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Sammanfattning:  
 
Bakgrund: Komplext regionalt smärtsyndrom (Complex Regional Pain Syndrome, CRPS) 

är ett relativt ovanligt smärttillstånd. CRPS kan drabba såväl vuxna som barn och ungdomar, 

men de bakomliggande uppkomstmekanismerna är i dagsläget fortfarande okända. 

Kombinationen av svåra kroniska smärtor med karaktäristiska autonoma, sensoriska, trofiska 

och motoriska abnormaliteter kan i många fall leda till en svår invalidisering. 

 

Syfte: Syftet med denna studien är att kartlägga förekomsten av en bakomliggande historia 

av stress, samt psykiatrisk komorbiditet hos barn och ungdomar med CRPS typ-1. Vi vill även 

belysa viktiga faktorer som kan påverka utfallet och prognosen hos dessa patienter.  

 

Metod: En retrospektiv journalstudie där 78 barn och ungdomar inkluderades. Samtliga 

patienter har varit i åldrarna mellan 8-18 år och har diagnostiserats med CRPS typ-1. För 

bedömning av bakomliggande historia av stress har ett semi-strukturerat anamnesformulär 

använts. Bedömning avseende psykiatrisk komorbiditet har skett genom en psykiatrisk 

screening utförd av en psykolog.  
 

Resultat: Av alla patienter hade 96% en bakomliggande historia av stress. Avseende 

enskilda stressorer fann vi mot vad vi förväntat, att antalet stressorer snarast verkar vara 

relaterat till ett bättre utfall. Dock förekommer här en stor osäkerhet med anledning av ett 

stort bortfall. Psykiatrisk komorbiditet förekommer hos 62% av patienterna. Det förekom 

även signifikanta skillnader mellan enskilda psykiatriska åkommor och utfallet. Slutligen sågs 

signifikanta skillnader avseende kön, duration, NRS, spridning och åldersfördelning korrelerat 

till utfallet.  

 

Slutsats: Bakomliggande historia av stress utgör en predisponerande faktor för utvecklingen 

av CRPS typ-1. Psykiatrisk komorbiditet förekommer i en hög utsträckning och dessa 

patienter har signifikant svårare för att bli smärtfria. Flickor drabbas i en betydligt högre grad 

av CRPS typ-1 än pojkar och har svårare för att bli smärtfria. Inga patienter över 15 år har i 

denna studie blivit smärtfria. Längre duration, högre självskattning av NRS och spridning av 

tillståndet, är alla faktorer som leder till en minskad smärtfrihet hos dessa patienter.  
 



Förkortningar:  
CRPS: Complex regional pain syndrome 

IASP: International association for the study of pain 

RSD: Reflex sympathetic dystrophy 

NOS: Not otherwise specified 

NRS: Numeric pain rating scale 

GAD: Generalized anxiety disorder  

OCD: Obsessive compulsive disorder  

ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder 

ADD: Attention of deficit disorder 

ASD: Autism spectrum disorder 

PTSD: Posttraumatic stress disorder 
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1. Bakgrund: 
1:1 Introduktion 
Komplext regionalt smärtsyndrom (Complex Regional Pain Syndrome, CRPS) är ett relativt 

ovanligt smärttillstånd, som oftast utvecklas till följd av en skada eller ett trauma, men kan 

även uppkomma spontant [1]. Tillståndet kan drabba såväl vuxna som barn och ungdomar, 

men de bakomliggande uppkomstmekanismerna är i dagsläget fortfarande okända [2]. CRPS 

upprätthålls genom en multipel system dysfunktion som innefattar perifera, autonoma och 

centrala nervsystemet. Kombinationen av svåra kroniska smärtor med karaktäristiska 

autonoma, sensoriska, trofiska och motoriska abnormaliteter kan i många fall leda till en svår 

invalidisering [3,4]. Genom åren har det funnits en stor variation i nomenklaturen för att 

definiera CRPS som idag är den etablerade benämningen. Tidigare hade detta mycket 

komplexa smärttillstånd en uppsjö av namn som exempelvis Kausalgi, Reflexdystrofi, 

Algodystrofi, Skulder-hand syndrom, Sudeck´s atrofi och inte minst Reflex sympatisk 

dystrofi (RSD) som tidigare varit det vanligaste namnet [5]. 

 

1:2 Klassificering:  
Idag klassificeras CRPS utifrån tre olika subkategorier, där de två första skiljer sig avseende 

förekomsten av någon nervskada eller inte. CRPS typ-1 har ersatt namnet RSD och omfattas 

inte av någon nervskada, medan CRPS typ-2 som tidigare kallades Kausalgi innefattar en 

påvisbar nervskada. Vidare kan CRPS typ-1 delas in i två mindre kategorier och involverar de 

patienter som fullföljer krav för klinisk diagnos, respektive de patienter som fullföljer krav för 

forskning. Indelningen av CRPS typ-1 patienter har tillkommit för att undvika över- 

respektive under-diagnostisering av patienter, och är baserad på resultat avseende sensitivitet 

(möjligheten att detektera tillståndet när det är närvarande), samt specificitet (minimera 

falska-positiva diagnoser). De patienter som uppfyller krav för klinisk diagnos, måste 

uppfylla samtliga diagnoskriterier vilka benämns Budapestkriterierna. Det innebär att 

patienterna måste uppfylla ett visst antal kriterier utifrån den angivna symtombilden som 

framgår vid anamnestagandet, samt uppvisa ett visst antal statusfynd vid den kliniska 

examinationen. Vidare information avseende Budapestkriterierna hittas under 1:5 och i 

tabellerna 1 och 2. De patienter som uppfyller krav för forskning skall uppvisa minst ett 

symtom i alla fyra symtomkategorier, samt ha minst ett statusfynd i två eller flera kategorier 

vid den kliniska examinationen. Den tredje subkategorin kallas CRPS-NOS (Not otherwise 

specified) och innefattar den patientgrupp som inte fullständigt uppfyller Budapestkriterierna.  
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Dessa patienter innefattar de som exempelvis uppvisar färre än tre symtom eller har två 

statusfynd vid den kliniska undersökningen. Det kan även vara patienter som tidigare haft 

symtom, men som vid tillfället för den kliniska examinationen ej uppvisar några tydliga 

tecken eller symtom [6,7]. 

 

1:3 Epidemiologi och etiologi: 
Det finns begränsade uppgifter avseende prevalensen och incidensen för CRPS. 

I två olika populationsbaserade studier har man tittat på den generella incidensen av CRPS 

och presenterat lite olika siffror. Den första studien gjordes på en population i USA (Olmsted 

Country) där incidensen hos patienter med CRPS typ-1 angavs som 5,46 per 100 000 

personer/år. För patienter med CRPS typ-2 angavs den som 0,82 per 100 000 personer/år.  

Den totala incidensen för de båda subtyperna föreföll vara 6,28 per 100 000 personer/år [8].  

Den andra populationsbaserade studien från Nederländerna angav en högre incidens på 26,2 

per 100 000 personer/år [9]. Båda studierna presenterade att CRPS är ca 3-4 gånger vanligare 

hos kvinnor jämfört med män. Övre extremiteter drabbas i högre utsträckning än nedre, och 

frakturer är det vanligaste föranledda traumat [8,9]. I den första studien [8] förefaller högsta 

incidensen vara hos postmenopausala kvinnor i åldrarna mellan 61-70 år, och i den andra 

studien [9] presenteras en medianålder för insjuknande på 41 år. Vad gäller incidensen hos 

barn och ungdomar, så presenterades en estimerad incidens på 1,2/100 000 barn och 

ungdomar i åldrarna mellan 5-15 år baserat på en population i Skottland. Även hos barn är det 

betydligt vanligare för flickor att drabbas jämfört med pojkar, med ett 4:1 förhållande. 

Medelåldern är 12-14 år och diagnosen är ovanlig hos barn som ännu inte börjat skolan, även 

om det finns några enstaka rapporterade fall i åldrarna mellan 2,5-3 år. Det som skiljer sig 

från vuxna är att barn och ungdomar istället vanligen drabbas av CRPS i de nedre 

extremiteterna, som även här oftast förefaller vara inducerat av något fysiskt trauma [10]. 

 

1:4 Den typiska CRPS patienten:  
CRPS uppkommer i de flesta fall efter en skada eller ett trauma, men kan även uppkomma 

utan någon sådan specifik händelse. Oftast är tillståndet lokaliserat till en extremitet, men kan 

även sprida sig kontralateralt eller till en helt annan extremitet [11]. Patienterna uppvisar 

vanligen en mycket svår kontinuerlig eller fluktuerande smärta, ofta med en uttalad allodyni 

(smärta i huden vid lätt beröring). Sensorisk påverkan i form av hypoestesi (nedsatt känsel för 

beröring, värme, kyla, vibration) och försämrad perception av temperatur är vanligt. 
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Många patienter uppger även ett neglect liknande tillstånd, med en känsla av att den CRPS 

drabbade extremiteten inte längre tillhör kroppen. Detta beror på en motorisk påverkan, där 

patienten har en oförmåga att röra extremiteten. Sådana pareser beror inte på avbrott eller 

skada på nervbanan. De flesta patienter har en motorisk dysfunktion i form av försämrad 

muskelstyrka och rörelseinskränkning, vilket troligen är inducerat av smärtan. Även något 

mer ovanliga motoriska symtom i form av tremor och dystoni kan förekomma. En snabb 

utveckling av svåra kontrakturer i den drabbade kroppsdelen kan utvecklas och kan i en del 

fall förbli permanenta. Den vaskulära dysfunktionen dominerar och yttrar sig i form av 

mycket uttalade ödem. Ca 50% av patienterna har en sudomotorisk påverkan med en 

förändrad och eller asymmetrisk svettning. De flesta patienter uppvisar vasomotoriska 

symtom i form av färgförändringar i huden, färgasymmetri och temperaturskillnader.  

Trofiska förändringar av hud, naglar och behåring lokaliserat till den CRPS affekterade 

kroppsdelen kan också förekomma [12]. 

 

   
        Figur 1:                        Figur 2:                                  Figur 3: 

Patienten i ovanstående figurbilder är diagnostiserad med CRPS typ-1 initialt lokaliserad till 

vänster knä, som sedan spridit sig. Patienten uppvisar tydliga kliniska tecken på 

hudförändringar, färgasymmetri med rödblåa inslag, ödem och temperaturasymmetri som ter 

sig i form av en mycket kall nedre extremitet.  
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1.5 Budapestkriterierna: 
CRPS typ-1 diagnostiseras utifrån ”Budapestkriterierna”, vilka är validerade genom IASP 

(International association for the study of pain). Detta innebär att patienten måste uppfylla ett 

visst antal kriterier i såväl både anamnes som status vid den kliniska bedömningen. 

Budapestkriterierna illustreras i tabell 1 och 2 [6]. 

 

Tabell 1: Anamnes 

1. Patienten har kontinuerlig kraftig smärta som är oproportionerlig i relation till den eventuellt 

utlösande händelsen. 

2. Patienten skall uppge minst ett symtom i tre av fyra följande kategorier.  

a). Sensorisk: Hyperalgesi och/eller allodyni. 

b). Vasomotorisk: Temperaturasymmetri och/eller färgförändringar i huden och/eller färgasymmetri i 

huden.  

c). Sudomotorisk/Ödem: Ödem och/eller förändrad svettning och/eller asymmetrisk svettning. 

d). Motorisk/trofisk: Inskränkt rörelseförmåga och/eller rörelsestörning som yttrar sig i form av 

(tremor, dystoni, svaghet) och/eller trofiska förändringar av (naglar, hud, behåring).  

 

Tabell 2: Status 

3. I status skall minst ett fynd kunna påvisas i två eller i fler av följande fyra kategorier. 

a). Sensoriska: Allodyni vid lätt beröring och/eller vid djupare somatiskt tryck och/eller vid 

ledrörelser och/eller hyperalgesi vid ”pinprick test”. 

b). Vasomotoriska: Detekterbara färgförändringar i huden och/eller färgasymmetri och/eller 

temperaturskillnader i huden som är >1°C 

c). Sudomotorisk/ödem: Noterbara ödem och/eller förändrad svettning och eller svettningsasymmetri.  

d). Motorisk/trofisk: Inskränkt rörelseförmåga och/eller rörelsestörning (tremor, dystoni, svaghet) 

och/eller trofiska förändringar av (naglar, hud,behåring).  

4. Det finns ingen annan tänkbar eller möjlig differentialdiagnos som på något bättre sätt går att 

koppla till de symtom som patienten uppvisar.  

 

1:6 Patofysiologi: 
De patofysiologiska mekanismerna bakom CRPS är i dagsläget inte helt klarlagda. Men under 

de senaste åren har man alltmer kommit till insikt med den komplexitet och det möjliga 

samspel av multifaktoriella faktorer, som troligen spelar en avgörande roll för dess uppkomst.  
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Bland de återkommande hypoteser som presenterats i ett flertal studier så verkar 

inflammatoriska mediatorer spela en avgörande roll, inte minst i den akuta fasen. En ökad 

andel av proinflammatoriska cytokiner och systemiskt låga antiinflammatoriska cytokiner 

verkar bidra till den ökade inflammationen vid CRPS [13–15]. Central och perifer 

sensitisering är två andra aspekter det talas en del om. Den perifera sensitiseringen kan uppstå 

lokalt initialt i samband med eventuell vävnadsskada, som resulterar i frisättning av 

neuropeptider från de primära afferenta fibrerna i det skadade området [16]. Detta kan i sin tur 

trigga den centrala sensitiseringen, som även detta resulterar i en frisättning av neuropeptider 

som bradykinin, substans P med flera. Detta leder till en överdriven reaktion på nocieceptiva 

stimuli som i sig skulle kunna förklara den ofta mycket svåra allodynin samt hyperalgesin. 

Allodynin utgör en central felkoppling där beröringssignaler via ryggmärgen kopplas om till 

smärtsignaler [16,17]. CRPS patienter verkar dessutom ha ett signifikant ökat ”windup 

fenomen” i det affekterade området. Vilket innebär att ryggmärgsneuronen har en ökad 

excitabilitet vid upprepad mekanisk eller termisk stimulering [18–20]. Utöver detta finns det 

några studier som talar för en påverkan av somatosensoriska cortex i form av en 

storleksminskning, i den del där den affekterade kroppsdelen representeras [21,22]. Övriga 

omdiskuterade aspekter är alternerad CNS funktion [13,23], cirkulerande katekolaminer [24], 

auto-immuna [25] och genetiska faktorer [26,27]. I jämförelse med vuxna så är studier på 

patofysiologiska mekanismer hos barn bristfälliga, och bör därmed inte nödvändigtvis 

likställas med de hypoteser och studier som idag finns kopplade till den vuxna CRPS 

populationen [28]. 

 

1:7 Behandling: 
Det finns än så länge ingen evidensbaserad behandling för CRPS. Den är ofta oerhört 

komplex, utmanande och kräver i de allra flesta fall multimodala insatser, som för den 

enskilda individen kan innefatta såväl fysioterapi, KBT, farmaka och interventionella 

behandlingar.  Det är viktigt att tidiga behandlingsinsatser vid CRPS initieras i fortast möjliga 

mån, för att minimera risken för progression och ett försämrat tillstånd. Även om symtomen i 

en del fall spontant kan förbättras. Många patienter genomgår ofta en rad olika typer av 

behandlingar med en desperation och förhoppning om en förbättring och ett tillfrisknande 

[29]. Valet av den specifikt korrekta, enkelriktade eller kombinerade behandlingen i det 

enskilda patientfallet kan i många fall likställas med att försöka hitta en nål i en höstack. Detta 

med anledning av att det idag inte finns någon självklar farmakologisk behandling. En 

överblick av komplexiteten bakom behandlingsalternativen vid CRPS illustreras i figurbild 4. 
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Denna utgår ifrån en sammanställd artikel om evidensbaserade riktlinjer för CRPS typ-1. 

Utfallet och prognosen av enskilda eller kombinerade behandlingar är därmed väldigt olika i 

varje enskilt patientfall [30]. 
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Figur 4: 

I:8 Tidigare studier avseende stress och psykiatrisk komorbiditet hos patienter 
med CRPS 

Hur vida CRPS är associerat med stress och psykiatrisk komorbiditet hos barn och ungdomar 

är omdiskuterat. Detta beror på att det många gånger kan vara svårt att avgöra om den 

känslomässiga och psykosociala funktionen är ett resultat av tillståndet med svåra smärtor och 

funktionsnedsättningar, eller om detta är faktorer som bidrar till utvecklingen och eller 

underhållet av CRPS. Exempel på tidigare studier som gjorts inom området är bland annat en 

studie med barn och ungdomar där man tittade på tre patientgrupper. De inkluderade 

patienterna var de som hade diagnostiserats med CRPS typ-1, kronisk primär huvudvärk samt 

funktionella abdominala smärtor. Vad gäller psykisk ohälsa i form av generell ångest, ovilja 

att gå i skolan och depression så hade patientgruppen med abdominala smärtor signifikant 

högre värden jämfört med CRPS gruppen. Däremot skilde sig inte barn med kronisk 

huvudvärk från de med abdominala smärtor och CRPS. Barn och ungdomar med CRPS 

uppvisar därmed inte mer psykisk ohälsa jämfört med patienter som har andra kroniska 

smärttillstånd. Dock angav CRPS patienterna en betydligt högre andel stressfulla händelser 

före och efter sjukdomsdebut jämfört med de andra två grupperna [31]. 

 

I en annan studie jämförde man en grupp av 24 stycken CRPS patienter med en kontrollgrupp 

bestående av 42 patienter med handpatologi som skulle genomgå elektiv handkirurgi. 

Samtliga patienter i de båda grupperna intervjuades avseende upplevda stressfulla 

livshändelser 3 månader före sjukdomsdebut. Utifrån de båda grupperna såg man en 

signifikant skillnad hos CRPS patienterna. Då 19 av de 24 (79,2%) patienterna i CRPS 

gruppen hade upplevt stressfulla livshändelser, medan det i kontrollgruppen endast var 9 av 

42 (21,4%) stycken som hade upplevt stressfulla livshändelser. Patienterna fick även 

genomgå ett test av psykologisk dysfunktion, där det visade sig att män med CRPS hade ökad 

ängslighet jämfört med den manliga kontrollgruppen. Statistiskt sett var kvinnor i CRPS 

gruppen mer deprimerade, känslomässigt mer instabila och hade känslor av otillräcklighet 

jämfört med kontrollgruppen [32]. 

 

En annan studie tittade på förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos CRPS 

drabbade patienter. I studien inkluderades 3 olika grupper vilka var 152 patienter med CRPS, 

55 kontroll patienter utan CRPS diagnos samt 55 friska ålders- och könsmatchade individer. 

Man kom fram till att PTSD förekommer mer frekvent hos patienter med CRPS jämfört med 
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övriga populationen. Av CRPS patienterna hade 58 stycken PTSD (38%), 6 stycken av de i 

kontrollgruppen hade PTSD (10%) och slutligen 2 stycken av de friska ålders- och 

könsmatchade individerna (4%) hade PTSD. Även andra studier visar att patienter med CRPS 

associeras med en ökad andel depression, känslor av ilska och ångest [33]. 

 

Ytterligare en studie inom området jämförde patienter diagnostiserade med CRPS typ-1 med 

en grupp patienter som hade kroniska smärtor i ryggen till följd av disk relaterad radikulopati. 

Båda patientgrupperna hade en signifikant ökad psykiatrisk komorbiditet i form av 

depressivitet, ökad incidens av personlighetsstörningar samt försämrade 

krishanteringsstrategier. Ingen specifik skillnad kunde ses mellan de två grupperna [34]. 

 

Till sist beskrivs det i en fallrapport om en liten flicka som är 8 år som utvecklade CRPS, 

troligen korrelerat till en utlösande stark emotionell stressor, då hennes tillstånd debuterade 

strax efter att hennes far blivit militärt utplacerad [35]. 

2. Syfte: 
Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av en bakomliggande historia av stress samt 

psykiatrisk komorbiditet hos barn och ungdomar med CRPS typ-1. Vi vill även belysa viktiga 

faktorer som kan påverka utfallet och prognosen hos dessa patienter.  

 

2:1 Studiens betydelse:  
Studiens betydelse grundar sig i att skapa en ökad kunskap och förståelse kring varför somliga 

barn och ungdomar utvecklar detta oerhört komplexa smärttillstånd, medan andra inte gör det. 

Inte minst vill vi belysa och uppmärksamma diagnosen i stort, som fortfarande på många 

sjukhus runtom i Sverige och i världen inom samtliga yrkeskategorier är okänd. Genom att 

sprida mer kunskap och tidigt diagnostisera dessa patienter, och därigenom ha möjlighet att 

sätta in rätt resurser så kan vi bespara många patienter onödigt lidande. Detta med anledning 

av att många patienter under en lång tid kan gå odiagnostiserade på grund av att de faller 

mellan stolarna, feldiagnosticeras och genomgår en rad onödiga behandlingar. Detta i sig kan 

vara direkt traumatiserande, inte minst för ett litet barn och bör tas i största beaktning vad 

gäller individens förmåga och möjlighet till ett snabbare tillfrisknande, kommande framtid 

och personlig utveckling under resten av livet. Ökad kunskap, forskning och förbättrad klinisk 

handläggning av dessa patienter är därmed av stor vikt.  
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2.2 Hypotes: 
Vi tror att barn och ungdomar med CRPS-typ 1 uppvisar en betydande anamnes på 

bakomliggande historia av långvarig stress. Samt att de har en viss överrepresentation av 

psykiatrisk komorbiditet och neuropsykiatriska diagnoser. Andra faktorer som vi tror kan 

påverka utfallet och prognosen hos dessa patienter är ålder, kön, duration, samt spridning av 

smärttillståndet.  

 

2.3 Frågeställningar: 
1. Finns det någon bakomliggande historia av stress hos barn och ungdomar med CRPS 

typ-1?  

2. Föreligger det någon psykiatrisk komorbiditet hos barn och ungdomar med CRPS typ-

1?  

3. Vilka olika faktorer påverkar utfallet och prognosen hos barn och ungdomar med 

CRPS typ-1?  

3. Material och Metoder: 
3:1 Inklusionskriterier:  
Sedan 1984 har mer än 300 barn och ungdomar med CRPS från olika delar av Sverige, 

bedömts av specialistläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Från år 2008 har patienterna 

istället bedömts vid beteendemedicinska smärtbehandlingsenheten på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Stockholm. Av dessa patienter har vi i denna retrospektiva 

journalstudie valt att inkludera 78 stycken barn och ungdomar, där journaldata har kunnat 

extraheras fram. Samtliga patienter har vid nybesöket vid enheten varit i åldrarna mellan 8-18 

år och har diagnostiserats med CRPS typ-1. Alla patienter i den studerade gruppen som har 

önskat behandling, har följts vid kliniken någon gång mellan 2004-2018 och är medicinskt 

färdigbehandlade. 
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Figur 5: Flödesschema över de patienter som inkluderades i studien.  

 

3:2 Studiematerial och metod: 
Vid genomförandet av den här studien har vi använt oss av ett journalunderlag som består av 

läkaranteckningar, psykologanteckningar och sjukgymnastanteckningar. Utifrån detta 

underlag har vi studerat olika variabler och förekomsten utav dessa hos alla patienter som 

ingått i vår studiepopulation. De variabler vi har tittat på är bakomliggande historia av stress, 

psykiatrisk komorbiditet, samt de fyra vanligaste förekommande stressorerna och psykiatriska 

åkommorna. Den subgrupp av patienter som är drabbade av något som presenterats enligt 

ovan, har jämförts mot övriga, icke drabbade patienter och sedan korrelerats till utfallet. Detta 

med anledning för att se om det föreligger någon skillnad och i fall de patienterna med 

bakomliggande historia av stress och/eller psykiatrisk komorbiditet har blivit smärtfria i en 

högre respektive lägre utsträckning. Den sista journalförda anteckningen på patienterna efter 

avslutad behandling och kontakt vid kliniken har använts som ett underlag för att bedöma 

utfallet, d.v.s. om patienterna blivit smärtfria, försämrade, oförändrade eller förbättrade. Dock 

har vi i denna studie enbart valt att studera två utfall d.v.s. de patienter som blivit smärtfria 

respektive ej smärtfria. Av de patienter som ej blivit smärtfria ingår de som blivit försämrade, 

oförändrade i sitt tillstånd samt förbättrade.  

>300 barn/ungdomar med CRPS har 
kliniskt bedömts hos specialist vid 
Karolinska Universitetssjukhuset. 

Inklusionskriterier: 
v Verifierad	CRPS	typ-1	diagnos.	

	
v Ålder	8-18	år	vid	nybesök.	

	
v Journaler	mellan	2004-2018	som	

har	kunnat	extraheras	fram.	
	

v Patienter	som	sökt	vid	enheten	
samt	önskat	behandling	har	blivit	
medicinskt	färdigbehandlade.		

Remiss från olika delar av Sverige 

vid klinisk misstanke om CRPS. 

 

Av dessa 
inkluderades 
slutligen 78 
patienter i 
studien. 
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Till sist har vi tittat på variabler som noterats vid nybesöket, vilka är ålder, kön, NRS-skala 

(Numeric pain rating scale) som är en självskattningsskala för smärta [36,37], spridd 

respektive lokaliserad CRPS och slutligen durationen d.v.s. hur länge patienten varit drabbad 

av tillståndet, vilket vi räknar från smärtdebut till första etablerad kontakt vid enheten. Även 

här har de undersökta subgrupperna jämförts mot resterande och korrelerats till utfallet. 

 

3.3 Bedömning avseende bakomliggande historia av stress: 
Bedömning avseende förekomsten av bakomliggande historia av stress är baserat på ett semi-

strukturerat anamnesformulär som läkaren använt sig av under anamnestagande vid första 

kontakt med patienten. De specifikt riktade frågorna i formuläret handlar om förekomst av 

mobbning i skolan, eventuell åtgärdad mobbning, ej kärnfamilj (förekomst av skilsmässa), 

tidigare negativa livshändelser, sexuella övergrepp, samt om patienten själv uppger sig för att 

vara överambitiös, har höga ambitionsnivåer i skola och/eller i idrott. För att uppfylla kravet 

för att ha höga ambitionsnivåer i idrott ska man antingen vara elitidrottare eller träna tre eller 

fler gånger i veckan samt dessutom tävla. För att uppfylla kravet för höga ambitionsnivåer i 

skolan ska det framgå att patienten upplever skolgången som viktig samt att uppnå höga 

betyg. Av de individer som klassificerats som överambitiösa ingår de som själva utgett sig för 

att vara det, samt de som har både höga ambitionsnivåer i idrott och i skolan. Individer som 

har upplevt negativa livshändelser innefattar exempelvis de patienter som varit utsatta för 

mobbning, skilsmässa, svåra familjeförhållanden, sexuella övergrepp, misshandel, PTSD, 

dödsfall och svåra sjukdomsfall i familjen.  

 

3:4 Bedömning avseende psykiatrisk komorbiditet:  
 Under den första sessionen med psykologen genomförs en psykiatrisk screening av patienten 

utifrån ett specifikt anamnesformulär, som innehåller ett flertal frågor och kriterier avseende 

förekomst av psykiatriska åkommor, vilket innefattar psykiatriska tillstånd och 

neuropsykiatriska diagnoser. De primära frågorna som berörs är barnmisshandel, övergrepp, 

självskadebeteende/suicidförsök, depression, ångest, ätstörningar, GAD, OCD, ADHD/ADD, 

ASD och PTSD. Om någon annan form av neuropsykiatrisk diagnos framkommer så noteras 

detta. I de fall där patienter upplevt en kombination av flera extremt svåra traumatiska 

negativa livshändelser, som exempelvis innefattar sexuella övergrepp, misshandel, neglect 

samt extremt svåra familjeförhållanden, så har de ansetts uppfylla kraven för PTSD även om 

uppgift saknas.  
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3:5 Statistisk analys: 
Efter att all data inhämtats så sammanställdes det i Microsoft Excel version 15.29.1. 

De statistiska analysmetoder vi genomgående använt oss av är Chi2 (2x2-tabell), där 

beräkningarna genomförts i Microsoft Excel version 15.29.1. I ett av fallen där vi analyserade 

åldersfördelning mot utfall använde vi oss av ett oparat t-test. Denna beräkning gjordes i 

SPSS Statistics version 23. Ett p-värde på 0,05 eller mindre har definierats som signifikant.  

 

3:6 Etiskt övervägande: 
I början av detta forskningsprojekt var jag personligen i kontakt med centrala 

etikprövningsnämnden. Efter en noggrann genomgång avseende forskningsprojektet 

bekräftade de att jag som student initialt inte behöver ansöka om någon etiskprövning, så 

länge mitt arbete inte publiceras. Alla journaler skrevs ut i pappersformat och placerades i 

pärmar. Därefter pseudonymiserades samtliga journaler, vilket innebär att de ersattes av en 

kod/pseudonym, som i sin tur gör det omöjligt för obehöriga att härleda den inhämtade 

informationen till en specifik patient. Samtliga journaler har förvarats inlåsta i säkert förvar 

frånskilda från obehöriga individer. CRPS är ett ganska ovanligt tillstånd och eftersom vi i 

denna studie har studerat en relativt liten patientgrupp, som innefattar barn och ungdomar så 

finns det potentiellt sett en liten risk att dessa individer skulle kunna känna igen sig, trots att 

all information pseudonymiserats. Vi bedömer gemensamt dock ändå denna risk som låg och 

anser att informationen är svår att härledda till någon specifik patient. Dessutom har resultaten 

presenterats på gruppnivå och enskilda fall diskuteras inte i arbetet.  

4. Resultat 
4:1 Studiepopulation 
Totalt 78 barn och ungdomar i åldrarna mellan 8-18 år ingick i studien. Medelåldern för 

sjukdomsdebut hos flickor var 11,6 år och för pojkar 11,7 år. För mer specifika 

inklusionskriterier se figur 5 under metoddelen 3:1.  I tabell 3 ses fördelningen av kön samt 

utfallet d.v.s. andelen patienter som efter avslutad kontakt och behandling vid kliniken blev 

smärtfria respektive icke smärtfria.  
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Tabell 3: Beskrivning av studiepopulationen.  

Variabler Antal  Procent 

Flickor 62 79 % 

Pojkar 16 21 % 

(Utfall) Smärtfria  30 38 % 

(Utfall) Icke-smärtfria 31 40 % 

Uppgift saknas om utfall 17 22 % 

 
4:2 Bakomliggande historia av stress: 

Av samtliga barn och ungdomar med CRPS typ-1 som ingick i studien så visade det sig att 

75 stycken (96%) hade någon form av bakomliggande historia av stress. Utav dessa 

individer så hade 62 personer (83%) angivit en förekomst av två eller flera stressorer. 

Fördelningen av antalet stressorer hos de individerna med en bakomliggande historia av 

stress ses i figur 6. I tabell 4 beskrivs de fyra vanligaste stressorerna där en jämförelse 

mellan två grupper för varje enskild stressor görs korrelerat till utfallet. I tre av fallen (hög 

ambitionsnivå i idrott, negativa livshändelser, hög skolambitionsnivå) har vi fått en 

statistisk signifikans. I ett av fallen som handlar om förekomsten av mobbing i skolan så 

fick vi dock inte ett signifikant resultat. Avseende negativa livshändelser så är det endast 

ett fåtal inkluderade patienter i grupp två, vilket därmed gör resultatet mycket osäkert trots 

det låga p-värdet. Avslutningsvis i tabell 4 beskrivs en jämförelse mellan individer som 

har fler respektive färre stressorer mot utfallet. Resultaten i tabellen visar genomgående 

att de patienter som befinner sig i grupp 1 blir smärtfria i en högre grad jämfört med de 

patienter som befinner sig i grupp 2. Linjediagrammet i figur 7 visar en jämförelse av 

utfallet i förhållande till antalet stressorer. Diagrammet visar en tendens till att de patienter 

som har en förekomst av flera stressorer verkar bli smärtfria i en högre grad jämfört med 

de patienter som har en förekomst av färre antal stressorer.  
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Figur 6: Fördelning i antal stressorer hos de individerna med en bakomliggande historia av 

stress. 

 

Tabell 4 - De fyra vanligaste stressorerna och en jämförelse och skillnad i antal 

stressorer med utfallet. 

Här beskrivs genomgående en jämförelse mellan två grupper korrelerat till utfallet för varje 

enskild stressor. De grupper angivna som nummer 1 är individer som har en förekomst av den 

enskilda stressorn, grupperna angivna som nummer 2 utgörs istället av de individer som inte 

har någon förekomst. Avslutningsvis beskrivs en jämförelse mellan de individer som har en 

förekomst av 3-6 stressorer (grupp 1) respektive de som har 0-2 stressorer (grupp 2) mot 

utfallet.  
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Figur 7: Beskriver hur antalet stressorer procentuellt påverkar utfallet hos de individerna med 

en bakomliggande historia av stress. 

 

4:3 Psykiatrisk komorbiditet: 
Psykiatrisk komorbiditet förekom hos 48 stycken (62%) och 34 stycken (71%) av dessa 

individer hade mer än en psykiatrisk åkomma. Fördelningen av antalet psykiatriska 

åkommor hos den studerade patientgruppen ses i figur 8.  

I tabell 5 ses en jämförelse av patienter i grupp 1 och 2 avseende den generella 

förekomsten av psykiatrisk komorbiditet mot utfallet. Vidare ses och jämförs patienter i 

grupp 1 och 2 på samma sätt avseende de fyra vanligaste psykiatriska åkommorna med 

utfallet. Resultaten i tabell 5 visar en statistisk signifikans i tre av fallen (psykiatrisk 

komorbiditet, depression, sucidtankar/självskadebeteende), där samtliga patienter i grupp 

1 blivit smärtfria i en lägre grad jämfört med de patienter som ingår i grupp 2. I två av 

fallen som avser ångest och fobi så fick vi däremot inte ett signifikant resultat.  
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Figur 8:  

*Övrigt – Innefattar könsdysfori och bipolärsjukdom.  

 

Tabell 5 - Generella förekomsten av psykiatrisk komorbiditet och de fyra vanligaste 

psykiatriska åkommorna. 

Här beskrivs en jämförelse mellan två grupper korrelerat till utfallet för varje enskild 

psykiatrisk åkomma. De grupper angivna som nummer 1 är individer som har en förekomst 

av den enskilda psykiatriska åkomman, grupperna angivna som nummer 2 utgörs istället av de 

individer som inte har någon förekomst.  
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4:4 Olika faktorers påverkan: 
Bland de olika faktorerna så var den första studerade variabeln könsfördelningen hos den 

ingående studiepopulationen. Den observerade fördelningen av könen var 62 flickor (79%) 

och 16 pojkar (21%). Detta jämfördes mot den förväntade fördelningen av pojkar och flickor i 

den allmänna populationen som för vardera pojkar och flickor är 50%. Resultatet blev 

statistiskt signifikant med ett mycket lågt p-värde (<0,000). Vidare studerade vi och jämförde 

könen avseende skillnader i utfallet och prognosen. I tabell 6 presenteras resultatet som visar 

att flickor drabbas i en betydligt högre utsträckning än pojkar och har även svårare för att bli 

smärtfria. I samma tabell presenteras även resultat avseende duration, spridning och skillnader 

i NRS-skala. Där de patienterna med en duration av tillståndet på >6 månader, har en 

spridning av tillståndet samt självskattat sig högre på NRS-skalan har svårare för att bli 

smärtfria. Ett oparat t-test genomfördes för att jämföra åldersfördelning mot utfallet d.v.s. 

andelen patienter i varje åldersgrupp som blivit smärtfria respektive icke-smärtfria patienter. 

Det var en signifikant skillnad i värdena för smärtfria (M=11,53, SD=2,36) och icke smärtfria 

(M=13,55, SD =2,44), t (57) = -3,23, p = 0,002. En illustration av åldersfördelningen kan ses i 

figur 9.  

 

Tabell 6 – Olika faktorers påverkan korrelerat till utfall: 

I tabellen ses en jämförelse av olika enskilda variabler korrelerat mot utfallet.  

 
*NRS – The numeric rating scale 
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Figur 9: Åldersfördelningen av antalet barn korrelerat till utfallet.  

5. Diskussion 
Vårt primära syfte med denna studie var att se om det förelåg någon form av bakomliggande 

historia av stress, samt om det fanns någon psykiatrisk komorbiditet hos barn och ungdomar 

med CRPS typ-1. Slutligen ville vi belysa hur olika faktorer påverkade utfallet och prognosen 

hos dessa individer.  

 

Utifrån resultaten kunde vi konstatera att häpnadsväckande 96% av samtliga ingående 

patienter i studien hade någon form av bakomliggande historia av stress. Av dessa hade 83% 

en förekomst av två eller flera stressorer. Detta talar därmed för att stress verkar kunna utgöra 

en predisponerande faktor för utvecklingen av CRPS typ-1. Wager et al presenterade ett 

liknande resultat i sin studie. Där de ingående 37 barnen med CRPS uppvisade en högre andel 

stressfulla livshändelser innan sjukdomsdebut i jämförelse med de två kontrollgrupperna. 

CRPS patienter uppvisade dock även fler stressfulla livshändelser efter smärtdebut jämfört 

med kontrollgrupperna. Wager et al presenterade även en hög förekomst av negativa 

livshändelser [31]. I vår egna studie kunde även vi konstatera en hög frekvens av negativa 

livshändelser hos patienterna, då det förefaller som den näst vanligaste stressorn. Till skillnad 

från Wager et al så hade vi inte några kontrollgrupper eller motgrupper att jämföra med när 

det gäller den generella förekomsten av bakomliggande historia av stress. Detta beror på att 

96% av samtliga patienter hade en förekomst av just detta. Pearson et al beskriver även i sin 
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fallrapport om hur en starkt utlösande emotionell stressor troligen föranlett utvecklingen av 

CRPS hos ett barn [35]. Geertzen et al presenterade i sin studie där 24 vuxna CRPS typ-1 

patienter ingick, en förekomst på 79,2% av stressfulla livshändelser. Dock gjordes denna 

uppskattning 3 veckor till 3 månader efter sjukdomsdebut [32]. I vår studie har vi inga 

uppgifter avseende stressorer efter sjukdomsdebut. Det hade däremot varit intressant och se 

vad Wager et al samt Geertzen et al hade fått för resultat om de hade studerat och jämfört 

stressfulla livshändelser mot utfallet d.v.s. hur det har gått för patienterna på ett liknande sätt 

som vi har gjort i vår studie.  

 

När vi vidare i vår studie studerade de fyra vanligaste stressorerna korrelerat till utfallet så 

fick vi ett mycket oväntat resultat. De individer med höga ambitionsnivåer i idrott och skola 

har en svag signifikans fast i motsatt riktning utifrån vad som var förväntat, d.v.s. dessa 

patienterna blev smärtfria i en högre grad. När det gäller negativa livshändelser så visar även 

här resultatet en mycket stark signifikans i motsatt riktning, vilket troligen skulle kunna bero 

på att antalet patienter som ingick i grupp 2 endast utgjordes av 8 personer, vilket därmed ger 

en osäkerhet kring resultatet. En annan viktig sak att ta i beaktande och som skulle kunna ha 

påverkat resultatet är att många patienter har ett flertal stressorer i bagaget, vilket gör att 

jämförelser av enskilda stressorer blir något osäkra. Vårt oväntade resultat avseende en ökad 

smärtfrihet vid förekomst av flera stressorer ger trots det låga p-värdet en viss osäkerhet p.g.a. 

det höga bortfallet gällande utfallet för de med få stressorer.  

 

En möjlig förklaring till varför individer med ett flertal stressorer blir smärtfria i en högre 

utsträckning jämfört med de som har färre, skulle kunna vara att dessa individer i större grad 

är högpresterande, elitidrottande och drivna individer. Har man tidigt genom betingning och 

inlärda beteendemönster lärt sig disciplin, ofta vara under mycket press, ha många bollar i 

luften och att alltid kämpa trots motgångar, så skulle det i sjukdomsfasen likaväl kunna vara 

en ”hjälpande faktor” som initialt en ”stjälpande” som bidrar till utvecklingen av CRPS typ-1. 

Med alla dessa egenskaper, inlärda beteenden och i vissa fall även mentala träningen som 

många framgångsrika atleter utövar, så har man kanske bättre förutsättningar att kunna 

bibehålla tanken och hoppet om en tillfrisknad. Dessa individer har kanske lättare för att 

skapa mål och delmål och framförallt med sin disciplin klara av att åta sig och fullfölja den 

ofta mycket krävande, svåra och komplexa rehabiliteringen och behandlingen som många 

gånger krävs för ett möjligt tillfrisknande.  
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När det gäller psykiatrisk komorbiditet så kunde vi konstatera att det förekommer i en 

ovanligt hög utsträckning. Det förefaller även att vara en signifikant skillnad avseende utfallet 

då de patienterna med psykiatrisk komorbiditet blir smärtfria i en lägre utsträckning än övriga. 

Vad gäller de fyra vanligaste psykiatriska åkommorna så blev det en signifikant skillnad i två 

av fallen (depression, suicidtankar/självskadebeteende). I de andra två fallen fick vi inte en 

signifikant skillnad (ångest, fobi) vilket skulle kunna bero på att flera patienter (71%) hade en 

förekomst av flera psykiatriska åkommor. Bland de individer med psykiatrisk komorbiditet så 

var depression den vanligaste psykiatriska åkomman. Avseende depression så kom Geertzen 

et al i sin studie fram till att kvinnor med CRPS typ-1 var mer deprimerade, hade en känsla av 

otillräcklighet och var mer känslomässigt instabila jämfört med kontrollgruppen. Män med 

CRPS typ-1 var mer ängsliga än män i kontrollgruppen [32]. Detta styrker till viss del våra 

resultat, men vi kan inte uttala oss fullt ut med tanke på att studien inte gjorts på barn och 

ungdomar. Vi har inte heller jämfört med någon kontrollgrupp. PTSD var inte en psykiatrisk 

åkomma som lyftes bland de fyra vanligaste i vår studie. Detta utfall kanske hade varit 

annorlunda om man hade studerat vuxna istället för barn och ungdomar, samt om man hade 

studerat en större grupp patienter och om man hade haft ett mindre bortfall av patienter. 

Däremot kom Speck et al fram till att PTSD är mer frekvent förekommande hos CRPS 

patienter än i den generella populationen. Av 152 CRPS patienter så uppfyllde 58 stycken 

(38%) diagnoskriterierna för PTSD. En stor procentuell skillnad sågs därmed vid jämförelse 

av CRPS gruppen med de två kontrollgrupperna [33]. 

 

Att kvinnor och flickor drabbas i en högre utsträckning av CRPS än män och pojkar är känt 

sedan tidigare [8–10]. Även vi har kunnat konstatera i denna studie att flickor drabbas i en 

betydligt högre utsträckning än pojkar. Vi kunde även konstatera att pojkar blir smärtfria i en 

betydligt högre grad än flickor. En möjlig, icke evidensbaserad teori avseende att flickor 

drabbas i en betydligt högre utsträckning än pojkar, skulle kunna vara en hormonell inverkan 

och komponent. Under studiens gång har vi nämligen noterat att flickor i pubertetsålder med 

CRPS typ-1 verkar ha en hel del menstruationsproblem i form av rikliga 

menstruationsblödningar och svåra menstruationssmärtor. Det har tyvärr inte funnits utrymme 

för oss i denna studie att fördjupa oss ytterligare i detta. Det har dock gjorts en tidigare studie 

inom området där kvinnor i åldrarna 18-82 år medverkade. Av de medverkande patienterna 

hade 34 stycken CRPS typ-1 och i kontrollgruppen ingick 147 individer utan CRPS diagnos. 

Denna studie kom fram till att kvinnor med CRPS typ-1 var 5.3 gånger mer benägna att ha 

menstruationsstörningar jämfört med kontrollgruppen. Detta skulle då innebära en riskökning 
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att utveckla CRPS typ-1 [38]. Fler sådana här studier bör göras på barn och ungdomar i 

anslutning till menarke som i genomsnitt inträffar vid 12-13 års ålder, men kan normalt 

förekomma mellan 11-15 år [39]. Detta med anledning av att vidare studera den hormonella 

aspekten och om detta skulle kunna vara en orsak eller av betydelse för att utveckla CRPS 

typ-1. 

 

 Resultatet visade en stark signifikant skillnad hos de patienter som hade en duration av 

tillståndet på mer än 6 månader. Även de patienter som fått en spridning av tillståndet och de 

som självskattade mer än 57 på NRS skalan hade en tydlig signifikant skillnad. I alla tre fallen 

hade dessa patienter en sämre prognos då de blev smärtfria i en betydligt lägre utsträckning. 

En anledning till att det går sämre för patienter med en längre duration, skulle kunna bero på 

att de under en längre tid går odiagnostiserade, feldiagnostiseras samt felbehandlas. Detta är 

givetvis ett stort problem och komplexitet vid ovanliga sjukdomstillstånd. En spridning av 

CRPS sker mycket sällan initialt, utan förekommer oftare efter en längre tids sjukdom. Vilket 

därmed hänger ihop med durationen. Man kan också tänka sig att NRS hänger ihop med såväl 

både durationen och spridningen. Detta med anledning av att kroppen ofta försöker 

kompensera för den drabbade extremiteten. Vilket kan resultera i felbelastningar, 

muskelspänningar och felställningar som i sig också kan bidra till en ökad smärta. Om man 

dessutom får en spridning av sin CRPS, så leder det ofta till ytterligare funktionsnedsättningar 

och ökade smärtor, som slutligen alltmer resulterar i en ”ond cirkel” som kan vara väldigt svår 

att bryta. Inte minst har dessa patienter ofta stora sömnsvårigheter p.g.a. smärtor och 

oförmåga att röra sig och vända sig på ett naturligt sätt under sömnen. Detta är givetvis också 

en viktig del att ha i åtanke när det gäller patienternas förmåga till en förbättring och ett 

tillfrisknande.  

 

 Slutligen när det gäller åldersfördelningen korrelerat till utfallet så såg vi även där en tydlig 

signifikant skillnad, där de yngre barnen blev smärtfria i en betydligt högre utsträckning 

jämfört med de lite äldre ungdomarna. Ingen patient över 15 års ålder som medverkade i vår 

studie blev smärtfri. En möjlig teori bakom detta är att barn kanske är mer formbara och har 

lättare för att anpassa sig i olika typer av miljöer och inte minst i lekfulla situationer. Detta 

gäller inte minst vid rehabiliteringsträningen där barnen genom leken får närma sig det som 

känns begränsande och svårt. Såväl rehabilitering och synsättet på ens situation och 

sjukdomstillstånd förändras ju äldre man blir. Dessutom är det nog lättare som äldre och 

framförallt om man varit drabbad under en längre tid att man ”blir sin sjukdom”.  
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Att vara sjuk blir det ”normala” och man har kanske glömt bort hur det är att vara barn då 

många av dessa patienter mognar betydligt fortare, vilket givetvis beror på allt som de får gå 

igenom. Vi har också kunnat notera under studiens gång att de barn med föräldrar som varit 

väldigt engagerade i barnens behandling och rehabilitering, såväl på sjukhuset som i hemmet 

ofta haft ett positivt utfall med en god prognos. Vi har dock inte haft möjlighet att fördjupa 

oss närmare i detta. Men det kan definitivt vara en sak som man bör studera vidare, där man 

kanske tittar på föräldrarnas engagemang, stöd, närvaro, trygghet och de strategier de 

använder sig av i hemmet och i vardagen, i relation till hur det går för dessa patienter jämfört 

med de som inte får liknande hjälp, stöd och engagemang.  

6. Svagheter och styrkor 
Det finns en del svagheter i den här studien som bör tas i beaktning. I studien förekommer det 

ganska stora bortfall på grund av bristfälliga eller avsaknad av journaluppgifter avseende 

stressorer, psykiatriska åkommor, samt utfall. Detta resulterar i att vissa av de patientgrupper 

som vi har jämfört med en motgrupp har varit små, vilket givetvis ger en osäkerhet kring 

resultaten. En annan svaghet som bör belysas är komplexiteten i att inte ha ett validerat 

mätinstrument för de olika stressorerna. Stress betraktas och upplevs olika av varje enskild 

individ vilket givetvis beror på att vi alla har olika ”tröskelnivåer avseende stress”, där en del 

är mer eller mindre stresståliga. Dessutom kan det finnas en skillnad i hur ett yngre barn 

respektive en ungdom uttrycker sig avseende stress. Vi vet inte heller hur många av de barn 

och ungdomar som ingått i studien som vågat öppna upp sig och berätta om jobbiga 

upplevelser eller händelser, vilket givetvis i så fall kan ha påverkat vårt resultat. 

Bedömningen av vissa stressorer och ibland även psykiatrisk komorbiditet har därmed i en del 

fall fått bli subjektiva. I metoddelen beskrevs tidigare kraven för att exempelvis uppfylla 

kriterier för höga ambitionsnivåer i idrott. Att träna tre gånger i veckan eller fler behöver inte 

för alla individer innebära en stress. Vilket därmed också ger en viss osäkerhet i våra resultat. 

Styrkan i studien är dock att samtliga patienter vid inhämtning av data enbart bedömts av en 

person, vilket gör att samma metod konsekvent har använts för bedömningen av samtliga 

patienter. Ytterligare en styrka är att vi har en relativt stor patientgrupp i förhållande till den 

ganska ovanliga diagnosen som vi har studerat.  
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7. Slutsats 
Baserat på våra resultat i studien så utgör en bakomliggande historia av stress en 

predisponerande faktor för utvecklingen av CRPS typ-1. Psykiatrisk komorbiditet 

förekommer i en hög utsträckning och dessa patienter har signifikant svårare för att bli 

smärtfria. Flickor drabbas i en betydligt högre grad än pojkar och har haft svårare för att bli 

smärtfria. Av samtliga ingående patienter så hade ingen över 15 års ålder blivit smärtfri. Det 

förekommer en signifikant skillnad hos de patienter som hade en längre duration av tillståndet 

på >6 månader, de som hade en NRS på >57 samt de individer som hade en spridning av 

tillståndet. Patienterna i dessa tre grupper blev smärtfria i en betydligt lägre utsträckning. 
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8. Tillkännagivande 
Jag hade aldrig kunnat tro att några få ord skulle komma att bli ett motto som skulle förändra 

hela mitt liv. Jag minns det som igår, dagen då jag satt i min rullstol och min far placerade ett 

armband med tårar i ögonen runt min handled, med orden ”Never give up”. Med samma ord 

lovade jag min älskade farmor och farfar med gråten i halsen ifrån sjukhussängen att jag 

aldrig skulle ge upp, medan de höll mig i min hand. Under sju års tid levde jag som ett kolli 

till följd av en mycket svår CRPS som spridit sig. Jag var ständigt omgiven av alternerande 

sjukvård i hemmet där jag sköttes av min kärleksfulla och mycket beundransvärt starka mor, i 

kombination av långa sjukhusvistelser. Enligt alla läkare skulle jag aldrig kunna ha ett 

funktionellt liv igen och än mindre klara av att uppnå min stora dröm om att en vacker dag få 

bli en bra läkare. Mot alla odds, med kärlek och stöd från mina närmaste och med en inre tro, 

och en ständig påminnelse av att aldrig ge upp runt min handled, tog jag mig sakta tillbaka till 

livet, tack vare ett enastående rehabiliteringsteam på Svenska-Re på Gran Canaria.  

 

Att stå här idag och kunna blicka tillbaka på min resa, vara halvvägs i min läkarutbildning och 

samtidigt fått möjligheten att få forska inom det område som jag brinner allra mest för är 

oerhört stort för mig. Därför vill jag ge ett stort tack till specialistläkare Gunnar L.Olsson som 

är en av få läkare som besitter en gedigen kunskap och erfarenhet inom CRPS, och för att han 

givit mig möjligheten att få forska inom området. Med ökad kunskap och visdom genom egna 

erfarenheter får jag nu möjligheten att hjälpa andra drabbade, vilket gör mitt egna lidande 

under alla år värt varje sekund. 

 

 Slutligen från djupet av mitt hjärta vill jag ge ett särskilt stort tack till följande personer, för 

att ni ständigt funnits vid min sida, givit mig kärlek, stöd och framförallt aldrig givit upp 

hoppet om mig. Tack för att ni alla bidragit till att jag fått mitt liv tillbaka och framöver kan få 

fortsätta min stora dröm om att en vacker dag få bli en bra läkare och hjälpa andra CRPS 

drabbade patienter och familjer.  
Stort tack till min älskade familj, farmor (Inga Johannesson), Farfar (Lennart Johannesson), Mor (Lotta 

Johannesson), Far (Mats Johannesson), Bror (Robin Johannesson), och inte minst min kära Gudfar (Magnus 

Gustavsson) för din kärlek och för allt du gjort för mig genom åren. Alla i teamet på Svenska-Re men ett särskilt 

stort tack till mina stora förebilder (Henrik Marting, Karin Gonzales Bergh, Ulrika Johansson, John-Anders 

Gustafsson, Elizabet Häll), Torleif blixt för att du lärt mig att alltid se till helheten, och slutligen mina allra 

närmaste vänner, där jag särskilt vill omnämna (Freddie Jansson), till er övriga som förgyller mitt liv, ni vet 

vilka ni är!  

Never give up! 
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