
gjorde ett bra jobb, men arbetsgivaren gav ingen feedback på hur arbetet skulle utföras och 
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inte heller någon bekräftelse på att det hon gjorde var bra nog – eller dåligt. När hon inte fick 
fortsätta kände hon sig uppgiven, ensam och hjälplös. 
 
Alla informanter beskrev hur de använde olika metoder för att hantera sin smärta på arbetet 
och i hemmet. Dessa metoder verkade inte påverka processen utan vara ett medel för att 
behålla kontrollen över smärtan för att på så sätt fungera i arbetet och privat. En informant 
beskrev ”mikropauser är nånting som är mycket effektivt, bara det här att andas ett par gånger 
och släppa loss axlarna men annars går jag iväg, går en vända” 
Informanterna beskrev att de hade lärt sig olika metoder under tidigare rehabilitering och 
under PiA. 
 
Informanterna beskrev hur PiA var en viktig del under hela processen. Pias huvuduppgift var 
att i projektet arbeta med att öka informanternas delaktighet och att ge ett individanpassat 
stöd i processen tillbaka mot arbete. PiA arbetade även med att få informanterna att acceptera 
sin sjukdom och lära sig att leva med sin smärta. Informanterna beskrev att kontaktpersonen 
på PiA var mycket viktig, det var positivt att det räckte att ha kontakt med en person. 
Informanterna beskrev hur de fått god kontakt med sina respektive kontaktpersoner. PiA 
upplevdes som någon som alltid fanns där just för informanterna, informanterna var alltid 
välkomna att ringa. PiA gjorde det som gick att göra för att lösa problemen utan att hindras av 
regler och administration. Kontaktpersonen på PiA fungerade som spindeln i nätet och även 
som en mur som skyddade informanterna mot oförstående, okunniga myndigheter och 
eventuellt arbetsgivare. Informanterna kunde lägga sin kraft på att klara av arbetet, PiA tog de 
strider som behövdes.  
Informanterna kände att kontaktpersonen på PiA stod på deras sida vilket man inte alltid 
kände med AF och FK. De informanter som inte arbetade och fortfarande försökte komma in 
på arbetsmarknaden beskrev att de saknade det stöd som PiA gav och att de nu kände sig 
ensamma och övergivna.  

KONKLUSION 
Sammanfattningsvis identifierades tre kategorier i informanternas process mot arbete, som 
underlättade eller hindrade, beroende på om de var positiva eller negativa. De tre kategorierna 
var delaktighet, egen kraft och stöd/bemötande. 
Ytterligare fyra kategorier, gemenskap, känslor, acceptans och metoder förstärkte den 
positiva respektive negativa process som informanterna var del i. 
PiA och arbetsplatsen var de faktorer som mest påverkade kategorierna i positiv eller negativ 
riktning.  
Studien visar att det är viktigt att de insatser som sätts in är anpassade efter individen. 
Insatserna bör vara inriktade på att öka delaktigheten i beslut som fattas och på att förstärka 
den egna kraften hos den som är arbetslös. För att nå detta behövs det en bättre samverkan 
mellan vården, AF och FK.  
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UTVÄRDERING AV ETT MULTIPROFESSIONELLT 
REHABILITERINGSPROGRAM DÄR INTERVENTIONERNA FÖLJER 

EN INDIVIDUELL REHABILITERINGSPLAN. DELSTUDIE 4 

BAKGRUND 
Långvariga smärtor förekommer hos 40-50% av befolkningen, varav åtminstone en fjärdedel 
har svårigheter att leva med smärtan. Denna patientgrupp står idag för den största andelen 
sjukskrivningsdagar, och förtidspensioneringar, i Sverige. De samhällsekonomiska 
kostnaderna beräknades för år 2003 till 87,5 miljarder kronor. Av dessa var 7,5 miljarder 
direkt vårdrelaterade och 80 miljarder var indirekta kostnader för bland annat 
socialförsäkringssystemen. Forskning om behandling av långvarig smärta visar entydigt att 
det finns ett starkt negativt samband mellan smärta och livskvalitet. 
 
Smärtprocessen vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm erbjuder 
medicinska rehabilitering för patienter med långvarig och svårbehandlad icke-malign smärta i 
rörelseapparaten. I uppdraget ingår att erbjuda teambaserad, multiprofessionell smärtanalys 
samt individuell och målinriktad rehabilitering för att öka funktionsförmågan 
(kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet) och förbättra den hälsorelaterade livskvalitén. Detta 
innefattar även kvalificerade arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser med syfte att öka arbetsförmågan.  
I litteraturen ses stark evidens för det multimodala arbetssättet dvs breda och samordnade 
åtgärder och för ett kognitivt beteendeinriktat förhållningssätt vid rehabilitering av patienter 
med långvariga smärttillstånd. 

Processbeskrivning och organisation 
Smärtprocessen är en av tre huvudprocesser inom Rehabiliteringsmedicinska 
Universitetskliniken Stockholm. Verksamheten är länsövergripande med ansvar för att 
integrera forskning, undervisning och kliniskt omhändertagande av patienter. Sedan augusti 
2006 är verksamheten indelad i åtta smärtrehabteam varav två är geografiskt lokaliserade till 
Huddinge sjukhus. Två team är diagnosspecifika gentemot fibromyalgi respektive akuta 
whiplashtillstånd och två team ansvarar för Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) på 
uppdrag av Försäkringskassan. 
 
Processen startar när patienten till följd av långvarig smärta får en funktionsnedsättning och 
begränsad aktivitetsförmåga. Remisser kommer genom Stockholms Läns Landsting från 
primärvården, privata aktörer, Företagshälsovården och storsjukhus. Dessutom beställer 
Försäkringskassan funktionsutredningar (FMU). Processen avslutas antingen efter den 
inledande multiprofessionella bedömningen alternativt efter medicinsk eller arbetslivsinriktad 
rehabilitering i enlighet med patientens individuella rehabiliteringsplan.  

SYFTE 
Syftet med det aktuella projektet var att utvärdera effekterna av ett multiprofessionellt 
rehabiliteringsprogram med avseende på kroppsfunktion, aktivitet, arbetsförmåga och upplevd 
livskvalité. Ett genus perspektiv har applicerats med avseende på olika aspekter av 
funktionsnedsättning och förändringar efter rehabilitering jämfört med före.  
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METOD OCH MATERIAL 
Designen i projektet var skissad som en jämförelse av två grupper, där interventionsgruppen 
skulle erhålla det multiprofessionella rehabiliteringsprogrammet och jämförelsegruppen som 
skulle rekryteras från primärvården, skulle erhålla sedvanlig behandling.  
Vi hade för avsikt att rekrytera en jämförelsegrupp från primärvården, och ett samarbete 
startades med representanter från Primärvården i Uppsala. När en första analys av  
bakgrundsdata utfördes för interventionsgruppen så såg vi att patienterna vid den 
rehabiliteringsmedicinska kliniken var svårt belastad avseende en mängd variabler och att en 
likvärdig jämförelsegrupp skulle vara mycket svår att rekrytera inom rådande tidsramar. 
Samtidigt publicerades en rapport från det Nationella Kvalitetsregistret för 
Smärtrehabilitering (NRS) där vi kunde utläsa att patienterna vid Rehabiliteringsmedicinska 
Universitetskliniken Stockholm under 2006 tillhörde den ”svåraste” gruppen i Sverige och 
klassificerades som 3 på en skala mellan 1-3, trots att de ur ett nationellt perspektiv hade 
kortare sjukskrivningsperiod innan rehabilitering och färre var arbetslösa.  
 
Försök till att rekrytera en jämförelsegrupp gjordes via analys av bakgrundsdata från patienter 
som deltagit i en försäkringsmedicinsk utredning. Det var dock signifikanta skillnader mellan 
interventionsgruppen och gruppen som endast genomgått försäkringsmedicinsk utredning i 
viktiga parametrar som arbetssituation och sjukskrivningstid. Det var därför inte möjligt att 
använda denna grupp som jämförelse. 
Vi har därför valt att beskriva samtliga patienter som skrevs in vid kliniken from 1/9 2006 och 
som slutfört sin rehabilitering fram till januari 2008, och för vilka det finns mätningar före 
och efter deltagande i multiprofessionell rehabilitering. Ett genusperspektiv ingår i 
analyserna. 

Datainsamling 
Samtliga patienter vid Rehbailiteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm besvarar de 
frågeformulär som ingår i det Nationella Kvalitetssäkringsregistret för smärtrehabilitering 
(NRS). NRS inkluderar demografiska data och frågeformulär som belyser smärta, emotioner, 
kognition och aktivitetsindex (Multidimensional Pain Inventory) (Bergström et al, 1998), 
tillfredställelse inom 10 livsdomäner (LiSat-11) (Fugl-Meyer et al, 2002), ångest och 
depression (Hospital Anxiety and Depression scale, HAD) (Zigmond and Snaith, 1983), grad 
av funktionsnedsättning/upplevd begränsning i aktivitet (Disability Rating Index- DRI) 
(Sahlén et al, 1994). Dessa bedömningsinstrument kompletterades under vår och höst 2007 
med kartläggning av aktivitetsförmåga dvs. skattning av hur kompetent man känner sig när 
man skall utföra dagliga aktiviteter (Pain Self-efficacy scale) (Altmeier et al, 1993), 
hälsorelaterad livskvalité (SF-36) (Sullivan et al, 1994), skattning av rädsla -undvikande 
beteende (Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire) (Waddell, 1995), grad av acceptans 
(Chronic Pain Acceptance Questionnaire CPAQ), (McCracken et al, 2003), katastroftankar 
(Pain Catastrophing Scale PCS) (Sullivan et al, 1995) . Formulären besvarades även efter 
rehabiliterngsprogrammet. 

Rehabiliteringsprogrammet 
Efter det att läkare och sjuksköterska bedömt att patienten skall ingå i rehabiliteirng så träffar 
patienten samtliga personal kategorier (arbetsterapeut, kurator, psykolog och sjukgymnast). 
Under en bedömningsrond diskuteras därefter olika aspekter av patientens 
funktionsnedsättning baserat på International Classification of Function (ICF) 
klassifikationen, med avseende på kroppsfunktion och kroppsstruktur, aktivitet och 
delaktighet, personliga faktorer som omgivningsfaktorer, samt hinder och resurser för 
arbetsåtergång. En preliminär rehabiliteringsplan läggs. En kontaktperson utses som blir 
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patientens coach under rehabiliteringsprocessen och tillsammans med denne formulerar 
patienten den slutgiltiga rehabiliteringsplanen. Patienten får nu ett individuellt schema med 
tidsplanering av lämpliga individuella alternativt gruppinterventioner. Dessa är tex 
samtalsgrupp med kognitiv inriktning, individuella stödsamtal, balans i vardagliga aktiviteter, 
fysisk träning, bassäng, kroppskännedomsträning, ergonomi, arbetsteknik, arbetsplatsbesök 
och undervisning. De anhöriga inbjuds att delta. Under rehabiliteringsprocessen sker möten 
med arbetsgivare, försäkringskassa och remittenter, se figur 7.   
 

 

 
Figur 7. Flödesschema som beskriver rehabiliteringsprocessen
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RESULTAT 

Demografiska data 
Data baseras på en databas inkluderande 87 personer, samtliga har dock inte svarat på alla 
frågor. I studien finns 24 män (27,6%) och 63 kvinnor (72,4%) med en medelålder på 39 år 
(range 20-61 år). Femtionio personer (71,1%) var födda i Sverige, två var födda i norden 
(2,4%) och resterande 22 personer (27%) som besvarat frågan var födda i övriga världen. 
Utbildningsnivån varierade, 9 personer hade endast grundskola (10,7%), majoriteten hade 
gymnasieutbildning (64,3%) och 20 personer (23,8 %) hade en högskoleutbildning.  
 
Arbetssituationen varierade, majoriteten av personerna (81%) hade en anställning, några var 
arbetslösa (11,9%), studerande (6%) eller ej i förvärvsarbete av annan orsak (1,2%). Många 
olika yrkesgrupper fanns representerade såsom yrken inom hälso-sjukvård och tandvård (n = 
15), chaufför (n = 6), kontor/ adm/ekonomi (n = 12), olika chefpositioner (n = 7), skola och 
barn (n = 4), restaurang (n =  4), affär (n = 3 ) och övriga (n = 36). Antal dagar sen man senast 
arbetat var i medeltal 460 dagar (sd 573 dgr). 
 
Sjukskrivningsgraden varierade där hälfen av personerna (n = 44) hade sjukpenning eller 
rehabpenning, tre personer tidsbegränsad sjukersättning, tre personer sjukersättning 
tillsvidare, en föräldrapenning, sex personer studiestöd och en person a-kassa. Graden av 
ersättning bland dem som besvarat frågan (n = 44) var fördelad som 25% (n = 3), 50% (n = 
11), 75% (n = 9) och 100% (n = 21).  
 
Patienterna angav tiden från smärtdebut som i medeltal 3,5 år och antal dagar med ihållande 
smärta uppgick till 2,8 år. Den genomsnittliga smärtan angavs som 65 mm på en visuell 
analog skala (VAS) där 0 mm är smärtfri och 100 mm är värsta tänkbara smärta. Patienterna 
angav i medeltal smärta från 13 olika lokalisationer vilket tyder på att smärtan är mer 
generaliserad än lokal till sin natur. De huvudsakliga smärtlokalisationerna var hals-nacke 
(35%), axel-skuldra (10%), nedre del av rygg och höft (6%) och varierande (41%).  
 
Hälsotillståndet skattades (median värdet) på en VAS som 56 mm (0= helt frisk, 100= så sjuk 
man kan bli) och trötthet som 63 mm (0= inte alls trött och 100= helt orkeslös).  
 
Tabell 10. Patienternas (n = 87) inställning till framtiden. 
 n %   
Hur är din inställning till framtiden?     
Skala 1 – 5. Svar n %  

När räknar du med att kunna 1 17 19,5% Omedelbart 
återgå i arbete? 2 13 14,9%  
 3 15 17,2%  
 4 19 21,8%  
 5 9 10,3% Mycket långt fram i tiden 
 Ej svar 14 16,1%  
     
     
Hur övertygad är du om att 1 19 21,8% Helt övertygad 
bli återställd? 2 18 20,7%  

 3 20 23,0%  
 4 8 9,2%  
 5 14 16,1% Inte alls övertygad 
 Ej svar 8 9,2%  
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I den fortsatta analysen kommer data att redovisas för den grupp om 87 personer som deltagit 
i rehabilitering och för vilka det finns kompletta före och avsluts data. Data kommer även att 
redovisas för män och kvinnor separat. 
 

Könsskillnader med avseende på demografiska data 
Män och kvinnor jämfördes med avseende på demografiska data, inga signifikanta skillnader 
mellan könen fanns i variablerna: utbildningsnivå (p= 0.341), arbete/sjukskrivningsgrad (p= 
0.209), inställning till när man tror sig kunna återgå i arbete (p= 0.200) (tabell 10), hur 
övertygad man är att bli återställd (0.936), hur man tror att det blir att återgå i arbete (p= 
0.912), antal dagar som man ej arbetat (p=0.088), antal dagar sen smärta första gången (p 
=0.272), antal dagar med ihållande smärta (p= 0.165), skattad hälsoupplevelse (p= 0.682), 
genomsnittlig smärta (p= 0.176), skattad trötthet (p= 0.945) och antal smärtlokalisationer (p = 
0.138).  Signifikant fler kvinnor var födda i Sverige  (p=0.032). 

Ångest och depression 
Fyrtiosex procent (46%) av patienterna skattade (HAD skalan) att de hade möjlig/trolig ångest 
före rehabiliteringsprogrammet, 51% skattade möjlig/trolig depression. Ingen signifikant 
skillnad sågs efter programmet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor 
avseende ångest och depression, varken före rehabiliteringsprogrammet eller efter.  

Tillfredställelse med olika aspekter i livet 
Skattning av tillfredställelse med olika aspekter av livet gjordes med skalan LiSat-11. 
Patientgruppen skattade sig före rehabilitering som ganska tillfredställda med aspekter som 
livet i allmänhet, ekonomin, kontakt med vänner, sexuallivet, förmågan att klara sig själv och 
med den psykiska hälsan. Den kroppsliga hälsan angavs som ganska otillfredsställande. 
Familjeliv och parliv skattades också som tillfredställande. Efter rehabiliteringsprogrammet 
visade resultatet en signifikant (p = 0.04) försämring av tillfredställelsen med ekonomin. Vid 
en jämförelse av tillfredställelse med den kroppsliga hälsan sågs en signifikant förbättring 
efter programmet (p = 0.002), det var framförallt kvinnorna som stod för denna förbättring (p 
= 0.003).  

Aspekter av hälsa  
Olika aspekter av hälsa såsom fysisk kapacitet, rollfunktion, allmän hälsa, vitalitet, smärta, 
social funktion och psykiskt välbefinnande mättes med SF-36 (ju högre värde desto bättre 
hälsa). Generellt så skattade sig patientgruppen lågt inom samtliga aspekter av hälsa före 
rehabiliteringsprogrammet. Patienternas skattningar är lägre än de svenska normvärdena, se 
figur 8. Före programmet skattade 66 deltagare att deras hälsa medförde att de hade en 
begränsad fysisk aktivitetsnivå inkluderande ADL (PF) (m= 55,6, norm 87,9), stora problem 
att utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter (RP)(m = 11,7. norm 83,2), svår och 
handikappande smärta (BP) (m = 25,3, norm 74,8). De värderade sin generella hälsa som 
ganska dålig (GH) (m = 50, norm 75,8), kände sig trötta och utslitna (VT) (m =29,3 norm 
68,8), upplevde viss nedsättning av det normala umgänget i och utanför hemmet (SF) (m = 
50, norm 88,6), svårighet att utföra ett arbete (RE) (m = 47,8, norm 85,7) samt kände sig 
nervösa och nedstämda viss del av tiden (MH) (m = 53,7 norm 80,9).  
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p=0,035 0,005 0,004 0,111 0,054 0,003 0,017 0,073 p=0,005 0,020

 
Figur 8. Deltagarnas skattningar i SF-36 före rehabilitering (ofyllda cirklar och fyrkanter) och efter 
rehabilitering (fyllda cirklar och fyrkanter). SF36 inkluderar 8 hälsodomäner (fysisk funktion (PF), rollfunktion-
fysisk (RP), smärta (BP), allmän hälsa (GH), vitalitet (VT), social funktion (SF), rollfunktion-emotionell (RE) 
och psykiskt välbefinnade (MH) samt fysiskt hälsoindex (PCS) och mentalt hälsoindex (MCS). Norm värde för 
PCS och MCS är 50. 
 
Av dessa patienter hade 28 också besvarat frågeformuläret efter rehabiliteringsprogrammet, se 
figur 8 nedan. Efter rehabiliteringsprogrammet hade patienterna signifikant förbättrat sig med 
avseende på fysisk aktivitetsnivå (p = 0.035), förmågan att kunna arbeta eller utföra andra 
regelbundna aktiviteter (p = 0.005), de skattade lägre smärta (p = 0.004), det normala  
umgänget i och utanför hemmet hade förbättrats (p = 0.003). Svårigheten att utföra arbetet på 
grund av känslomässiga problem hade minskat (p = 0.017). Det fanns även tendenser till 
signifikanta förbättringar med avseende vitalitet (p= 0.054) och psykiskt välbefinnande (p = 
0.073). 
 
Resultatet i SF-36 kan omvandlas till två övergripande summaindex motsvarande fysisk hälsa 
(PCS) och psykisk hälsa (MCS). Normvärdet för ”normalbefolkningen” ligger på ett 
medelvärde på 50. Patientgruppen låg under normalvärdet i båda summaindex såväl före som 
efter rehabilitering, se figur 8. I båda summaindex för fysiska och psykisk hälsa skedde en 
signifikant förbättring under rehabiliteringsprogrammet (PCS p = 0.005) (MCS p =0.020). 
 

Smärta, emotion och kognition  
Aspekterna smärta, emotion, kognition och upplevd begränsning i aktivitet skattades med 
MPI. Resultatet visar att patienterna var signifikant förbättrade med avseende på skattad 
smärtintensitet (p <0.001), de skattade högre grad av påverkansmöjlighet (p< 0.001), en högre 
grad av kontroll (p< 0.001) samt en lägre grad av känslomässig obalans (p = 0.02). Vid en 
jämförelse mellan könen visas att männen uppvisar en tendens (p= 0.07) till förbättring med 
avseende på känslomässig obalans men det är kvinnorna som står för den stora förbättringen 
(p = 0.01). I smärtintensitet, grad av kontroll och grad av påverkansmöjlighet förbättrades 
både kvinnor och män signifikant.  
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Figur 9. Klassificering av deltagarna i personlighetstyper före respektive efter deltagande i rehabilitering. 
 
 
Med MPI analyseras patienternas personlighetsprofiler som ”dysfunctional”, ”interpersonally 
distressed”, ”adaptive coper” och ”hybrid”. En och samma person kan bestå av en huvudprofil 
>70%, eller vara en hybrid när flera profiler ingår i ungefär lika delar. Före rehabiliteringen 
klassades 39% av patienterna som ”dysfunctional”, dvs de hade en hög grad av psykosocial 
och beteendemässig funktionsnedsättning. Tjugotre procent (23%) klassades som 
”interpersonally distressed,” dvs de hade en uppfattning att andra inte är förstående eller 
stödjande i deras smärta. Tjugosex procent (26%) klassades som ”adaptive copers”, som 
kännetecknas av en högre nivå av socialt stöd, lägre nivå av smärta och högre nivå av 
beteendeaktivitet.  Resterande 12,9% klassades som hybrider (figur 9).  
 
Efter deltagande i rehabilitering klassificerades en ökad andel, 54% av deltagarna, som 
”adaptive copers”, 24,6% klassades som ”dysfunctional”, 11,5%  som ”interpersonally 
distressed” och 9.8%  som ”hybrider”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen, men 
fler kvinnor förflyttade sig mellan grupperna från att vara ”dysfunctional” eller 
”interpersonally distressed” till gruppen ”adaptive copers” (figur 9).  
 

Upplevd begränsning i fysiska aktiviteter 
Patienterna skattade sin förmåga att utföra 12 fysiska vardagliga aktiviteter med instrumentet 
DRI. Före rehabilitering skattar patienterna på en skala mellan 0-100 (där 0 = klarar utan 
svårighet och 100 = klarar inte alls) sin förmåga. Patienterna skattade låg förmåga i aktiviteter 
som att lyfta (md = 94), utföra ansträngande kroppsarbete (md = 89), att springa (md = 76), att 
bära (md = 68) samt att motionera (md 52). Efter rehabiliteringen hade cirka hälften av 
patienterna förbättrat sin förmåga signifikant med avseende på förmågan att utföra 
ansträngande kroppsarbete (p = 0.06) och att motionera (p = 0.017).  
Jämför man kvinnor och mäns skattningar före respektive efter rehabiliteringsprogrammet så 
finns det vid föremätningen en tendens till skillnad med avseende på ”den totala 
funktionsnedsättning” dvs kvinnorna skattar sig sämre (p = 0.06). Skillnaden mellan könen 
ökade ytterligare vid eftermätningen, då kvinnorna skattar sig signifikant sämre än männen i 
”den totala funktionsnedsättning” (p = 0.032), i enskilda aktiviteter som att bära (p = 0.001), 
bädda (p = 0.021), springa (p= 0.006), utföra lättare kroppsarbete (p = 0.017) och 
ansträngande kroppsarbete ( p = 0.05). 
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Tabell 11.  Deltagarnas skattningar av acceptans (CPAQ) före, respektive efter rehabilitering. 
 
CPAQ Före rehabilitering Efter rehabilitering  
Variabler Mean Std Min Max Mean Std Min Max p
Engagemang 
i aktivitet 

26,6 13,7 0 56 33,6 9,1 12,0 52,0 0.001

Villighet att 
känna 
smärta 

20,5 8,6 4 42 26,2 5,9 13,0 39,0 0.001

Totalt 47,6 20,2 10 93 60,0 12,9 29 86 <0.001
 

Acceptans 
Grad av acceptans mättes med CPAQ. Delskalorna är ”engagemang i aktivitet” (utför 
aktiviteter trots smärtan), ”villighet att känna smärtan” (undvikande och kontroll är 
oanvändbara metoder) samt ett total score. Ju lägre poäng desto sämre grad av acceptans.  
Före rehabiliteringsprogrammet skattar patienterna sig på den nedre hälften av skalan och har 
en sänkt grad av acceptans (tabell 11). Resultaten visar att av de cirka 40 patienter som 
besvarat frågeformuläret före och efter rehabilitering så hade 25 ökat sin acceptans i de olika 
skalorna dvs de hade signifikant högre engagemang i aktivitet (p = 0.001),  högre villighet att 
känna smärta (p= 0.001) samt högre total score (p < 0.001). Det visar sig vid en jämförelse 
mellan könen, att kvinnorna förbättrades signifikant i samtliga skalor, medan männen inte 
uppvisade någon förbättring. 

Katastroftankar kring smärta 
Pain Catastrophizing Scale (PCS) är ett instrument som mäter tre dimensioner av 
katastroftänkande kring smärta: ruminering (grubblande), förstoring och hjälplöshet. Före 
rehabiliteringsprogrammet uppvisar patienterna en relativt låg grad av katastroftankar då 
samtliga delskalor skattades lågt dvs rudimering (grubblande/ältande)(median 7), förstoring 
(median 3) och hjälolöshet (median 10). Skattningarna ligger i nivå med andra patienter med 
långvarig smärta som studerats i bland annat Holland (Van Damme, Crombez, Bijttebier, 
Goubert& Van Houdenove, 2002). Efter rehabiliteringen har skattningarna på delskalan 
förstoring signifikant sänkts (p= 0.008). 

Rädsla undvikande beteende 
Rädsla - undvikande beteende i relation till både fysisk aktivitet och till ett arbete undersöktes  
med frågeformulärer FABQ. Före rehabiliteringsprogrammet skattade gruppen att både 
arbetet och fysisk aktivitet i hög grad påverkade deras smärta. Efter 
rehabiliteringsprogrammet förbättrades deras föreställningar av hur fysisk aktivitet (p = 
0.005) och ett arbete påverkar smärtan (p = 0.001) signifikant, se figur 10. På grund av den 
ojämna könsfördelningen bland de som besvarat frågeformuläret kunde inte jämförelser göras 
mellan könen. 
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Figur 10. Deltagarnas skattningar (medianvärde) av föreställningar om arbete och fysisk aktivitet (FABQ) före, 
respektive efter rehabilitering. 

Osäkerhet att utföra dagliga aktiviteter 
Människor som har smärta kan vara osäkra på sin förmåga att utföra vanliga vardagliga 
sysslor och aktiviteter. Detta fenomen kan undersökas med Self-efficacy scale ( 0-200, där en 
högre siffra betyder att man känner sig mer säker på sin förmåga att utföra aktiviteter). Före 
rehabiliteringsprogrammet skattade sig patientgruppen som att de till viss del var säkra på sin 
förmåga (mean 101,6). Efter rehabiliteringsprogrammet kände de sig signifikant säkrare på 
sin förmåga (p = 0.005). Inga jämförelser kunde göras mellan män och kvinnor på grund av 
den ojämlika könsfördelningen. 
 

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN 
Före 
Patientgruppen som kommer till en universitetsklinik dvs andra linjens vård är tungt 
belastade. Tiden från smärtdebut angavs som i genomsnitt 3,5 år och antal dagar med 
ihållande smärta uppgick till 2,8 år. Den genomsnittliga smärtan uppgick till 65 mm på VAS 
skalan där 100 är outhärdlig smärta. Patienterna angav i medeltal 13 smärtlokalisationer vilket 
visar att smärtan är mer generaliserad till sin natur. Antal dagar sen man arbetade var i 
medeltal 460 dgr.  
Ungefär hälften av patienterna skattade initialt möjlig/trolig depression eller ångest. De var 
otillfredställda med den kroppsliga hälsan, de hade begränsad aktivitetsnivå inkluderande 
ADL, och var osäkra på sin förmåga att utföra dagliga aktiviteter, de upplevde stora problem 
att utföra ett arbete eller andra regelbundna aktiviteter. Patienterna angav svår handikappande 
smärta, värderade hälsan som ganska dålig, de kände sig trötta, skattade viss nedsättning av 
det sociala umgänget, kände sig nervösa och nedstämda viss del av tiden. De skattade en låg 
grad av påverkansmöjlighet, egen kontroll samt känslomässig obalans. I en klassifikation  av 
patienternas profiler  klassades 39% som dysfunctional och 23% som interpersonally 
distressed. Patienterna hade en låg grad av acceptans och  en hög grad av rädsla-undvikande 
beteende i relation till fysisk aktivitet och ett arbete.  
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Skillnader mellan män och kvinnor 
• I patientgruppen ingick 27,6% män och 72,4% kvinnor  
• Inga skillnader på demografiska data 
• Inga skillnader i skattning av depression eller ångest 

 
Patienterna har förbättrats efter rehabiliteringen 

• Känner sig säkrare att utföra dagliga aktiviteter 
• Sänkt rädsla undvikande beteende i relation till fysisk aktivitet och arbete 
• Graden av acceptans har ökat dvs patienterna utför aktiviteter trots smärtan och är mer 

villiga att känna smärta 
• Lättare att utföra mer ansträngande kroppsarbete samt att motionera 
• Lägre smärtintensitet 
• Högre påverkansmöjlighet 
• Högre grad av kontroll 
• Lägre känslomässig obalans 
• Flera adaptive copers 
• Högre fysiska aktivitetsnivån inkluderande ADL  
• Problem att utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter pga fysisk ohälsa eller 

känslomässiga problem har minskat 
• Umgänget i och utanför hemmet har förbättrats 
• Tendens till förbättring vad gäller vitalitet och psykiskt välbefinnande 
• Den fysiska som psykiska hälsan  

 
Skillnader mellan män och kvinnor 

• Tillfredställelse med den kroppsliga hälsan förbättrades men det är kvinnorna som står 
för förbättringen 

• Den signifikanta förbättringen i skattning av känslomässig obalans gäller framförallt 
kvinnorna 

• Inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och mäns personlighetsprofiler men fler 
kvinnor förflyttade sig från att vara ”dysfunctional” eller ”interpersonally distressed” 
till gruppen ”adaptive copers” 

• Tendens till att kvinnor skattade högre grad av funktionsnedsättning (Disability Rating 
Index) före rehabiliteringen 

• Kvinnorna skattade större svårigheter att bära, bädda, springa och att utföra lättare och 
mer ansträngande kroppsarbete än männen 

• Det är framförallt kvinnorna som förbättrats i grad av acceptans   
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STRATEGIER FÖR ATT HANTERA LÅNGVARIG SMÄRTA. 
DELSTUDIE 5. 

Utveckling av ett utvärderingsformulär 

BAKGRUND 
Långvarig smärta kan väsentligt påverka förmågan att utföra dagliga aktiviteter.  
Den till synes oförutsägbara smärtan som ofta uppstår under, eller efter aktivitet, är ett 
tillstånd man behöver lära sig leva med och lära sig att hantera (McCracken and Samuel 2007; 
Breivik, Collett et al. 2006). Att ha en känsla av att inte kunna kontrollera sin smärta leder till 
en oförmåga att leda sitt eget liv (Peolsson, Hydén et al. 2000) (Freund and McGuire 1991). 
När man behärskar sina fysiska, mentala och känslomässiga tankar och handlingar och kan 
använda sig av varierande strategier beroende på miljön och situationen, då har man egen 
kontroll över smärtan (Peolsson, Hydén et al. 2000). 
Acceptans av långvarig smärta och de förändringarna av livssituationen den medfört är en 
viktig faktor för att kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter oberoende av de 
smärtsensationer som uppstår(McCracken, Carson et al. 2004) (Satink, Winding et al. 2004). 

Rehabilitering vid långvarig smärta 
Rehabilitering är en övergripande beskrivning av medicinska, psykologiska, sociala och  
arbetsinriktade åtgärder för att stödja människor till ett liv med bättre upplevd hälsa.  
Inom smärtrehabiliteringen är ett mål att klienten skall kunna anpassa sig till sitt  
smärttillstånd, uppnå en känsla av välbefinnande och förmåga till handling dvs. att uppleva  
hälsa (Nordenfelt 1991).  
 En viktig del inom rehabilitering av patienter med långvarig smärta är att stärka tron på den 
egna förmågan. Genom att patienten lär och tränar in strategier för smärthantering och får 
information och kunskap om smärtan och smärtans konsekvenser, erfar patienten en känsla av 
att kunna kontrollera och hantera smärtan i dagliga livet. För individen är detta viktigt för att 
kunna anpassa aktivitetsnivån samt för att kunna utföra meningsfulla aktiviteter. 
 
Enligt Bandura`s sociala kognitiva teori är självkänslan en betydelsefull faktor  
för människors tankar, känslor och beteenden. Självkänslan påverkar förmågan att hantera  
svåra situationer i livet. Människor med hög självkänsla kan med större sannolikhet hantera  
långvarig smärta genom att använda effektiva strategier (Bandura 1977;Bandura 1986; 
Hanson and Gerber 1990), och därmed öka förmågan att utföra dagliga aktiviteter. 
 
Vad som är viktigt i livet och vilka livsroller man har varierar från individ till individ. 
Människor med långvarig smärta är inte en homogen grupp och målet med behandlingen och  
behandlingsstrategierna bör därför vara individuellt anpassade och upplevas som meningsfulla 
av den enskilda patienten (Brown 2003;Henriksson 1995).  
 
Aktiva strategier som att vara aktiv inom yrkeslivet har visat sig för människor med 
fibromyalgi vara positivt för att hantera smärtan i vardagslivet (Löfgren, Ekholm et al. 2006). 
En relativt hög aktivitetsnivå är förenligt med en högre grad av acceptans av smärtan och en 
bättre generell funktionsförmåga (McCracken, Carson et al. 2004; McCracken and Samuel 
2007).  
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Kognitivt beteendeinriktat arbetssätt 
Ett kognitivt beteendeinriktat arbetssätt har blivit en allt vanligare metod inom 
smärtrehabilitering för att på ett pedagogiskt sätt lära ut hur man hanterar sin smärta. Hur man 
använder principer som bygger på kognitiv beteende terapi, för behandling av långvarig 
smärta beskrevs första gången 1986 av Turk et.al. (Holzman, Turk et al. 1986). Morely, 
(1999) har sedan redogjort för att arbetssättet med aktiv psykologiskt behandling är effektivt 
för patienter med långvarig smärta och bör tas i beaktande när man konstruerar aktiva 
behandlingsprogram (Morley, Eccleston et al. 1999). I SBU rapporten 2007 konstateras att 
evidens finns för att ett kognitivt beteendeinriktat arbetssätt är effektivt vid behandling av 
långvarig smärta.  
Metoden är det vanligaste förhållningssättet för ett multiprofessionellt team där 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster ingår. Terapeuten ses som en pedagog, coach och 
utbildare (Turk and Meichenbaum 1994). Förhållningssättet grundar sig på antagandet att 
klientens tankar, känslor, övertygelse och beteende är viktiga faktorer när man skall träna sig i 
att hantera sin smärta. Beteende strategier som att gradvis trappa upp sin aktivitetsnivå, att 
bibehålla en normal nivå av aktivitet (Moran and Strong 1995) och att förändra dagliga 
aktivitetsmönster ses som väsentliga i behandlingen. Ett krav är att individen är aktivt 
arbetande i processen. Terapeuten är i behov av ett pedagogiskt vårdprogram med en väl 
strukturerad teknik och av att ständigt utvärdera de smärthanerings strategier man lär ut och 
understödjer (Vlaeyen and Morley 2005). Strategierna skall förbereda klienten på eventuella 
bakslag så att man upplever en känsla av att man är aktiv och har en källa av 
hanteringsstrategier att ösa ur (Turk and Meichenbaum 1994). 

Aktivitetsmönster och rörelserädsla 
Långvarig smärtan leder vanligtvis till att människor får ett förändrat aktivitetsmönster och 
förändrar sitt sätt att utföra aktiviteter på. Detta aktivitetsmönster beskrivs som en cykel av 
under respektive överaktivitet (Strong, Unruh et al. 2002; Birkholtz, Aylwin et al. 2004). 
Aktivitetsmönstret förändras i och med att man utför antingen för många aktiviteter under för 
lång tid med ökad smärta och bakslag som resultat, eller att ett undvikande beteende utvecklas 
då vilan och att undvika aktivitet intar en central plats i livet. Ofta alternera man mellan dessa 
båda ytterligheter i sitt aktivitetsutförande. Klienten beskriver fenomenet som att ”bra” dagar 
med mindre smärta tenderar att leda till överaktivitet. På grund av en försämrad kondition och 
muskelstyrka blir detta en överansträngning som sedan leder till ”sämre” dagar med 
inaktivitet och risk för ytterligare försämring av konditionen (Birkholtz, Aylwin et al. 2004). 
Varje period med ökad smärta ökar risken för att personen ska undvika att engagera sig i 
aktiviteter som leder till smärta. Det finns en risk att allt mindre krävande aktiviteter leder till 
en överansträngning. Rädsla för smärta är en av de mest framträdande faktorerna när den 
fysiska aktivitetsnivån minskar och klienten kopplar gärna den ökade smärtan till att utföra 
aktivitet i allmänhet. Detta ”rädsla – undvikande” beteende har visat sig ha samband med 
funktionsnedsättning, arbetsoförmåga samt nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter  
(Asmundson, Norton et al. 1999; Vlaeyen and S.J. 2000; Vlaeyen, de Jong et al. 2002). 
Det är en svår konst att hitta en balans mellan vila och aktivitet. En viktig intervention i 
behandlingen är att personen ska lära sig att inte göra för mycket, inte för lite och att göra det 
på ett effektivt och stimulerande sätt (Strong, Unruh et al. 2002). Denna intervention kallas 
för ”pacing”. 
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Användning av ett anpassat tempo under aktivitetsutövandet, ”Activity Pacing” 
 ”Pace” är engelska och översätts med steg, takt, tempo, hastighet och något vedertaget 
svenskt ord existerar ännu inte för metoden. Begreppet beskrevs först som en ”aktivitet – vila 
cykel ”att växla perioder av måttlig aktivitet med korta täta pauser för att uppnå en balans 
mellan aktivitet och vila” (Fordyce 1976). Birholtz och Aylwin (2004) har sedan beskrivit 
”activity pacing” som bestående av flera delar. Deras definition är: ”att strukturera korta 
aktivitetsperioder genom att ta planerade pauser under och mellan aktiviteter, växla 
kroppsställning vid bestämda tidpunkter, bryta ner arbetsuppgifter i hanterbara delar, 
alternera arbetsuppgifter, arbeta i ett långsammare tempo, gradvis utöka alternativt minska 
aktivitetsnivån., minska muskelspänningsnivån under aktivitetsutförandet”(Birkholtz, Aylwin 
et al. 2004).  
 
Dessa strategier har återkommit i litteraturen som användbara strategier för att hantera 
långvarig smärta (Nielson, Jensen et al. 2001; Keponen and Kielhofner 2006; Löfgren, 
Ekholm et al. 2006; Henriksson 1995; Strong, Unruh et al. 2002). Metoden som är en 
långsiktig förändringsprocess för att hantera smärtan i vardagslivet, har använts inom 
rehabiliteringen sedan många år som ett sätt att lära patienter hitta de egna gränserna och 
successivt uppnå en högre aktivitetstolerans. Det är ännu inte klarlagt exakt vilka strategier 
som ingår i metoden (Jensen, Turner et al. 1995; Nielson, Jensen et al. 2001; Sandstrom and 
Keefe 1998; Nielson and Jensen 2004; Johansson, Dahl et al. 1998; Turner-Stokes, Erkeller-
Yuksel et al. 2003) däremot nämns strategier som skulle kunna passa in i metoden, som att 
upprätthålla en god ergonomi (Johansson, Dahl et al. 1998; Henriksson 1995; Strong, Unruh 
et al. 2002). Att be om hjälp vid behov (Nielson and Jensen 2004; Henriksson 1995). Att 
minska muskelspänningen och att dosera kraftuttaget under utövandet av aktiviteter kräver en 
god kännedom om kroppen samt en förmåga att använda sig av avspänningstekniker.  
 
Kroppskännedom definieras enligt G. Roxendal, (1985) som ett övergripande koncept av 
erfarenheter av att använda sig av sin kropp bestående av total kroppslig medvetenhet, 
förmågan att kontrollera kroppsliga positioner, rörelser och muskeltonus samt upplevelsen av 
kroppen i nuet (Roxendal 1985). Pauser och raster blir också effektiva om de utnyttjas på rätt 
sätt genom användandet av mentala och fysiska avslappningstekniker (Nielson and Jensen 
2004) (Strong, Unruh et al. 2002). En god andningsteknik där andningen flyter normalt 
underlättar aktivitetsutförandet och förebygger muskelspänningar (Roxendal 1985). 
 
För att kunna identifiera den individuella aktivitetsnivån och aktivitetsbalansen fastslås en 
basnivå för den aktivitet som är möjlig att utföra och som ryms inom de egna gränserna 
(Löfgren, Ekholm et al. 2006; Birkholtz, Aylwin et al. 2004; Hagedorn 2000). Det är viktigt 
att planera sin dag med ett aktivitetsschema detta för att kunna identifiera aktivitetsmönster 
och för att kunna reflektera över om det är möjligt att göra förändringar och etablera nya 
vanor (Liedberg, Hesselstrand et al. 2004; Keponen and Kielhofner 2006; Sandstrom and 
Keefe 1998). 
 
En planering och organisering av de vardagliga aktiviteterna underlättar aktivitetsutförandet 
och fördelningen av energin. ”Activity pacing” i kombination med en strukturerad  
aktivitetsplanering med hänsyn till förmågan och smärtintensiteten är vanliga metoder 
(Birkholtz, Aylwin et al. 2004). Att långsamt öka aktivitetsnivån med en gradering av 
aktivitetsmängden och längden på aktivitetsperioden är också en metod som kräver att man 
har en basnivå att utgå ifrån och förutsättningar att öka uthålligheten (Fordyce 1976; 
Sandstrom and Keefe 1998; Staal, Hlobil et al. 2004). 
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Det saknas ett självskattningsinstrument som belyser bredden av olika strategier som en 
patient med långvarig smärta kan använda sig av. Det saknas också en metod för att mäta 
förbättringar av interventioner som lärs ut av arbetsterapeuter och sjukgymnaster och som 
syftar till att patienten skall använda olika strategier och metoder för att möjliggöra utförandet 
av meningsfulla aktiviteter. 
 
Ett självskattningsinstrument har tidigare använts som ett komplement till ”The Chronic pain 
Coping Inventory” (CPCI) (Jensen, Turner et al. 1995). Denna skala mäter hur man fysiskt 
använder sig av “pacing” genom att röra sig och utföra aktiviteter långsammare. Det finns 
behov av att mäta hur man använder sig av ”pacing” i en vidare bemärkelse vid 
aktivitetsutförande. Smärthanteringsstrategierna bör med hänvisning till aktivitetscykeln 
kunna vara användbara över en längre tidsperiod. 

SYFTE 
Syftet med delprojektet var att utveckla och validitetstesta ett bedömningsinstrument som 
visar på olika strategier som används vid utförandet av dagliga aktiviteter.  

METOD 
Litteraturen granskades med syfte att finna olika strategier som finns beskrivna i relation till 
dagliga aktiviteter. Dessa strategier skiljer sig från ”coping strategier” då de skall vara aktiva 
handlingar och vara relaterade till vardagliga aktiviteter. Två litteratur sökningar gjordes i Pub 
med, OT seeker, Amed, Chinal and Psychinfo´s databaser, mars 2007 och november 2007.  
Sökorden som användes var:  “activity pacing, chronic pain, occupational performance, 
occupational therapy and pain management, coping, goal-setting, living with chronic pain, 
adaptation, behaviour mechanisms”.   

Frågor i bedömningsinstrumentet 
Samtliga artiklar lästes och de strategier som beskrevs registrerades och grupperades. 
Frågorna formulerades baserat på (1) Klinisk erfarenhet av patienter med långvarig smärta (2) 
litteraturgranskning och (3) Fokusgruppintervju med erfarna arbetsterapeuter. 
I litteraturen fanns strategier inom områdena aktivitetsmönster/aktivitetsbalans, att 
planera/organisera aktiviteterna, rädsla - undvikande beteende, graderad aktivitet, 
kroppskännedom, activity pacing – anpassning av tempo, adaptation till situationen och 
smärtkontroll. Utifrån dessa områden formulerades frågorna (se tabell 1). 
Fokusgruppsintervju genomfördes med arbetsterapeuter, liksom en öppen diskussion kring 
vilka strategier patienterna använder sig av och vilka erfarenheter terapeuterna har av vad som 
är verksamma strategier för att hantera långvarig smärta. Frågorna diskuterades med erfarna 
arbetsterapeuter för att undersöka om frågorna just beskrev vanliga strategier vid utförandet 
av aktiviteter hos patienter med långvarig smärta. Frågorna detaljgranskades sedan av 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster verksamma inom smärtrehabilitering.  Slutresultatet efter 
litteraturstudien, fokusgruppsintervju samt detaljgranskning var att 45 frågor inkluderades i 
denna första version av hur aktivitetsutförande kan påverka smärta ”the Swedish Activity 
Pacing Scale (SAPS)” se tabell 12.  
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 Tabell 12: Beskrivning av hur frågorna som ingår i formuläret klassificeras i åtta områden 
 
Strategier Frågor Antal 

frågor 
Referens 

Aktivitetsmönster/aktivitetsbalans 
 

3, 5, 6, 7, 13, 20, 38, 
39, 40, 41 

10 Birkholtz, 2004; Keponen, 
2006;Jensen, 1995 

Att planera/organisera aktiviteterna 
 

1, 2, 4, 24, 27, 42 6 Löfgren, 2006; Jensen, 1995;  
Henriksson, 1995 

Rädsla/undvikande beteende 9, 11, 12, 31, 35, 5 Vlayen, 2000; Asmundson, 1999 
Graderad aktivitet 43 1 Sandstrom, 1998; Fordyce,1976 
Kroppskännedom 18, 30, 32, 33, 34, 

36, 37 
7 Roxendal, 1985 

”Activity Pacing” (anpassar sitt tempo) 10, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 22, 23, 25, 
26, 29 

12 Keponen, 2006; Nielson, 2001; 
Birkholtz, 2004; Henriksson, 
1995; Strong, 2002 
 

Att adaptera till situationen 8, 28 2 Peolsson, 2000;  McCracken, 2004 
 

Smärtkontroll 
 

44, 45 2 Rosenstiel, 1983; Jensen, 1993 

 
Två av frågorna nr 44 och 45 (se bilaga) hämtades från ”The Coping Strategie Questionnaire 
(CSQ)”, (Rosenstiel and Keefe 1983) med reliabilitetstest av den svenska versionen (Jensen 
and Linton 1993). Frågorna hanterar självkänslan kring klientens möjligheter att minska 
respektive kontrollera sin smärta. 
Samtliga frågor formulerades som påståenden och markerades med en siffra på skalan 0 – 6 (0 
= att man aldrig använder strategin, 3 = att man ibland använder strategin och 6 = att man 
alltid använder strategin). 
 

Deltagare 
Formuläret testades på en grupp om 50 personer (37 kvinnor och 13 män), där samtliga har  
långvarig smärta. En annan jämförelsegrupp gick ej att använda, då det inte var möjligt att 
besvara dessa frågor utan att erfara långvarig smärta.  
Personerna delades upp i två grupper; Grupp 1 (27 personer; 8 män och 19 kvinnor) arbetade  
mellan 75 - 100% arbetstid. Grupp 2 (23 personer; 5 män och 18 kvinnor) var sjukskrivna  
mellan 75 -100% av sin arbetstid.  
 
Grupp 1 (de som arbetade) var registrerade vid Bankhälsan eller för sjukgymnastisk 
behandling vid två öppenvårds mottagningar. Deltagarna i grupp 1 var i åldern 21 - 64 år 
(mean = 47,7). Grupp 2 (de sjukskrivna) var registrerade vid Rehabiliterings medicinska 
klinikerna för multiprofessionell rehabilitering i Stockholm och i Umeå  och var i åldern 22 - 
63 år (mean = 45,3).  
Deltagarna arbetade inom kontorsarbete (9), banktjänstemän (8), hälso och sjukvård (7), 
administration (7), chefsbefattningar (5), arbetslösa (4), chaufförer (2), övriga (8). 
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RESULTAT 
Homogeniteten i instrumentet (reliabilitet) undersöktes med Cronbach´s Alpha coefficient. 
Vid analys av Grupp 1 framkom en tillfredställande alpha coefficient på α = 0.81 och för 
grupp 2 var α = 0.85.  
 
Ett mätinstrument bör kunna särskilja personer som skiljer sig åt på något avgörande sätt. I 
denna studie baserades grupperingen på om deltagarna var i arbete eller inte. En Mann-
Whitney U test genomfördes (skalan är en ordinalskala) för att undersöka hur de två 
grupperna skiljde sig åt i sina svar. Sjutton av de 45 frågorna visade signifikanta skillnader 
mellan grupperna och kommer att beskrivas nedan.  

Aktivitetsmönster/balans;  
Den arbetande gruppen utförde mer ofta de aktiviteter som behövde utföras (p= 0.002). 
Gruppen sjukskrivna angav att de mer ofta hade dagar under en vecka då de på grund av 
smärtan behövde vila mer än vanligt (p = 0.000) jämfört med de som arbetade. Likaså 
försökte de sjukskrivan oftare hinna med så många aktiviteter som möjligt under dagar när de 
hade mindre ont (p=0.055). De sjukskrivna angav att de oftare höll på med aktiviteter för 
länge (m = 4,8) (p = 0.015). De som var i arbete funderade inte speciellt ofta över om det var 
något de kunde ha gjort annorlunda (m=2,2) (p = 0.022) i jämförelse med de som var 
sjukskrivna. 

Planera/organisera aktiviteterna; 
Den grupp som representerade de sjukskrivna upplevde signifikant oftare att alla  
”måsten” upptod tid och energi så att de inte kände sig fria att göra någon aktivitet som är 
rolig (m = 3,8) (p = 0.004). De sjukskrivna förenklade oftare hemarbetet (m = 3,9) (p = 0.024) 
och de prioriterade oftare bland för dem viktiga aktiviteter (m= 4,6) (p = 0.055) än de som 
arbetar.  

Rädsla/undvikande beteende; 
De sjukskrivna avstod (m = 4,2) signifikant oftare från aktiviteter de vill göra på grund av 
smärta (p = 0.004), de tenderade att oftare tänka att smärtan kunde komma efter utförande av 
aktiviteter (m = 3,9) (p = 0.06). De sjukskrivna ansträngde sig oftare för att kunna utföra de 
aktiviteter som de vill utföra (m = 4,8) (p = 0.002).  

Activity pacing 
Sjukskrivna beskrev att de oftare sov dagtid (m = 2,4)(p = 0.001) lade sig för att vila (m = 3,6) (p 
= 0.001) och vilade i soffan (m=4,2) (p = 0.000). De använde en timer signifikant oftare för att 
komma ihåg att ta paus under utförandet av aktiviteter (p = 0.026). 

Smärtkontroll 
De som arbetade upplevede att de oftare har kontroll (m = 3,4) över smärtan än de som  
inte arbetade (m = 2,2) (p = 0.002). De upplevde också att de oftare har möjlighet att minska  
smärtan (m = 3,3) än de sjukskrivna deltagarna (m = 2,1) (p = 0.002). 

Gemensamma strategier för båda grupperna 
Nedan beskrivs strategier som mer ofta användes vid utförandet av dagliga aktiviteter av 
samtliga deltagare (n = 50). 
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Deltagarna försökte ibland fördela tid och energi för att få en lagom balans i det dagliga livet 
mellan hemarbete, fritid, vila och arbete. De planerade ganska ofta vad de skall göra under en 
dag (m = 4,1) och under en vecka(m = 3,6).  
Frågorna som berör kroppskännedom visade att båda grupperna använde sig av 
avslappningstekniker i relativt låg grad (m = 2,8), de försökte ibland känna efter i kroppen när 
det var dags att avbryta (m = 4,2) utförandet av aktiviteter och de försökte ibland vara 
närvarande i tanken när de utförde en aktivitet (m = 3,7). 
Vid användandet av ”strategin pausering” använde deltagarna ibland korta pauser 
(micropauser) (m = 3,2) och mer sällan längre pauser över 5 minuter (m = 2,4). De strategier 
som användes i högre utsträckning var att ”variera kroppsställning” (m = 4,4) och av dem som 
arbetade varierade 17 deltagare kroppsställning alltid eller nästan alltid när de utförde en 
aktivitet. Tjugoåtta (28) av deltagarna använde alltid eller nästan alltid strategin att försöka 
variera mellan olika typer av aktiviteter under dagen (m = 4,4).  
För att förändra sitt sätt att utföra aktiviteter, experimenterade deltagarna ibland 
med nya sätt för att komma tillrätta med situationen (m=3,3). 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
Frågeformuläret uppvisade god innehållsvaliditet och visade på en känslighet att kunna skilja 
ut två grupper av personer som skiljer sig avseende variabeln arbetsförmåga. Reliabiliteten i 
form av homogenitet får anses som tillfredställande baserat på α = 0.81 för grupp 1 och för 
grupp 2 var α = 0.85. Fortsatt psykometrisk testning är nödvändig med en planerad 
faktoranalys med syfte att minska antalet frågor.  
Grupperna skiljde sig åt i sina sätt att hantera långvarig smärta. Den gruppen som 
representerade de sjukskrivna upplevde oftare en obalans i aktivitetsmönstret de försökte 
hinna med så många aktiviteter som möjligt under dagar de hade mindre smärta. De höll på 
för länge med en aktivitet och utvecklade då mer smärta. De sjukskrivna hade också behov av 
mer vila under dagtid och upplevde en högre grad av ansträngning vid utövande av aktiviteter. 
De sjukskrivna pendlade oftare mellan över respektive under aktivitet, de hade därmed oftare 
svårigheter med att hitta tid och energi för meningsfulla aktiviteter och tvingade oftare 
prioritera bland aktiviteterna.  
Med hänvisning till att deltagarna angav förhållandevis låga möjlighet att minska smärtan  
Använde de sig av få smärthanteringsstrategier. De strategier båda grupperna använde var  
att variera kroppsställning, variera mellan olika typer av aktiviteter och försöka känna i  
kroppen när det är dags att avbryta en aktivitet. Deltagarna använde sällan vedertagna 
strategier som avslappningstekniker, gradering av aktiviteterna med syfte att öka 
aktivitetsnivån eller pausering, korta micropauser kombinerat med lite längre pauser.  
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