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Sammanfattning 
 

Aktuell forskning har visat att psykologiska faktorer spelar en viktig roll 
för upplevelsen av långvarig smärta. Denna studie undersökte effekterna 
av en KBT-behandling bestående av introceptiv exponering och 
avslappning för patienter med långvarig smärta. Studien använde en 
single-subject design där sex smärtpatienter genomgick en sex veckor 
lång individuell behandling. De variabler studien undersökte var i första 
hand förändringar gällande grad av acceptans samt upplevd 
smärtintensitet, i andra hand förändringar gällande smärtrelaterad 
ångest, rörelserädsla, katastroftankar samt funktion. Deltagande i 
behandlingen var förknippat med ökad acceptans, förbättrad funktion, 
minskad smärtintensitet, minskad smärtrelaterad ångest, mindre 
katastroftankar samt minskad rörelserädsla. Studien tyder på att denna 
behandling kan leda till positiva förändringar hos smärtpatienter för 
såväl kognitiva och känslomässiga komponenter som beteendemässiga 
komponenter. 
 
Nyckelord: Smärta, acceptans, introceptiv exponering, avslappning, 
single-subject. 
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Abstract 

 
Current research has shown that psychological factors play an important 
role in the experience of chronic pain. This study examined the effects of 
a CBT treatment containing interoceptive exposure and relaxation for 
patients with chronic pain. The study used a single-subject design where 
six patients underwent a six week long individual treatment. The 
variables the study examined were changes concerning degree of 
acceptance, pain intensity, changes concerning pain related anxiety, 
kinesiophobia, catastrophizing and function. Participation in the 
treatment was associated with increased acceptance, improved function, 
reduced pain intensity, reduced pain related anxiety, less catastrophizing 
and reduced kinesiophobia. The study indicates that this treatment can 
lead to positive changes with pain patients in both cognitive and 
emotional components as well as behavioral components.  
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Att vänja sig vid smärta: En behandlingsstudie av patienter med långvarig smärta  

 

Varför ska vi studera smärta? 

Smärta är ett av de största hälsoproblemen i dagens samhälle sett såväl ur den enskilde 

individens synvinkel som ur ett samhällsperspektiv. Idag är den främsta anledningen till att 

människor i i-länderna söker vård just smärta (Linton, 2005). Smärta är också en huvudorsak 

till funktionshinder och arbetsoförmåga, vilket leder till förlust av arbetsdagar, 

sjukskrivningar och förtidspensioneringar (Linton, 2005). Ungefär 12 procent av Sveriges 

vuxna befolkning har i en kartläggning uppgivit att de lider av kroniska nack- eller 

ryggsmärtor (Nachemson & Jonsson, 2000, ref i Linton, 2005). Många länder använder upp 

till 14 procent av sin BNP på hälso- och sjukvård, där behandling av smärtproblem utgör en 

stor del (Waddell & Nordlund, 2000, ref i Linton, 2005). Ur såväl samhällsekonomisk 

synvinkel som ur den enskilde smärtpatientens synvinkel är behandling av smärta således ett 

mycket viktigt område att vidareutveckla. Den aktuella studien vill utvärdera en ny 

behandlingsform för patienter med långvarig smärta, bestående av introceptiv exponering (IE) 

och avslappning. 

 

Definition av smärta 

Smärta kan upplevas på en rad olika sätt och ta sig en mängd olika uttryck, vilket gör den svår 

att definiera och mäta. The International Association for the Study of Pain har dock tagit fram 

en arbetsdefinition för personal inom hälso- och sjukvården: ”En obehaglig 

sinnesförnimmelse och känslomässig upplevelse som hör ihop med faktisk eller potentiell 

vävnadsskada eller beskrivs i termer av sådan skada och som tar sig uttryck i beteendet” 

(www.iasp-pain.org). Denna definition av smärta innefattar såväl biologiska som 

psykologiska faktorer och visar vilket mångfacetterat fenomen smärta är. 
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Uppkomst och vidmakthållande av långvarig smärta 

Fram till idag har det varit svårt att komma fram till en enkel förklaringsmodell till varför 

kronisk smärta utvecklas hos vissa individer (Vlaeyen & Linton, 2000). En biomedicinsk 

förklaringsmodell menar att det har blivit en förändring i den centrala smärtregleringen. 

Förändringen innebär att nervcellerna i ryggmärgen har blivit överbelastade och överkänsliga 

för inkommande smärtsignaler, vilket leder till att nervcellerna felaktigt förstärker 

smärtsignalerna upp till hjärnan (Division Primärvård, 2006). I kombination med att 

smärtbromsen inte fungerar som den ska på grund av brist på serotonin, leder detta till att 

långvarig smärta utvecklas.   

Under de senaste 30 åren har forskningen alltmer kunnat påvisa att psykologiska 

faktorer spelar en viktig roll för upplevelsen av långvarig smärta (Keefe, Rumble, Scipio, 

Giordano & Perri, 2004). Biopsykosociala förklaringsmodeller kan jämfört med 

biomedicinska modeller bredda bilden av uppkomst och vidmakthållande av långvarig smärta, 

då de även inkluderar psykologiska och sociala faktorer (Waddell, 2004ª, ref i Leeuw et al, 

2007). I en översiktsartikel av Keefe et al. (2004), sammanfattas aktuell forskning kring 

långvarig smärta. Artikeln presenterar följande modell som beskriver hur psykologiska 

faktorer är förknippade med anpassning till långvarig smärta: 

 
Katastroftankar kring smärta       Smärta 
Smärtrelaterad rädsla och oro       →  Ökad:  Psykisk stress 
Hjälplöshet          Fysisk oförmåga 
 
Self-efficacy         Smärta 
Coping-strategier för smärta    →  Minskad: Psykisk stress 
Öppenhet för förändring       Fysisk oförmåga 
Acceptans 
 

Figur 1 
Psykologiska faktorer associerade med anpassning till långvarig smärta (Keefe et al., 2004). 
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Smärtrelaterad rädsla och undvikande 

Smärtrelaterad rädsla beskrivs bäst som den rädsla som uppstår när smärtrelaterade stimuli 

uppfattas som ett viktigt hot. Rädslan och oron leder till såväl psykofysiologiska (exempelvis 

ökad muskelspänning) som beteendemässiga (exempelvis flykt och undvikandebeteenden) 

och kognitiva (exempelvis katastroftankar) reaktioner. Rädslan och oron gör också att 

uppmärksamheten selektivt riktas mot hotrelaterade stimuli snarare än neutrala stimuli 

(Eysenck, 1992, ref i Leeuw et al., 2007). Undvikande och ökad vaksamhet leder till minskad 

ångest och oro på kort sikt, men kan även förstärka oron och ångesten på lång sikt (Leeuw et 

al., 2007). Rädsla riktad mot smärtan själv, mot vissa rörelser och aktiviteter eller mot skador 

är vanligt förekommande hos smärtpatienter (Leeuw et al, 2007). Upptäckter inom 

smärtforskning tyder på att smärtrelaterad rädsla och oro är relaterade såväl till uppkomst som 

till vidmakthållande av långvarig smärta (Leeuw et al, 2007).  

 

Rädsla-undvikande modellen 

För att underlätta förståelsen för hur samspelet mellan kognitiva, emotionella, biologiska och 

beteendemässiga faktorer kan påverka upplevelsen av smärta utvecklades den så kallade 

“rädsla-undvikande modellen” (Vlaeyen & Linton, 2000). Grundtanken i modellen är att 

beroende på hur individen tolkar smärtan kan utvecklingen gå två olika vägar. Den högra 

delen av modellen visar förloppet vid ”vanlig” reaktion vid akut smärta. Den vänstra delen 

visar utvecklingen av en negativ spiral där rädsla, oro och undvikande är centrala 

komponenter. Lintons och Vlaeyens modell har uppdaterats av Asmundson et al. (2004), där 

man gör en distinktion mellan rädsla och oro.  Här leder rädslan till flykt och oron till 

undvikande.  
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Figur 2 
Rädsla-undvikande modellen för långvarig smärta, översatt från Leeuw et al. (2007). Baserad 
på rädsla-undvikande modellen (Vlaeyen, J. & Linton, S. 2000) och rädsla-oro-undvikande 

modellen (Asmundson et al., 2004). 
 

Den vänstra delen av modellen kan förstås enligt följande beskrivning. Om smärtan 

uppfattas som ett hot resulterar det i katastroftankar (”jag har skadat mig allvarligt, det 

kommer aldrig bli bättre”). Dessa katastroftankar har nära samband med smärtrelaterad rädsla. 

Rädslan påverkar tankar och beteenden. Man blir uppmärksam på kroppen och alla tecken på 

att någonting är fel. Vaksamheten aktiverar i sin tur kroppens försvarssystem, inklusive 

muskelspänningar, vilket kan öka smärtnivån. Rädslan gör också att man undviker vissa 

rörelser. Undvikande i sin tur leder till en minskning av aktivitetsnivån, vilket i längden kan 

påverka arbete, fritid och sociala aktiviteter negativt. Detta kan medföra att nedstämdhet och 

irritation utvecklas, vilket i sin tur påverkar smärtupplevelsen och leder till minskad tolerans 

och större smärtintensitet. På så sätt utvecklas en ond cirkel som vidmakthåller den långvariga 

smärtan (Linton, 2005). 
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Behandlingar riktade mot långvarig smärta 

Nicholas (2007) delar in interventioner riktade mot smärtaversion, undvikande och 

smärtrelaterat obehag/distress i tre kategorier med underkategorier. Dessa är: 

1) Uppmärksamhetsbaserade interventioner:  

a) Distraktion (rikta uppmärksamheten mot någonting annat än smärtan, 

exempelvis en imaginär bild) 

b) Undantryckande (undvika att tänka på smärtan) 

c) Fokusering (fokusera på olika aspekter av smärtupplevelsen). 

 2) Tankebaserade interventioner (exempelvis ifrågasättande av katastroftankar) 

3) Exponeringsbaserade interventioner: 

a) Overt eller beteendeexponering (personen utsätter sig för en situation eller 

utför en uppgift där smärta uppstår tills rädslan avtar) 

b) Covert eller introceptiv exponering (personen utsätter sig för den 

obehagliga känslan som smärtan medför, mental fokusering, tills aversionen 

avtar) 

Av dessa interventioner är beteendeexponering den behandlingsform som fått bäst 

resultat enligt forskningen (Nicholas, 2007). Man har dock sett att beteendeexponeringens 

effektivitet har skiftat mellan olika individer (Boersma et al., 2004). En förklaring till detta 

skulle kunna vara att kognitiva faktorer som till exempel uppmärksamhet kan påverka 

effektiviteten. Exempelvis kan det vara så att om personen trycker undan smärtan samtidigt 

som han/hon utsätter sig för den obehagliga situationen så undergrävs exponeringens effekt 

(Foa, 2006, ref i Nicholas, 2007).  

I den aktuella studien används tekniker med inslag av dels uppmärksamhetsbaserad 

karaktär, dels exponeringsbaserad karaktär. De uppmärksamhetsbaserade delarna består av en 

distraktionsteknik, avslappning genom visualisering, och en fokuseringsteknik, introceptiv 
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exponering. Vad gäller exponeringsinslagen ingår introceptiv exponering i den intervention 

som kallas just introceptiv exponering. Dessa tekniker kombineras med rörelser som 

framkallar ett visst obehag. 

 Introceptiv exponering och avslappning genom visualisering både liknar varandra och 

står i kontrast till varandra. Likheten består i att de båda syftar till att få patienten att bli 

fysiskt avslappnad. Däremot skiljer de sig åt vad gäller uppmärksamheten, då IE riktar 

uppmärksamheten mot smärtan och visualiseringsövningen riktar uppmärksamheten bort från 

smärtan. Att vi valt att undersöka dessa två tekniker är just på grund av att de både är lika och 

olika. Eftersom interventionen består av två separata tekniker som följer direkt på varandra, är 

det viktigt att de är relativt lika så att kontrasten inte blir alltför stor. Förutom att utvärdera 

dessa tekniker tillsammans är ett av studiens syften att undersöka om det finns någon skillnad 

mellan hur de påverkar utvalda variabler. Då teknikerna skiljer sig åt vad gäller 

uppmärksamhet kan man tänka sig att de påverkar olika variabler på olika sätt. De få studier 

där IE utvärderats har övningen ofta kombinerats med avslappning, dock inte avslappning 

genom visualisering. Att utvärdera en behandling bestående av IE och avslappning genom 

visualiseing skulle således kunna öppna upp för möjligheten att särskilja IE från andra 

avslappningsformer. 

 

Avslappning 

Avslappning definieras som ”ett tillstånd av relativ frihet från både oro och muskeloskeletal 

spänning, manifesterat som lugn och fridfullhet (McCaffrey & Beebe, 1998). Syftet med 

avslappning är att få fram ett beteende som är motsatsen av fly-fäkta beteendet (fight or 

flight). När en individ är avslappnad uppvisar han/hon oftast normalt blodtryck och en 

minskning i syreanvändning, andningstakt, hjärtrytm och muskelspänning (Benson & Kipper, 

2000; Jacobs, 2001). En hypotes som vissa hävdar är att avslappning påverkar smärta genom 
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att a) reducera mängden syre som vävnader behöver och minska nivån på kemikalier som 

laktossyra som kan utlösa smärta, b) lösa upp muskeloskeletal spänning och oro som kan 

utlösa smärta och c) frigöra endorfiner (McCaffrey & Pasero, 1999).  

Vad kan avslappning tillföra? Avslappningstekniker är en vanlig komponent i 

multimodala behandlingspaket för långvarig smärta (Owens & Ehrenreich 1991, Jessup & 

Gallegos 1994, Linton 1994). Avslappning har visat sig vara användbar som en 

behandlingsform för långvarig smärta genom att den tränar patienterna i att minska sin 

muskelspänning, vilket anses vara en bidragande faktor till långvarig smärta (Adams, Poole & 

Richardson, 2005). Avslappningstekniker har även visat sig minska oro och därigenom smärta 

(Philips, 1988). Trots ovan nämnda forskning menar dock vissa att det är oklart på vilket sätt 

avslappning egentligen påverkar smärtan. Det kan vara så att det påverkar hur patienterna 

hanterar smärtan mer än att det har någon specifik effekt på smärtan (Craig, 1994). Den form 

av avslappning som behandlingen i denna studie har använt sig av, guided imagery, klassas 

enligt Endler et al. som distraktionscoping (Endler, Kocovski & Macrodimitris, 2000). 

Kriterierna för denna form av coping är enligt dem att den ”involverar tänkande eller 

engagerande i aktiviteter orelaterade till hälsoproblemet”. 

En av fördelarna med avslappning som en behandling för smärta är att den tar bort 

risken för medicinska bieffekter som farmakologisk behandling alltid måste ta med i sina 

beräkningar (Morone & Greco, 2007). Eftersom långvarig smärta ofta leder till en passivitet 

hos de personer som drabbas är det bra om patienten kan bli mer aktiv. Avslappning som 

behandlingsform understryker just vikten av patientens egna aktiva involvering i sin hälsa och 

sitt välbefinnande (Morone & Greco, 2007). Om avslappningstekniker ska ge effekt krävs det 

att patienterna är motiverade och disciplinerade. Det är också viktigt att patienterna 

kontinuerligt tränar avslappning under en längre tid då avslappningstekniker karakteriseras av 

en ökad färdighetsgrad över tid hos utövarna (Morone & Greco, 2007).   
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Vilka komponenter i modellen kan avslappning vara verksamma mot? Vägledd 

avslappning har visat sig ge signifikanta minskningar i smärtskattningar och signifikanta 

förbättringar i rörlighet för patienter med långvarig smärta (Baird & Sands, 2004; 

Lewandowski 2004). Långvarig smärta har ofta den effekten att uppmärksamheten riktas mot 

oron, vilket förstärker smärtupplevelsen. Genom att reaktionen istället blir avslappning och 

lugn kan smärtan minskas dramatiskt, både genom att den negativa smärtuppfattningen 

avlägsnas och genom att avslappning tillförs till smärtpunkten (Sadler, 2007).   

 

Introceptiv exponering 

Enligt IASP är en fundamental karaktäristika hos smärta aversion mot sinnesförnimmelsen 

(www.iasp-pain.org). IE syftar till att minska aversionen vid långvarig smärta genom att 

mentalt fokusera på den (Nicholas, 2007). Det är en form av mental exponering riktad mot 

smärta och de känslor och förnimmelser som är förknippade med smärtan. Genom habituering 

av själva smärtupplevelsen antas graden av påverkan som smärtan har minska, det vill säga 

obehaget som smärtan orsakar avtar. Forskning på friska personer har visat att upprepad 

exponering av ett smärtsamt stimulus leder till minskad aktivitet i de områden i hjärnan som 

är kopplade till uppmärksamhet riktad mot smärta (Bingel, Schoell, Herken, Büchel & May, 

2007). Hos personer med långvarig smärta finns det ofta inte något specifikt externt stimuli 

(exempelvis skada) utan det är själva smärtan som besvärar dem. IE innebär en exponering av 

själva smärtupplevelsen utan att försöka skjuta bort den eller distrahera sig från den 

(Nicholas, 2007).  

Rent metodmässigt påminner IE mycket om mindfulness. Däremot skiljer sig den 

teoretiska bakgrunden åt. IE grundar sig i rädsla-undvikandeteori, medan mindfulness har en 

mer andlig och filosofisk grund (Nicholas, 2007). 
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Vad kan introceptiv exponering tillföra? Fram till dagens datum har den 

behandlingsmetod som visat sig vara mest verksam för patienter med långvarig smärta varit 

beteendeexponering (Nicholas, 2007). Flertalet studier har visat resultat där personer med 

stark smärträdsla har minskad denna rädsla och ökat sin aktivitetsnivå genom 

beteendeexponering (de Jong et al., 2005; Vlaeyen et al., 2001; Linton et al., 2002). Alla 

studier har dock inte fått lika lysande resultat (Boersma et al., 2004), vilket tyder på att det 

kan finnas andra faktorer som spelar in. En förklaring till de varierande resultaten kan vara att 

en del patienter använder sig av kognitiva strategier som undergräver effekten av 

beteendeexponeringen (Nicholas, 2007). Exempel på sådana strategier skulle kunna vara 

undantryckande eller mentalt undvikande av smärtan. I studier av ångestsyndrom har man 

funnit att mental distraktion både kan underlätta och undergräva effekten av exponering 

beroende på typen av syndrom (Foa, 2006, ref i Nicholas, 2007). I en nyligen genomförd 

studie av Van Damme et al. (2006) fann man att smärtsignaler sällan försvinner helt. 

Dessutom fanns ofta kognitiva komponenter kvar i de fall smärtsignalerna försvann, som 

exempelvis uppmärksamhet riktad mot smärtsignaler, vilket ökade risken för återfall. Dessa 

upptäckter tyder på att beteendeexponering skulle kunna effektiviseras genom kognitiva 

metoder som riktar in sig på uppmärksamhet och smärtaversion (Nicholas, 2007). En metod 

för att hantera kognitivt undvikande vid beteendeexponering är IE. 

Vilka variabler kan introceptiv exponering påverka? IE riktar in sig på att minska 

smärtpatienters många former av undvikande, framförallt det mentala undvikandet. Då det 

saknas mätinstrument för mentalt undvikande i dagsläget har vi i den aktuella studien valt att 

mäta detta i termer av acceptans. I studien förutsätts således att mentalt undvikande är 

motsatsen till acceptans, med andra ord: högt mentalt undvikande = låg acceptans. En annan 

form av undvikande är fysiskt undvikande. I studien används ett mått för rörelserädsla, vilket 

antas leda till fysiskt undvikande. Eftersom IE riktar in sig på att minska smärtaversion samt 
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underlätta habituering till smärta är det även intressant att hålla dessa faktorer i tanken, då de 

kan beskriva teknikens effektivitet. Även dessa antar vi är nära sammankopplade med mentalt 

undvikande och acceptans. Andra mått som är intressanta att undersöka för patienter med 

långvarig smärta är funktionsnivå samt katastroftankar. Dessa är båda vanligt förekommande i 

förklaringsmodeller av långvarig smärta och som utfallsmått i studier av patienter med 

långvarig smärta.     

  

Den aktuella studien 

I studien antas acceptans vara en nyckelkomponent i utvecklandet och vidmakthållandet av 

långvarig smärta (se figur 1 samt föregående resonemang). Forskning tyder på att ökad 

acceptans är kopplat till minskad smärtrelaterad rädsla och oro samt förhöjd funktionsnivå 

(McCracken & Eccleston, 2006). Studiens övergripande hypotes är att patienter med 

långvarig smärta kan uppnå ökad acceptans genom habituering av smärtupplevelsen. 

Habitueringen sker genom att patienterna utsätter sig för situationer där smärta uppstår 

samtidigt som de slappnar av och/eller fokuserar mentalt på smärtan. De tekniker studien vill 

utvärdera är IE samt avslappning genom visualisering. 

Interventionen i den aktuella studien har renodlats för att så långt som möjligt enbart 

bestå av IE och avslappning genom visualisering. De studier som tidigare gjorts gällande 

acceptans av smärta har ofta baserats på paketbehandlingar. Exempel på vad som har ingått i 

dessa är smärtedukation, uppsättande av mål och graderad aktivering, mindfulness och 

acceptansövningar samt avslappning och meditation (Nicholas, 2007).  

 

Studiens syften och hypoteser 

Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en behandling bestående av introceptiv 

exponering och avslappning, riktad till patienter med långvarig smärta. De variabler som 
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studien vill undersöka är i första hand acceptans, som ses i relation till den upplevda 

smärtintensiteten. Studien vill även undersöka om behandlingen har effekt inom andra 

smärtrelaterade områden, såsom kognitioner, emotioner och beteenden kopplade till smärta.  

 

Studiens huvudsakliga syften är: 

1) Att undersöka om en sex veckor lång IE/avslappningsbehandling kan ge förbättringar 

på utvalda variabler hos patienter med långvarig smärta. Dessa variabler är i första 

hand acceptans, i andra hand smärtrelaterad ångest, rörelserädsla, katastroftankar samt 

funktionsnivå. 

2) Att undersöka om förändringen på dessa variabler är kliniskt signifikanta. 

3) Att undersöka om det finns någon skillnad mellan hur interventionerna IE och 

avslappning påverkar de utvalda variablerna. 

 

Studiens hypoteser är att behandlingen kommer att leda till: 

a) Ökad acceptans av smärtan. 

b) Bibehållen grad av smärtintensitet.  

c) Minskad smärtrelaterad ångest. 

 

Metod 

 

Design 

Studien använde en så kallad multiple baseline över olika deltagare i en single-subject design. 

Detta innebär att varje testperson är sin egen kontroll och att interventionen påbörjas vid olika 

tidpunkter för de olika deltagarna (Kazdin, 2003). Genom upprepade baslinjemätningar 

undersöks om beroendevariablerna ändrar sig över tid när personen blir utsatt för ett stimulus 
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(Kazdin, 2003). Stimuli i detta fall var en sex veckor lång behandling bestående av två olika 

övningar för att bättre lära sig hantera långvarig smärta. Genom förmätningar får man en bild 

av hur personens fungerande ser ut utan interventionen. Deltagarna påbörjade både 

baslinjemätningarna och interventionen vid olika tidpunkter för att kontrollera för tid som en 

påverkansfaktor. Studiens intervention bestod av två olika behandlingstekniker och var 

utformad med en cross-over design. Detta innebär att hälften av deltagarna börjar med den 

ena tekniken och hälften med den andra, för att sedan byta teknik efter halva tiden (Kazdin, 

2003). 

 

Figur 3 
Översikt över behandlingens upplägg samt tidpunkt för mättillfällen för de olika 

mätinstrumenten. 
 

Deltagare 

Rekryteringsförfarandet för studien påbörjades genom att en annons sattes ut i Nerikes 

Allehanda (en dagstidning som når ut till ca 200 000 läsare) (se bilaga 1). I annonsen 
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framgick att vi sökte personer som led av långvarig smärta och som ville medverka i en 

kostnadsfri psykologisk behandling i form av KBT (kognitiv beteendeterapi). 78 personer 

ringde och anmälde intresse för behandlingen och fick då genomgå en första screening genom 

en telefonintervju (se bilaga 2). Telefonintervjun bestod bland annat av frågor rörande 

personernas smärta, om de genomgått någon tidigare behandling för den, om de åt några 

smärtstillande mediciner samt om de var sjukskrivna eller jobbade. De intresserade fick 

information om att studien skulle användas till forskning, vilka som skulle komma att hålla i 

behandlingen, hur behandlingens upplägg skulle se ut i stort samt att deltagandet skulle vara 

anonymt och att medverkan var frivillig. 

Efter telefonintervjun var det 7 personer som inte uppfyllde de grundläggande 

kriterierna. Till resterande 71 intressenter skickades frågeformulären Chronic Pain 

Acceptance Questionnaire (CPAQ), Pain Catastrophizing Scale (PCS) och Tampa Scale for 

Kinesiophobia (TSK) ut tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 3). Till studien ville 

vi ha personer med hög grad av undvikande (mätt genom höga poäng på TSK) och låg grad av 

acceptans (mätt genom låga poäng på CPAQ). 

Inklusionskriterier för studien var: rygg- och/eller nackbesvär som hade pågått under 

minst tre månader, nedsatt funktion i vardagen, tid och möjlighet att genomgå en behandling 

en timme i veckan under 6-10 veckors tid och motivation att göra hemuppgifter mellan 

sessionerna. Deltagarna skulle även vara villiga att fylla i enkäter före, under och efter 

behandlingen.  

Exklusionskriterier för dem som anmälde intresse var: om personen genomgick andra 

parallella behandlingar som kunde påverka utfallet, psykisk störning som bedömdes vara av 

allvarligare slag (personlighetsstörningar, psykosproblematik, missbruk etcetera), somatiska 

sjukdomar som medförde att behandling bedömdes vara olämplig (exempelvis cancer) samt 

”röda flaggor”, det vill säga andra medicinska orsaker som medförde att behandlingen ansågs 
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vara olämplig (exempelvis allvarliga domningar i ben och armar eller urinläckage).  

62 personer skickade in ifyllda frågeformulär. Gränsvärden hade satts vid 37 på TSK 

och vid 47 på CPAQ. 13 personer låg på rätt sida om båda dessa gränser. Av de 13 kallades 

10 slumpmässigt till en bedömningsintervju. De resterande personerna informerades via 

telefon om att de om de så ville kunde stå kvar på en väntelista för framtida studier. Syftet 

med bedömningsintervjun var att få en bredare bild av personernas smärtproblematik samt att 

mer utförligt undersöka möjliga röda flaggor och andra exklusionskriterier. Av de 10 som 

kallades till bedömningsintervjun uppfyllde 9 kriterierna och erbjöds en plats i studien medan 

1 exkluderades på grund av för högt intag av smärtstillande mediciner och otillförlitliga 

skattningar (de skriftliga och muntliga skattningarna skiljde sig åt i hög grad). En 

reservperson av de tre återstående togs då slumpmässigt in för intervju och erbjöds sedan en 

plats. De 10 personer som deltog i studien var mellan 23 och 64 år gamla, sju kvinnor och tre 

män. Alla gav sitt informerade samtycke till att delta i studien. Under behandlingens gång föll 

fyra patienter bort. Den första patienten föll bort efter en vecka på grund av att patienten 

under baslinjeskattningen inte längre upplevde någon smärta och därigenom inte var lämplig 

för studien. Den andra föll bort efter två veckor på grund av att personen inte utförde sina 

hemuppgifter samt att personen några veckor senare skulle påbörja en annan smärtbehandling. 

Personens motivation för att fullfölja den aktuella studien var därför väldigt låg. Det tredje 

bortfallet inträffade vecka fem med anledning av att patienten kände att hon hade behov av en 

bredare psykologisk behandling på grund av bland annat nedstämdhet. Det fjärde bortfallet 

skedde vecka 6 efter att patienten varit sjuk i två veckor och under den tiden vare sig kunnat 

komma till sessionerna eller göra sina hemuppgifter. Alla fyra bortfall skedde i samråd med 

patienterna. 
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Tabell 1 
Smärtanamnes för respektive deltagare, utifrån deras egen beskrivning. 

 
Deltagare Smärtanamnes 
1 Kvinna, 60 år. Smärta i nacke, axlar, armar och ryggrad sedan ca 20 år tillbaka. 

Har varit med om 2 bilolyckor och har whiplashrelaterade symtom. CPAQ 37 
och TSK 51 vid rekryteringen. 

2 Man, 45 år. Smärta i ländryggen sedan ca 4 år tillbaka. Förslitningsskada av 
tungt fysiskt arbete. CPAQ 47 och TSK 44 vid rekrytering. 

3 Kvinna, 39 år. Smärta i ryggen som gradvis förvärrats, framförallt de 2 senaste 
åren. Förslitningsskada av tungt fysiskt arbete. CPAQ 40 och TSK 40 vid 
rekryteringen. 

4 Man, 63 år. Smärta i ryggen sedan ca 20 år tillbaka. Förslitningsskada av tungt 
fysiskt arbete. CPAQ 38 och TSK 40 vid rekryteringen. 

5 Kvinna, 45 år. Smärta i ryggen sedan ca 8 år tillbaka. Upplevde en växling 
mellan ångest och fysisk smärta. När ångesten kom försvann smärtan och vice 
versa. CPAQ 35 och TSK 45 vid rekryteringen. 

6 Kvinna, 62 år. Smärta i nacke, rygg och armar sedan ca 10 år tillbaka. Blev 
knuffad och fick en skada i nacken. Opererades efter ett par år, men ingreppet 
gick snett och medförde att smärtan förvärrades. CPAQ 47 och TSK 42 vid 
rekryteringen. 

 
CPAQ = Chronic Pain Acceptance Questionnaire, ett mått på acceptans. 

TSK= Tampa Scale for Kinesiophobia, ett mått på rörelserädsla. 
 
 
Material 
 
Det material som studien använde var tre texter bestående av psykoedukation för 

visualisering, psykoedukation för IE samt allmän psykoedukation om smärta och rädsla-

undvikande modellen (se bilaga 4, 5 & 6). Deltagarna använde varsin MP3-spelare som 

innehöll inspelningar av de två övningarna vägledda av två av behandlarna. MP3-spelarna 

innehöll även 5 ljudspår med endast musik som deltagarna kunde lyssna på när de gjorde 

övningen.  

 

Procedur 

Deltagarna informerades om längden på sin baslinje när de hade genomgått intervjun och 

inkluderats in studien. De fick ta med sig dagboksskattningsformulär (se bilaga 7) hem och 

ombads att fylla i dem dagligen i en, två eller tre veckor tills de skulle komma in för sina 

första behandlingsträffar. Efter varje session fick deltagarna med sig en ny uppsättning 
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dagboksblad för kommande vecka samt det formulär de skulle fylla i vid varje övningstillfälle 

gällande hur väl övningen gått. På variablerna grad av funktion samt katastroftankar gjordes 

för- och eftermätningar. Dessa fick deltagarna fylla i innan behandlingens början samt vid 

utvärderingssessionen efter avslutad behandling. På variablerna grad av smärtacceptans samt 

grad av undvikande gjordes mätningar varannan vecka i samband med 

behandlingssessionerna.  

Efter den sex veckor långa behandlingen hölls en utvärderande session. Denna ägde rum 

en vecka efter sista behandlingssessionen. I samband med denna fick deltagarna fylla i 

samtliga frågeformulär som använts under studien (TSK, CPAQ, PCS och Quebec). 

Dessutom genomfördes en halvstrukturerad kvalitativ utvärderingsintervju där deltagarna fick 

en chans att med egna ord berätta vad de ansett om behandlingen. I slutet av 

utvärderingssessionen fick deltagarna även med sig ett utvärderingsformulär innehållandes 

samma frågor som de ombads fylla i hemma och sedan skicka in per post (se bilaga 8).   

 

Mätinstrument 

Studiens utfallsmått var grad av rörelserädsla, grad av funktion, katastroftankar, upplevd 

smärta, smärtrelaterad ångest samt grad av acceptans. Dessa mättes genom dagliga 

skattningar, för- under- och eftermätningar samt för- och eftermätningar. 

Dagliga skattningar: Deltagarna fick fylla i dagliga skattningar på smärtintensitet och 

tankar om smärtan. De dagliga skattningarna bestod av 8 frågor där smärtskattningen gjordes 

på en 10-gradig numerisk skala och de övriga frågorna besvarades via 5-gradiga 

Lickertskalor. Av de 8 frågorna kom två från CPAQ, två från PCS, två från Pain Anxiety 

Symptoms Scale (PASS), samt två på rekommendation av Mike Nicholas, en av de ledande 

forskarna på området IE.  

För- under- och eftermätningar: Grad av rörelserädsla mättes genom den svenska 
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översättningen av Tampa Scale for Kinesiofobi (TSK) (Miller et al., 1991). TSK är ett 

självskattningsformulär som undersöker rörelserädsla. Det innehåller 17 påståenden som 

personen ska ta ställning till huruvida de stämmer in på honom eller henne (”jag är rädd för att 

jag kan skada mig själv om jag tränar”). Personen gör sina skattningar på en 4-gradig 

Lickertskala. Maxpoängen på TSK är 68. TSK har i tidigare studier uppvisat god reliabilitet 

och validitet (Roelofs, J., Goubert, L., Peters, M., Vlaeyen, J., Crombez, G., 2004).  

Grad av acceptans mättes genom den svenska översättningen av Chronic Pain 

Acceptance Questionnaire (CPAQ) (McCracken, 2004). CPAQ är ett självskattningsformulär 

bestående av 20 frågor som besvaras på en 6-gradig Lickert-skala. Maxpoängen är 120. 

Formuläret mäter smärtacceptans genom variablerna aktivitetsengagemang och smärtvillighet. 

Aktivitetsengagemang mäter i vilken grad personen aktiverar sig utan påverkan från sin 

smärtnivå (”jag kan leva med insikten om att jag förmodligen kommer att ha smärta under 

resten av mitt liv”). Smärtvillighet speglar frånvaron av försök att undvika eller kontrollera 

smärtan (”jag undviker att utsätta mig för situationer där min smärta kan komma att öka”). 

Dessa två faktorer har en interkorrelation på 0.36 (McCracken 2005). 

För- och eftermätningar: Grad av funktion mättes genom den svenska översättningen 

av The Quebec Back Pain Disability Scale (Kopec et al., 1995). Formuläret består av 20 

exempel på fysiska aktiviteter med allt från att gå några kilometer till att ta på sig strumporna. 

Personen fyller i hur väl han eller hon tycker sig kunna utföra dessa aktiviteter på en 6-gradig 

Lickertskala. Maxpoängen är 120. Test-retest reliabiliteten för formuläret har i tidigare studier 

legat på 0.92 och Chronbach’s alpha på 0.95 (Kopec et al., 1995) vilket tyder på god 

reliabilitet.  

Katastroftankar mättes genom den svenska översättningen av Pain Catastrophizing 

Scale (PCS) (Sullivan, M. J., Bishop, S., & Pivik, J., 1995). PCS är ett 

självskattningsformulär som avser mäta smärtrelaterade katastroftankar. Formuläret består av 
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13 frågor som skattas på en 4-gradig Lickertskala (”när jag känner smärta, besvär eller ont är 

det förfärligt och jag tror det aldrig kommer att bli bättre”). Maxpoängen är 52. PCS-skalan 

har visat sig ha god intern konsistens vilket indikerar hög reliabilitet (Sullivan, M. J., Adams, 

H., & Sullivan, M. E., 2004)  

För att kontrollera i hur hög grad de olika deltagarna tillmötesgick och uppfyllde kraven 

på att göra hemuppgifter mellan sessioner förde de anteckningar över sina utförda övningar 

(control of complience) på ett dagboksblad. På dessa fyllde de i vid vilken tidpunkt de utförde 

övningen, hur mycket de tyckte smärtan störde dem före och efter övningen, hur väl de ansåg 

sig ha lycktas genomföra övningen, hur länge de höll på vid varje övningstillfälle samt om de 

genomförde några ”mini-sessioner” under dagen.  

 

Analysmetoder 

Vid användande av single-subject design är grafisk framställning av resultaten och sedan 

visuell analys av dem den vanligaste metoden (Krishef, 1991). Visuell analys är lämpligast att 

använda när resultaten är väldigt tydliga (Kazdin, 2003). För att tydliggöra trender har 

trendlinjer beräknats och syns i figur 4 och 5. Dessa har gjorts genom en enkel linjär 

regression.  

 

Intervention 

Interventionen utgjordes av en sex veckor lång behandling bestående av en 

visualiseringsövning à tre veckor och en IE-övning à tre veckor. Efter varje treveckorsblock 

fick deltagarna byta så de arbetade med den andra övningen kommande period. Genom 

lottning bestämdes vilken teknik de olika behandlarna skulle börja med för varje enskild 

deltagare. Deltagarna fördelades även slumpmässigt mellan behandlarna. Samtliga 

behandlingsträffar genomfördes på samma ställe vid varje behandlingstillfälle för de olika 
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deltagarna. Detta var antingen på en terapimottagning i Örebro centrum eller i ett terapirum på 

Örebro universitet. Varje behandlare träffade tre eller fyra patienter. För att i så stor 

utsträckning som möjligt säkerställa att de olika behandlarna genomförde samma intervention 

utgick varje session från en skriftlig manual som behandlarna tillsammans arbetat fram.  

Interventionen bestod av sex sessioner på mellan 30 och 60 minuter en gång i veckan. 

Vid träffarna lärde behandlarna ut de olika teknikerna och gav patienterna psykoedukation om 

smärta och de psykologiska aspekterna som kan vidmakthålla smärta och undvikande. 

Dessutom hanterades svårigheter som uppstod för deltagarna när de genomförde övningarna 

på hemmaplan. Vid behov ägnades även viss tid åt motiverande samtal för att få deltagarna att 

fortsätta göra sina hemuppgifter. Deltagarna fick också med sig skriftlig information om 

smärta, rädsla-undvikande-modellen samt om de olika behandlingsteknikerna.  

Mellan sessionerna övade deltagarna själva på de tekniker de fått lära sig av 

behandlarna. Deltagarna ombads att öva tekniken minst två gånger per dag i samband med 

aktiviteter där de tyckte att smärtan störde dem. För att öva teknikerna använde de MP3-

spelare som de hade fått med sig hem. Övningarna tog 15 minuter att genomföra. Deltagarna 

fick även instruktioner om att föra anteckningar över sina genomförda övningar.  

 
Tabell 2 

Behandlingsupplägg 
 

Session Behandlingens innehåll 
1 Psykoedukation om smärta 

Information antingen om IE eller avslappning genom visualisering 
Genomgång av övningen 

2-3 Utvärdering av hemuppgifterna 
Planering för kommande vecka 

4 Information antingen om IE eller avslappning genom visualisering 
5-6 Utvärdering av hemuppgifterna 

Planering för kommande vecka 
7 Utvärdering av behandlingen 
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Behandlare 

Behandlare under interventionen var två psykologstudenter som läste sista terminen på 

psykologprogrammet samt en psykologidoktorand/PTP-psykolog. Samtliga behandlare fick 

handledning av en legitimerad psykolog. 

 

Etiska överväganden 

I studien har de generella forskningsetiska krav som utformats för nordiska psykologer följts 

(Övreeide, 2003). Deltagarna har fått skriftlig och muntlig information och informerat 

samtycke har inhämtats. 
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Resultat 

 

Deltagande samt utförande av hemuppgifter 

Följande tabell beskriver antalet genomförda hemuppgifter samt antalet genomförda ”mini-

sessioner” för de olika deltagarna. Med ”mini-sessioner” menas de gånger man gör övningen 

under kortare tid, utan att använda MP3-spelaren. Förutom de genomförda hemuppgifterna 

har samtliga deltagare träffat en behandlare vid sammanlagt 7 tillfällen. Deltagare 2, 5 och 6 

fick förhinder vid ett tillfälle vardera, då sessionen genomfördes via telefon istället. 

 

Tabell 3 
Antal genomförda hemuppgifter. 

 
 
                  Antal genomförda hemuppgifter:        Antal genomförda ”mini-sessioner”: 
                                IE               avslappning                   IE              avslappning 
Person 1         31 av 42         38 av 42                   23                    29 
Person 2         35 av 42         33 av 42                    0                     3 
Person 3         42 av 42         42 av 42                    0                     0 
Person 4         31 av 42         22 av 42                   26                     0 
Person 5         35 av 42         39 av 42                   28                    38 
Person 6         28 av 42         17 av 42                  371                   190 
 

 

Dagboksmått för upplevd smärta och acceptans 

Två av studiens hypoteser var att behandlingen skulle leda till a) ökad acceptans av smärtan 

och b) bibehållen grad av smärtintensitet. Frågan gällande smärtintensitet var “Hur mycket 

smärta har du idag?” och påståendet gällande acceptans var “Jag undviker att utsätta mig för 

situationer där min smärta kan komma att öka.”  
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Figur 4 
 

Dagliga skattningar på acceptans och smärtintensitet för respektive deltagare. Det lodräta 
strecket visar var interventionen börjar för respektive deltagare. 

För person 1, 2 och 3 inleddes interventionen med avslappningsövningen och avslutades med introceptiv 
exponeringsövningen. För person 4, 5 och 6 inleddes interventionen med introceptiv exponeringsövningen och 

avslutades med avslappningsövningen. 
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Graferna visar en ökning av acceptans hos fem av deltagarna (1, 2, 4, 5, 6) och en liten 

minskning hos en av deltagarna (3) under behandlingsdelen jämfört med baslinjen. Av de fem 

som uppvisar en ökning av acceptans så har fyra (1, 4, 5, 6) upplevt en stor förbättring jämfört 

med baslinjeskattningarna medan en deltagares (2) acceptans efter behandling ligger strax över 

dennes baslinje. Av de fem deltagare som har haft en ökning i acceptans under 

interventionsdelen så har en av dem (1) brutit en negativ trend från baslinjemätningen. Hos två 

av dem (5 och 6) syntes en positiv trend i acceptans redan under baslinjemätnigarna. Hos de 

två sista (2 och 4) syntes ingen trend i någon riktning under baslinjemätningarna.  

När det gäller variabeln smärta visar graferna att fyra av deltagarna (1, 2, 4, 6) under 

behandlingsdelen brutit en uppåtgående trend och antingen upplevt en minskning av smärtan 

eller stabilisering av smärtan. En av deltagarnas (3) trendlinjer visar en relativt oförändrad 

smärtupplevelse. En av deltagarna (5) har upplevt en klar minskning av smärtan.  

 

Dagboksmått för smärtrelaterad ångest 

Variabeln smärtrelaterad ångest mättes i form av dagboksskattningar. För att mäta deltagarnas 

smärtrelaterade ångest har vi använt oss av två frågor rörande hur upprörda respektive 

besvärade av smärtan de känner sig. Det första påståendet var “Smärtan besvärar mig när jag 

gör saker i vardagen” och det andra påståendet var “jag blir upprörd när smärtan kommer”.  
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Figur 5 
 

Dagliga skattningar på besvär och upprördhet för respektive deltagare. Det lodräta strecket 
visar var interventionen börjar för respektive deltagare. 

För person 1, 2 och 3 inleddes interventionen med avslappningsövningen och avslutades med introceptiv 
exponeringsövningen. För person 4, 5 och 6 inleddes interventionen med introceptiv exponeringsövningen och 

avslutades med avslappningsövningen. 
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Graferna visar att fyra av deltagarna (1, 4, 5, 6) har blivit mindre besvärade av sin smärta 

under behandlingsdelen. En av deltagarna (2) har under behandlingsdelen inte upplevt någon 

förändring i hur mycket denne kände sig besvärad av smärtan. En av deltagarna (3) har blivit 

mer besvärad av smärtan men hamnar ändå i slutet av behandlingen på samma nivå som under 

baslinjemätningen. Graferna visar att fyra av deltagarna (1, 2, 5, 6) har under interventionen 

brutit en uppåtgående trend i hur mycket de kände sig besvärade av smärtan från hur det såg ut 

under baslinjemätningarna.   

Vad gäller frågan hur upprörda deltagarna blir när smärtan kommer så visar graferna att 

samtliga deltagare har blivit mindre upprörda under interventionen. För två av dessa (1 och 5) 

sågs en positiv trend i riktning med interventionsresultatet redan under baslinjen. Slutet på tre 

av deltagarnas (2, 3, 4) trendlinjer efter behandlingen ligger i linje med var deras baslinjer låg 

medan tre av deltagarna (1, 5, 6) uppvisar klara förbättringar jämfört med baslinjen. Tre av 

deltagarna (2, 4, 6) har brutit en uppåtgående trend i hur upprörda de blir när smärtan kommer.  

 

För-, under- och eftermätningar av acceptans och rörelserädsla 

Ett av studiens syften var att undersöka om interventionen skulle leda till förbättringar 

gällande acceptans och rörelserädsla. En av studiens hypoteser var att acceptansen av smärtan 

skulle öka. Nedan följer en presentation av för-, under- och eftermätningar för måtten på 

acceptans och grad av rörelserädsla. 
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Figur 6 
 

För-, under- och eftermätningar på acceptans (CPAQ) och rörelserädsla (TSK) för respektive 
deltagare. 

Mätning 1 och 2 skedde innan interventionens början. Mätning 1 gjordes i samband med rekryteringen och 
mätning 2 gjordes innan det första behandlingstillfället. Mätning 3, 4 och 5 skedde sedan med två veckors 
mellanrum under interventionen, där mätning 5 gjordes i samband med den sista utvärderingssessionen. 
För person 1, 2 och 3 inleddes interventionen med avslappningsövningen och avslutades med introceptiv 

exponeringsövningen. För person 4, 5 och 6 inleddes interventionen med introceptiv exponeringsövningen och 
avslutades med avslappningsövningen. 
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Graferna visar att resultaten för samtliga deltagare stödjer hypotes a, det vill säga att 

acceptansen ökar efter interventionens start. Vad gäller rörelserädslan visar graferna tvetydiga 

resultat. Graferna för person 1, 4, 5 och 6 visar att graden av rörelserädsla har minskat. 

Graferna för person 2 och 3 visar inte på någon tydlig förändring.  

 

För- och eftermätningar av katastroftankar och funktion 

Studien har även undersökt behandlingens effekt på variablerna funktionsnivå och 

katastroftankar gällande smärta. Resultatet presenteras i tabellform, där för- och 

eftermätningar visas och hur stor skillnaden mellan den sammanlagda poängen var i procent.  

 
 
 

Tabell 4 
För- och eftermätningar av katastroftankar för respektive deltagare. 

 
                              PCS                                 PCS             Skillnad i % 

före interventionen       efter interventionen         före och efter 
Person 1                 41                         22               -46% 
Person 2                 33                         25              -24% 
Person 3                 25                 25         +-0% 
Person 4                 26                 25             -4% 
Person 5                 45                        10          -78% 
Person 6                 33                       23         -30% 
 
 

Tabellen visar att fem av sex deltagare har fått en lägre poäng på PCS och att en 

deltagares poäng är oförändrad. Magnituden av skillnaden varierar från väldigt liten (4 % för 

person 4) till mycket stor (78 % för person 5).  
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Tabell 5 
För- och eftermätningar av funktion för respektive deltagare. 

 
                  Quebec           Quebec      Skillnad i % 
           före interventionen efter interventionen   före och efter 
Person 1              47                         35              -25% 
Person 2              45                         35               -22% 
Person 3              50                         70               +40% 
Person 4              73                         64                -12% 
Person 5              33                         10                -70% 
Person 6              58                         68              +17% 
 

Tabellen visar att fyra av sex deltagare har fått en lägre poäng på Quebec efter 

interventionen vilket innebär att de har förbättrat sin funktion. Två av deltagarna har fått en 

högre poäng på skalan.  

 

Klinisk signifikans  

Studiens andra syfte var att undersöka om förändringarna hos variablerna var kliniskt 

signifikanta. Detta har gjorts genom jämförelser med tidigare studier.  

I en australiensisk studie från 2006 låg medelpoängen på Chronic Pain Acceptance 

Questionnaire för 252 patienter med långvarig smärta på 54 (Nicholas & Asghari, 2006). 

Jämfört med ovan nämnda studie ligger samtliga deltagare i vår studie under eller klart under 

denna poäng innan interventionen. Efter interventionen ligger fem av deltagarna (1, 2, 3, 5, 6) 

över eller klart över denna poäng.  

Vad gäller poängen på Tampa Scale for Kinesiophobia låg i en holländsk studie från 

2005 medelpoängen för 517 människor med ryggklagomål på 34 (Houben, Leeuw, Vlaeyen, 

Goubert & Picavet, 2005). Jämfört med den poängen ligger samtliga deltagare i vår studie 

över eller klart över innan interventionen. Efter interventionen ligger två av deltagarna (5 och 

6) under 34 poäng medan två av deltagarna (1 och 4) strax över och två av deltagarna (2 och 

3) mellan 7 och 9 poäng över. 
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I en holländsk studie från 2001 låg medelpoängen för 162 personer med långvarig 

ryggsmärta på 22 på PCS (Van Damme, Crombez, Bijtterbier, Goubert & Van Houdenhove, 

2001). Om urvalet i den studien är representativt för personer med långvarig ryggsmärta har 

samtliga deltagare i den aktuella studien kommit ner till normativa poäng för PCS efter 

interventionen. I den aktuella studien kommer en av deltagarna (5) ner klart under 22 poäng 

på eftermätningarna. De resterande fem deltagarna (1, 2, 3, 4 och 6) ligger alla runt 22 på 

eftermätningarna. Förmätningarna visar att deltagarna låg högt på PCS jämfört med andra 

patienter med långvarig smärta. I jämförelse med studien av Van Damme et al., har fyra av 

deltagarna innan interventionen legat klart över (mellan 11 och 23 poäng över) deras 

medelpoäng.  

 Våra deltagares resultat på Quebec kan jämföras med de i en holländsk studie från 1996 

(Shoppink, L., van Tulder, M., Koes, B., Beurskens, S., & de Bie, R., 1996) där 

medelpoängen på Quebec Scale för en grupp med långvarig ryggsmärta låg på 33. Om den 

siffran ses som normdata för personer med långvarig smärta har en av deltagarna i den 

aktuella studien sänkt sig till en nivå under normdatan för patienter med långvarig 

ryggsmärta. Ytterligare två har fått poäng strax över normdatan och dessa båda har sänkt sin 

poäng med drygt 20 procent från förmätningen. 

 

Skillnader mellan IE och avslappning 

Vad gäller studiens tredje syfte, att undersöka om det finns någon skillnad mellan hur 

teknikerna IE och avslappning påverkar de utvalda variablerna, är resultaten inte helt tydliga. 

I figur 4 kan man möjligtvis se en viss skillnad vad gäller ökningen av acceptans hos dem som 

började med IE jämfört med dem som började med avslappning. Hos de personer som började 

med IE kan man se en ökning av acceptans redan en till två veckor in i behandlingen, medan 

man hos övriga deltagare kan se en förändring först efter tre till fyra veckor.  
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Diskussion 

 

Förklaring och slutsatser av resultaten 

Sammanfattningsvis visar resultaten att en behandling bestående av IE och avslappning kan 

ha en positiv effekt hos patienter med långvarig smärta. Behandlingen hade renodlats mot att 

så långt som möjligt bestå enbart av IE och avslappning. För att kunna utföra de kognitiva 

övningarna var en viss självaktivering tvungen att genomföras så att smärta framkallades. 

Trots detta låg fokus framförallt på kognitiva komponenter. Studiens resultat tyder på att 

kognitiva komponenter, som exempelvis uppmärksamhet, kan vara viktiga fokus vid 

behandling av långvarig smärta.  

Studiens första hypotes, att behandlingen skulle leda till ökad acceptans av smärtan, 

stöds av resultaten då samtliga deltagare ökat sin acceptans sedan interventionens början, 

enligt för-, under- och eftermätningarna gjorda med CPAQ. Enligt dagboksskattningarna har 

fem av sex deltagare ökat sin acceptans. Mätningarna gjorda med CPAQ kan anses vara mer 

tillförlitliga, då mätinstrumentet som helhet är validerat, är bredare och inkluderar fler 

aspekter av acceptansbegreppet. Det påstående i dagboken som mätte acceptans var ”Jag 

undviker att utsätta mig för situationer där min smärta kan komma att öka”, vilket även kan 

ses som ett mått på fysiskt undvikande. Behandlingen riktade in sig framförallt på det mentala 

undvikandet, vilket skulle kunna förklara att detta mått fick ett något lägre utfall än det 

sammantagna resultatet för CPAQ. 

Som tidigare nämnts syftar IE till att minska aversion och mentalt undvikande av 

smärta. Då det saknas mätinstrument för mentalt undvikande har studien valt att mäta detta i 

termer av acceptans. Att acceptansen har ökat kan således ses som en indikator på att IE har 

fungerat på det sätt vi förväntade oss, utifrån en teoretisk ram och tidigare forskning.  
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Vad gäller studiens andra hypotes, att behandlingen skulle leda till bibehållen 

smärtintensitet, visar resultaten att smärtintensiteten till och med har gått ned för flera 

deltagare. Graferna visar att fem av sex deltagare har mindre smärta efter behandlingens 

inledning. Deltagarna har antingen brutit en uppåtgående trend och upplevt en minskning eller 

stabilisering av smärtan eller så har smärtan minskat från en stabil trend.  

Resultatet gällande upplevd smärtintensitet är anmärkningsvärt för en psykologisk 

behandling av långvarig smärta. Psykologiska behandlingar riktar framförallt in sig på 

kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga komponenter i smärtproblematiken och inte 

direkt på själva smärtan, så även denna. I en av teknikerna, IE, är det heller inte orimligt att 

tänka sig att smärtan skulle öka, då man fokuserar på den istället för att undvika den.  

En förklaring till den minskade smärtintensiteten skulle kunna vara ökad habituering till 

smärtan. Ju mer man utsätter sig för smärtan, desto mer vänjer man sig vid den och 

upplevelsen av smärtan blir mindre intensiv. Habituering kan också tänkas påverka graden av 

aversion, det vill säga det obehag som smärtan orsakar och den grad av påverkan som smärtan 

har på en. Ett av de dagboksmått som rör smärtrelaterad ångest, påståendet ”Smärtan besvärar 

mig när jag gör saker i vardagen”, skulle även kunna ses som ett mått på grad av habituering 

och/eller grad av aversion. Resultaten för detta mått visar en nedåtgående trend, det vill säga 

en minskning av besvären, för fyra av de sex deltagarna. Detta ger ett visst stöd för denna 

teori. Grundtanken i IE är att man genom mental exponering ska vänja sig vid smärtan. 

Sammantaget skulle man således kunna se resultatet som ett stöd för att tekniken fungerar 

som den är tänkt. 

Även studiens tredje hypotes, att behandlingen skulle leda till minskad smärtrelaterad 

ångest, kan anses få stöd i resultatet. Enligt dagboksmätningarna upplevde sig sex av sex 

deltagare bli mindre upprörda av smärtan och fyra av sex deltagare upplevde sig vara mindre 

besvärade av sin smärta.  
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Resultatet visar på förändringar hos flera deltagare även gällande de övriga variabler 

som studien ville undersöka, det vill säga gällande rörelserädsla, katastroftankar och funktion. 

Resultatet visar att fyra av sex deltagare har minskat sin rörelserädsla, medan två av sex har 

oförändrad rörelserädsla. Rörelserädsla är nära kopplat till fysiskt undvikande, vilket 

interventionen således inte lyckats påverka i lika stor grad som det mentala undvikandet, det 

vill säga acceptansen. Eftersom behandlingsfokus har varit på kognitiva komponenter är detta 

inte särskilt förvånande.  

Vad gäller katastroftankar har de minskat hos fem av sex deltagare. Fyra av sex har 

förbättrat sin funktion. Således kan man se att interventionen även påverkat dessa variabler, 

trots att de inte varit huvudfokus i behandlingen. Även här kan man se en skillnad mellan den 

kognitiva variabeln katastroftankar och den mer fysiologiska eller beteendemässiga variabeln 

funktion, där den kognitiva variabeln har en betydligt tydligare förbättring. Detta är ytterligare 

ett exempel på att interventionen skulle kunna ha störst effekt på kognitiva faktorer, vilket 

också är det som avses att påverkas i första hand. 

Studiens andra syfte, att undersöka om förändringen på studiens variabler är kliniskt 

signifikanta, har uppfyllts genom jämförelser mellan den aktuella studiens resultat och de från 

andra studier. Genom dessa jämförelser har vi sett att flera av de deltagare som låg över 

normdata för de olika variablerna innan interventionen, sänkte sina skattningar och låg under 

normdata vid eftermätningen. Detta indikerar att förändringarna är kliniskt signifikanta.  

Vad gäller studiens tredje syfte, att undersöka om det finns någon skillnad mellan hur 

interventionerna IE och avslappning påverkar de utvalda variablerna, anser vi att man i 

resultatet ser en tendens till skillnad. Hos de deltagare som började med IE kan man se en 

ökning i graden av acceptans redan efter ca 1-2 veckor, medan man hos de deltagare som 

började med avslappning inte kan se en förändring förrän efter ca 3-4 veckor. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att IE är mer inriktad på själva smärtupplevelsen. Avslappningen 
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riktar in sig på psykologiska faktorer relaterade till smärtan, men inte direkt på själva 

smärtupplevelsen. Genom att mentalt fokusera på smärtan som syftet är med IE, exponeras 

man för smärtupplevelsen och ökar habitueringen till smärtan, vilket antas leda till ökad 

acceptans. En slutsats skulle således kunna vara att IE är en bättre teknik än avslappning för 

att uppnå ökad acceptans. Vad gäller övriga mått kan man inte utläsa några skillnader utifrån 

resultaten och således inte uttala sig om eventuella skillnader mellan teknikerna.  

Studiens syfte att undersöka skillnaderna mellan IE och avslappning kan endast delvis 

anses vara uppfyllt. Det finns flera olika anledningar till att det är svårt att uttala sig om 

eventuella skillnader mellan de båda teknikerna. I studien har en single-subject crossover 

design använts, vilket är en vanlig design då man vill jämföra två behandlingar (Kazdin, 

2003). För att denna ska vara optimal ska man dock helst kontrollera för att de båda 

teknikerna inte påverkar varandra. I den aktuella studien följde teknikerna direkt på varandra, 

utan någon ”washout period”. Detta innebär att eventuella fördröjda effekter från den första 

tekniken kan ha framkommit i de mätningar som gjordes när den andra tekniken användes. 

Risken finns också att de tankar som lärdes ut i den första tekniken följde med till den andra 

tekniken och således ”smutsade ner” den, det vill säga att den teknik som kom sist inte blev 

en renodlad IE- eller avslappningsbehandling. En annan anledning till att det är svårt att uttala 

sig om eventuella skillnader är att interventionen var relativt kort. Totalt var den 6 veckor 

lång vilket innebär att teknikerna endast utfördes under 3 veckor vardera. Det är möjligt att 

varje teknik skulle behöva längre tid för att ge tydliga effekter. Det kan också vara så att 

teknikerna är för lika varandra och att det skulle krävas större skillnader mellan dem för att 

kunna se skillnader i resultatet. 

Sammantaget gör studiens upplägg att det är lättare att betrakta interventionen som ett 

behandlingspaket av IE och avslappning snarare än som en jämförelse av två skilda 
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interventioner. De förändringar som åstadkommits kan således i första hand härledas till 

kombinationen av IE och avslappning. 

 

Verksamma mekanismer i interventionen 

De mekanismer som antas vara verksamma i interventionens båda teknikerna skiljer sig något 

åt. Vad gäller avslappning genom visualisering antar tidigare forskning och teoretiska 

modeller att det är en form av distraktionscoping, vilket innebär att reaktionen på smärtstimuli 

blir avslappning istället för negativ uppmärksamhet riktad mot smärtan (Endler, Kocovski & 

Macrodimitris, 2000). I förlängningen antas detta leda till att den negativa smärtuppfattningen 

avlägsnas. Man har även funnit att avslappning påverkar muskelspänning och oro (Adams, 

Poole & Richardson, 2005; Philips, 1988). Enligt rädsla-undvikande modellen leder 

smärtrelaterad oro och fysiska påslag till undvikande (Vlaeyen & Linton, 2000). Resultaten i 

den aktuella studien visar på minskningar både vad gäller smärtrelaterad oro och rörelserädsla 

hos majoriteten av deltagarna. I förlängningen stödjer detta de teoretiska antaganden ovan 

gällande de faktorer som avslappning antas påverka. De förändringar som har skett, har skett i 

enlighet med teoriernas antaganden.  

 IE antas vara en form av mental exponering av smärtan (Nicholas, 2007). I rädsla-

undvikande modellen kan den således antas rikta in sig direkt mot själva undvikandet. De 

allra flesta former av behandling för personer med långvarig smärta involverar någon form av 

exponering för smärtan genom aktivering, så kallad beteendeexponering. Även den är riktad 

mot undvikandet av smärtan. Teorin bakom exponering är att om personen utsätter sig för 

smärtan kommer han eller hon att habituera sig till den efter en tid. I förlängningen antas 

beteendeexponering leda till minskad smärtrelaterad oro och ångest samt minskad 

rörelserädsla. Resultatet i den aktuella studien visar minskningar hos majoriteten av 

deltagarna både vad gäller smärtrelaterad ångest och rörelserädsla. Detta indikerar att en 
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mental exponering av smärtan kan ha en liknande effekt som beteendeexponering på utvalda 

variabler.    

 

Implikationer för framtida forskning och behandling 

I tidigare studier har man funnit att beteendeexponering fungerar relativt väl för de flesta 

smärtpatienter, dock inte för alla (Boersma el al., 2004). Foa (2006, ref i Nicholas, 2007) har 

spekulerat i om detta kan bero på att vissa personer använder sig av säkerhetsbeteenden under 

själva aktiveringen, som exempelvis undantryckande av smärtan. Säkerhetsbeteendena leder 

till att de inte exponeras för den faktiska smärtan, trots att detta är syftet med metoden. 

Eftersom IE är en mental exponering av smärtan skulle det kunna vara ett sätt att komma runt 

problemet med mentala säkerhetsbeteenden. En slutsats som kan dras utifrån detta 

resonemang är att IE skulle kunna vara ett bra komplement till beteendeexponering, vilket 

skulle kunna höja effektiviteten i behandlingen. Resultatet i den aktuella studien har visat att 

en behandling bestående av IE och avslappning, utan beteendexponering, kan ha en positiv 

effekt hos patienter med långvarig smärta. De båda formerna av exponering kan således ge 

resultat var för sig, men en hypotes är att de skulle ge ännu bättre resultat om de 

kombinerades. Det kan därför finnas ett intresse att undersöka effekterna av ett 

behandlingspaket besående av både IE och beteendeexponering. 

Som tidigare tagits upp i studien har IE en del likheter med mindfulness, som är en ny 

och populär behandlingsform för många olika symtom. IE skulle kunna fungera som en 

komprimerad version av mindfulness. Det kan vara så att IE innehåller de mekanismer i 

mindfulness som är verksamma och skalar bort det som kan vara överflödigt. Det kan vara 

intressant för framtida studier att göra en jämförelse mellan mindfulness och IE för att 

närmare undersöka skillnader och likheter dem emellan.  
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Denna studie bestod av en design som innehöll IE och avslappning. Det finns sedan 

tidigare relativt mycket forskning om effekten av avslappning som ensam behandling för 

smärtpatienter. Efter denna studies resultat kan det finnas en mening med att utforma en 

behandling bestående av enbart IE för att se hur den tekniken klarar sig på egen hand.  

 

Förklaring av variationer i resultaten 

Av de sex personer som deltagit i studien är det framförallt en person som avviker i resultaten 

från övriga deltagare (person 3). Person 3 var den enda av deltagarna som inte hade fått någon 

tidigare behandling för sin smärta. Efter halva behandlingen uppsökte person 3 läkare för sin 

smärta och insåg då att den antagligen inte skulle gå över eller gå att ”bota”. Det finns en 

möjlighet att övriga deltagare i studien var i ett annat skede vad gäller öppenhet för 

förändring. Enligt Prochaska et al. (1992) kan öppenhet för förändring av beteende delas in i 

fem faser. Dessa fem faser är 1) prekontemplation, utan avsikt att förändras, 2) kontemplation, 

med avsikt att förändras inom en överskådlig framtid, 3) förberedelse, med avsikt att 

förändras i den närmsta framtiden, 4) aktion, gör ansträngningar för att förändras och 5) 

vidmakthållande, arbetar för att stabilisera beteendeförändringen. Utifrån denna indelning kan 

man anta att person 3 befann sig i stadie 3, medan övriga deltagare befann sig i stadie 4. Det 

som ytterligare styrker denna förklaring var att person 3 var inne i ett sorgearbete över sin 

smärta och talade mycket om varför det blivit som det blivit. I den muntliga och skriftliga 

utvärderingen uttryckte person 3 även nöjdhet med behandlingen och kände sig hjälpt, trots 

att mätresultaten inte visade på någon förbättring. 

Även person 5 har resultat som skiljer sig från övriga deltagare. Person 5 har förbättrat 

sig markant på samtliga variabler och har även de största förändringarna på samtliga variabler 

i positiv riktning. En förklaring till person 5:s goda resultat skulle kunna vara att besvären av 

smärtan framförallt låg på ett mentalt plan. Denna hypotes stöds av att person 5 hade en 
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betydligt bättre funktion än övriga deltagare, såväl innan som efter behandlingen. 

Behandlingen bestod framförallt av kognitiva komponenter, vilket skulle kunna passa person 

5.  

 

Begränsningar med studien 

En möjlig svaghet med studien är dess längd. Efter behandlingen genomfördes en kvalitativ 

utvärdering där deltagarna öppet fick berätta vad de ansåg om studien. Flera deltagare tog då 

upp att de hade velat ha en längre intervention. De uppgav att de precis börjat lära sig 

övningen och förstå syftet med den när det var dags att byta teknik. Detta gällde speciellt IE 

övningen, som många av deltagarna ansåg var svårare att bemästra. Kanske hade det fyllt 

studiens syfte bättre om deltagarna hade fått arbeta med avslappnings- respektive IE-övningen 

i fem veckor istället för tre.  

En faktor som kan sänka den externa validiteten är studiens design. Studien har endast 

haft sex deltagare och har därmed också endast kunnat titta på resultatet från sex individer. 

Det lilla antalet gör att det kan vara svårt att generalisera våra resultat och säga något om en 

större population. Kazdin tar dock upp att iakttagelserna från single-subject studier oftast har 

varit lika eller till och med mer allmängiltiga än de från gruppstudier (Kazdin, 2003).  

Studien har inte heller gjort någon uppföljning för att se om effekterna av interventionen 

håller i sig över tid. Detta var dock inte möjligt inom de tidsramar som var uppställda för 

studien. 

Ytterligare en begränsning med studien är att det som tekniken IE i första hand vill 

påverka, mentalt undvikande och aversion, inte finns med som beroendevariabel. Istället har 

studien undersökt variabeln ökad acceptans och utgått från att acceptans är direkt negativt 

korrelerad med mentalt undvikande. Av de mätinstrument som fanns tillgängliga var detta det 

som var mest passande. 
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IE är en ny behandlingsform för personer med långvarig smärta. Detta innebär att det 

måste tas i beaktande att en del av resultaten kan bero på en så kallad novelty effect (Kazdin, 

2003), vilken innebär att nya behandlingsinterventioner ofta får goda resultat i början men att 

effekten minskar efter ett tag. Detta innebär att en försiktighet bör användas vid eventuella 

uttalanden om studiens externa validitet. För att kontrollera för novelty effect bör fler studier 

göras med IE som behandlingsintervention.  

Något som de flesta behandlingsstudier har bekymmer med är att det är samma personer 

som sköter forskningen som håller i behandlingen. Så är fallet även i denna studie. Det finns 

en del risker med detta. Behandlarna vet bland annat vilka resultat de är ute efter och kan 

därmed medvetet eller omedvetet påverka deltagarna att svara eller agera i riktning med 

studiens hypoteser. Det finns även andra icke-specifika faktorer som skulle kunna förklara en 

del av resultaten. En av dessa är förväntanseffekter, det vill säga att patienterna förväntar sig 

att bli hjälpta av behandlingen och därför känner sig bättre och rapporterar mindre besvär. En 

annan behandlande faktor skulle kunna vara de MP3-spelare som deltagarna fick med sig 

hem. De kan ha varit så att terapeuternas röster på inspelningarna var det som fick deltagarna 

att må bättre och inte själva behandlingstekniken. Slutligen kan det vara så att förbättringarna 

i deltagarnas mående beror på naturlig variabilitet vilket alltid förekommer under en specifik 

tidsperiod. 

Bortfallet i studien på fyrtio procent är möjligen lite högre än vad som vore önskvärt. 

Orsakerna som uppgavs av de deltagare som föll bort rörde dock inte själva behandlingen. 

Detta kan sägas minska risken för att bortfallet ska ha haft någon effekt på de slutliga 

resultaten.   
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Styrkor med studien 

En styrka med studien är att den har använt sig av flera olika behandlare. Detta minskar risken 

för att resultaten beror på en så kallad terapeuteffekt, det vill säga att resultaten enbart beror 

på hur en specifik terapeut uppträdde.  

En ytterligare styrka med studien är att många olika beroendevariabler mätta med 

validerade instrument har använts för att undersöka interventionens effekt. Mätningarna har 

även utförts i flera former, såsom dagliga skattningar, för- under- och eftermätningar samt för- 

och eftermätningar. Förutom två av de dagliga skattningarna har endast standardiserade mått 

använts. Detta ökar studiens interna validitet.  

Som en del i behandlingen fick varje deltagare en MP3-spelare med sig hem som 

innehöll inspelningar av de olika övningarna. På behandlingssessionerna och under den 

muntliga utvärderingen tog fyra av deltagarna upp att detta underlättade genomförandet av 

övningarna, jämfört med om de endast hade fått en skriftlig förklaring av hur de skulle gå till 

väga. Att de använde sig av MP3-spelare kan även ha ökat chansen att de verkligen 

genomförde övningen på det sätt som var tänkt. De två övningarna hade spelats in av två av 

behandlarna. Att man på detta sätt hade sin egen terapeut med sig under övningen genom 

dennes röst var också något som flera deltagare nämnde som något positivt.  

En avgörande faktor i en behandlingsintervention är att deltagarna tror på metoden och 

därmed också gör sina hemuppgifter. Vid den första behandlingssessionen ägnades en relativt 

stor del åt att gå igenom de verksamma mekanismerna för långvarig smärta, utifrån 

biopsykosociala förklaringsmodeller. Deltagarna fick berättat för sig vad som orsakar och 

vidmakthåller långvarig smärta samt vad som krävs för att bryta den negativa spiralen. Detta 

var något som samtliga deltagare kände igen sig i. Flera av dem uttryckte även att de aldrig 

tidigare hade fått detta förklarat för sig och att det nu blev mycket tydligare hur de förstärkte 

sina smärtsymtom och vad de skulle göra för att få till en förändring. Att studien ägnade så 
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stor del åt psykoedukation kan därför sägas vara en styrka som medförde att deltagarna 

engagerade sig i övningarna. 

Studien har använt sig av en single-subject design, vilket är att föredra när en ny metod 

som IE testas (Kazdin, 2003).  

En sista styrka med studien är att den använder sig av en ny behandlingsform för 

patienter med långvarig smärta. För att föra forskningen framåt och förbättra den behandling 

som finns är det viktigt att undersöka nya metoder och tekniker. Förhoppningsvis kan denna 

studie bidra till att patienter i framtiden får en mer effektiv behandling för sina smärtproblem. 
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Bilaga 1: Annons                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider du av långvarig smärta? 
Vill du delta i ett forskningsprojekt? 

 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa 
många med långvarig rygg- och nacksmärta.  
Nu söker vi dig som: 
 
• har rygg- och/eller nacksmärta sedan minst tre mån 
• upplever att din funktionsnivå i vardagen är nedsatt 
• är mellan 20 och 65 år 
• vill genomgå en kostnadsfri KBT-behandling     
 
Ring för mer information! Du kan nå oss fredag 
31/8 och måndag 3/9 kl 8-16 på nr 019-30 39 84. 
 

 
The Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) 
 Steven Linton, professor i psykologi, leg. psykolog 
 Ida Flink, doktorand, PTP-psykolog 
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Bilaga 2: Telefonintervju            

Telefonintervju 
 
Namn 
 
Adress 
 
 
Telefon/mobil 
 
E-postadress 
 
Personnummer 
 
  
 
Var i kroppen har du smärta/värk?   
 
 
Hur länge har du lidit av smärta/värk?  
 
 
Vad är orsaken till din smärta/värk? 
 
 
Har du genomgått en medicinsk undersökning? 
 
 
Vad har du fått för behandlingar för smärtan?  
 
 
Går du i behandling idag? 
 
 
Hur påverkar smärtan dig i vardagen?  
 
 
Använder du smärtstillande mediciner? (Om ja: specificera) 
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Har du några andra fysiska eller psykiska besvär?  
 Sjukdomar (om ja: specificera) 
 
 Trötthet 
 
 Stress 
 
 Sömnbesvär 
     
 Nedstämdhet/depression 
     Ångest 
 
 Annat 
 
 
Arbetar du? (Om ja: specificera) 
 
 
Är du sjukskriven? (Om ja: specificera längd) 
 
 
Har du något att tillägga som du tror är viktigt för oss att veta? 
 
 
 
- CHAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om vi bedömer att en behandling skulle vara lämpligt för dig, vill du och har du 
möjlighet att genomgå en behandling? 
 

 

INFORMATION 
 

- CHAMP är en forskningsgrupp som bl.a. arbetar med psykologisk behandling mot smärta. 
 
- I forskningsgruppen arbetar psykologer, läkare och sjukgymnaster. 

 
- Smärtbehandlingen består av 5-10 individuella träffar en gång/vecka med en psykolog. 

Mellan träffarna arbetar patienterna med uppgifter på hemmaplan. 
 

- I forskningssyfte fyller alla patienter i frågeformulär före, under och efter behandlingen. 
 

- Anonymt deltagande: Ingen kommer att kunna identifiera vem som har deltagit i studien. 
Personuppgifter förvaras inlåst och behandlas under sekretess. 

 
- Att medverka är frivilligt och man får dra sig ur när man vill. 
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Bilaga 3: Informationsbrev            
 
 
      Örebro 2007-09-10 
 
 
 
 
Hej! 
 
Du har anmält intresse för att delta i ett forskningsprojekt för KBT-behandling av personer 
med långvarig smärta. 
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig kunna hjälpa många med långvarig smärta. KBT 
är en psykologisk behandling där man arbetar med tankar, känslor och hantering av sin 
situation. Genom att förändra tankemönster och beteende kan man lära sig att hantera sin 
smärta på ett bättre sätt och få ökad livskvalitet.  
 
Inom CHAMP arbetar vi med att utveckla dessa metoder för att förbättra den vård som idag 
finns för smärtpatienter. Vi har just nu flera KBT-behandlingar på gång som vi vill utvärdera. 
Dessa kommer att genomföras under hösten 2007 och under 2008. Behandlingen består av 5-
10 individuella träffar med en psykolog en gång/vecka. Däremellan får deltagarna utföra 
hemuppgifter som ges av psykologen. I CHAMP ingår förutom psykologer även läkare och 
sjukgymnaster, vilka kan konsulteras vid behov. För att kunna utvärdera resultatet av 
behandlingen kommer alla deltagare att fyller i frågeformulär före, under och efter 
behandlingen. 
 
Tillsammans med det här brevet får Du tre frågeformulär som vi vill att Du fyller i och 
skickar tillbaka till oss. När vi fått in svaren kommer vi att göra en bedömning av vilka 
personer som kan bli aktuella för KBT-behandling i höst. Du kommer sedan att kontaktas, 
antingen per telefon eller per brev, för besked. Om Du inte blir erbjuden behandling i höst 
finns möjlighet att stå kvar på väntelista för behandling under 2008. Vi sparar alla 
personuppgifter så att vi kan kontakta dig framöver. All information behandlas under 
sekretess. 
 
Vi vill ha Dina svar senast måndag den 17 september 2007. 
 
Tack för ditt intresse! 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
 
________________________ 
 
Ida Flink 
Doktorand/PTP-psykolog 
ida.flink@bsr.oru.se 

  CHAMP, The Center for Health and Medical Psychology  
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Bilaga 4: Psykoedukation om smärta          
 
 
Information om smärta: 
 

• Smärta är en naturlig upplevelse som är ytterst viktig för överlevnaden. Akut smärta 
varnar oss för att någonting är fel eller avvikande, man kan till exempel ha råkat ut för 
en skada. Den varningen säger oss att vi måste ta reda på orsaken och göra något åt 
det. Vid kronisk smärta är dock inte smärtupplevelsen en varningssignal för en ny 
skada, utan en förändring i den centrala smärtregleringen. 

 
• Normal upplevelse vid beröring och tryck: 

Beröring eller lätt tryck mot kroppen ger upphov till signaler som förmedlas via nerver 
in till ryggmärgens nervceller. Signalerna kopplas vidare och förs via ryggmärgens 
nervbanor upp till hjärnan. Beröringen upplevs som icke smärtsam. 
 

• Normal upplevelse vid skada: 
En skada i någon vävnad i kroppen (exempelvis en muskel) ger upphov till en 
förstärkning av de signaler som förmedlas via ryggmärgens nervbanor till hjärnan. 
Först då upplevs skadan som smärta. Hjärnan skickar då smärtdämpande signaler till 
nervcellerna i ryggmärgen (”smärtbromsen”). 
De smärtdämpande signalerna förmedlas av signalsubstansen serotonin. Serotonin gör 
att nervcellerna i ryggmärgen blir mindre känsliga för de inkommande signalerna från 
skadan och smärtan lindras. 
 

• Kronisk smärta, central överretbarhet och fel på ”smärtbromsen”: 
De ingående smärtsignalerna kan leda till att ryggmärgens nervceller blir 
överbelastade och känsliga. Även efter att skadan är läkt fortsätter nervcellerna att 
vara överkänsliga. 
Beröring, lätt tryck mot kroppen eller muskelarbete kan leda till att de överkänsliga 
nervcellerna felaktigt förstärker signalerna upp till hjärnan. Detta medför att trots att 
skadan är läkt så upplevs vissa aktiviteter som smärtsamma. Om dessutom 
”smärtbromsen” inte fungerar pga brist på serotonin, finns ingen effektiv mekanism 
som kan minska känsligheten i ryggmärgens nervceller. De smärtsignaler som förs 
upp till hjärnan bromsas inte längre. 
 

• Smärtspridning: 
Den icke fungerande centrala smärtregleringen (överkänsliga nervceller i 
ryggmärgen), kan leda till att signaler sprids till andra delar av ryggmärgen och 
hjärnan. Detta kan ge upphov till smärtspridning (det vill säga smärta som breder ut 
sig i större områden, smärta som ”flyttar runt” till andra delar av kroppen, utstrålande 
smärta), samt domningar och svaghetskänsla. Psykologiska faktorer som stress, 
ångest, oro, depression och störd sömn minskar signalsubstansen serotonin och 
påverkar smärtbromsen negativt. 
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”Rädsla-undvikande-modellen”, psykologiska faktorer vid kronisk smärta: 
 

• Vanlig reaktion vid akut smärta: 
1. Smärtan uppfattas som en varningssignal och motsvarande nivåer av rädsla 

framkallas.  
2. Man börjar röra den smärtande kroppsdelen för att se hur mycket rörelse man 

kan uppnå utan allvarlig smärta. 
3. Genom att göra detta upprepade gånger återvinner man rörlighet och styrka 

och återhämtar sig från sin skada. 
 

• Uppkomst och vidmakthållande av kronisk smärta: 
1. Smärtan uppfattas som ett hot, vilket resulterar i katastroftankar (ex ”jag har 

skadat mig allvarligt, det kommer aldrig att bli bättre”). Dessa katastroftankar 
har nära samband med smärtrelaterad rädsla. 

2. Denna rädsla påverkan tankar och beteenden. Man blir uppmärksam på 
kroppen och alla tecken som kan tyda på att ett fruktat resultat kommer att bli 
verklighet. Man lyssnar efter signaler som bekräftar detta. 

3. Vaksamheten aktiverar i sin tur kroppens försvarssystem, inklusive 
muskelspänningar, vilket kan öka smärtnivån. 

4. Rädslan gör att man undviker speciella rörelser. Om man aldrig försöker göra 
vissa rörelser (ex. lyfta eller böja sig) blir det omöjligt att lära sig att det inte är 
farligt. 

5. Undvikande i sin tur leder till en minskning av aktivitetsnivån, vilket i längden 
kan påverka ens arbete, fritid och sociala aktiviteter negativt. 

6. Detta hänger ihop med ens känslomässiga tillstånd och nedstämdhet och 
irritation kan utvecklas. 

7. Nedstämdhet och irritation påverkar smärtupplevelsen negativt och leder till 
minskad tolerans och större smärtintensitet. 

 
• Denna interaktion mellan biologiska smärtsignaler, känslor, tankar och beteenden 

förvärrar smärtupplevelsen. Det visar på vikten av att konfrontera de situationer där 
smärta uppstår, för att bryta den onda spiral som kan uppstå. För att kunna utsätta sig 
för smärta kan det vara viktigt att hitta redskap för att klara av det. Exempel på 
redskap är olika former av avslappning. 
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Bilaga 5: Information om avslappning genom visualisering      
 
Visualisering som avslappningsmetod vid kronisk smärta 
 
Den här tekniken kan hjälpa dig att minska hur mycket du påverkas av din smärta. Om ens 
smärta resulterar i att man inte utför de aktiviteter som man normalt skulle göra så kan det få 
en negativ effekt på ens liv. Det kan leda till försämrat socialt liv, nedstämdhet och i 
förlängningen även ökad smärta. För att kunna utföra ens dagliga aktiviteter trots att man 
känner smärta så kan avslappning vara ett bra redskap. Avslappning i form av visualisering är 
ett sätt att komma runt de automatiska reaktionerna som kan följa på en smärtupplevelse. En 
sådan reaktion är ofta att tänka på smärtan, värdera den och försöka undvika den. Genom att 
slappna av och bli lugn så kan man lättare utföra de aktiviteter som leder till ökad smärta 
istället för att spänna sig och bara vilja att smärtan ska försvinna. Om man spänner sig när 
smärtan dyker upp så leder det oftast till att smärtan ökar vilket kan få till konsekvens att man 
avbryter det man höll på med.  
 
Även om smärtan är väldigt obehaglig när den kommer så kan du själv välja hur du vill 
reagera på smärtan. Antingen spänner du dig, blir irriterad eller nedstämd och avbryter det du 
gör eller också försöker du slappna av, tänka på något positivt och fortsätter med det du gör.  
 
Genom att slappna av så kommer du ner i varv, sänker pulsen och blir lugnare. I detta tillstånd 
kan du sedan lättare göra det du vill och inte låta smärtan förstöra din dag. För att minimera 
effekterna av din värk på vad du gör och på din livskvalitet kan det hjälpa att lära sig att 
slappna av när man känner smärtan. Den normala rektionen på smärta är att spänna sig och att 
få en mängd negativa tankar om smärtan. Men vad skulle hända om du istället slappnade av 
och samtidigt visualiserade att du befann dig på en lugn och skön plats? 
 
Avslappning är ett vanligt inslag i smärtbehandlingar. Många personer som lider av kronisk 
smärta drabbas som en konsekvens även av muskelspänningar. Dessa muskelspänningar leder 
till en ökad smärtnivå. Avslappning har den effekten att ens spända muskler slappnar av. 
Detta hjälper till att bryta en ond cirkel av kroppslig spänning och leder i förlängningen till att 
smärtan minskar. 
 
Avslappning kan vara ett effektivt sätt att lära sig att bättre hantera smärtan när den dyker 
upp. Det kommer troligtvis kräva att man övar ett antal gånger, men om du gör det 
systematiskt kommer metoden att fungera och du kommer inte att bli lika hämmad av 
smärtan.  
 
När du börjar öva på metoden vid olika tidpunkter och platser så kan du använda dig av den 
för att motverka eller häva din smärta och för att minska det utrymme smärtan har i ditt 
medvetande. Du kan t.ex. använda metoden när du försöker somna på natten, städar eller är 
ute och går. Alltmedan du blir bättre på att utföra metoden, kommer tekniken att bli alltmer 
automatisk och du kommer att upptäcka att du utför den utan att ens tänka på det. Smärtan blir 
också så småningom mindre obehaglig och störande, även om den fortfarande kommer att 
finnas kvar. 
 
Vi rekommenderar att du använder tekniken som ett tillskott till vad du normalt gör under din 
dag. Fortsätt med dina dagliga aktiviteter och utför de aktiviteter som ökar din smärta, men 
använd den här metoden för att hantera din smärta närhelst den stör eller hindrar dig. 
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Visualiseringsövning 
 
 
 
Börja med att ta några djupa andetag. Samtidigt som du andas ut så försök att släppa taget om 
spänningar i kroppen och tillåt dig själv att slappna av så mycket som möjligt. Försök inte att 
finna en ställning där smärtan känns mindre. 
 
Efter några djupa andetag kan du återgå till att andas normalt. Fortsätt att släppa taget och 
slappna av varje gång du andas ut. Andas ut all luft du har i lungorna samtidigt som du 
släpper spänningarna i kroppen. Gör detta i en minut eller två.  
 
Föreställ nu dig själv på havsstranden i gryningen. Havet ligget nästan stilla medan de sista 
klara stjärnorna bleknar bort. Känn hur frisk och ren luften är. Se på vattnet, stjärnorna, den 
mörka himlen. Ägna en stund åt att uppleva lugnet före soluppgången, stillheten som är fylld 
med alla möjligheter.  

Långsamt löses mörkret upp och färgerna förändras. Himlen över horisonten 
rodnar och blir sedan gyllene. Så nås du av solens första strålar, och du ser solen långsamt 
stiga upp ur vattnet. Nu är halva solskivan synlig medan resten fortfarande finns under 
horisonten. Reflexerna i vattnet skapar en väg av gyllene, skimrande ljus från dig och ända in 
i solens hjärta. 

En bit bort ser du en kulle täckt av grönska. En stig leder upp till toppen, där du 
kan se Lugnets Tempel. Ge det templet formen av ditt högsta medvetande: ädelt, harmoniskt 
och strålande. Det är en vårmorgon, solig och behagligt varm. Lägg märke till hur du är klädd. 
Bli medveten om din kropp som går uppför stigen, och känn hur dina fötter rör vid marken. 
Känn brisen mot dina kinder. Se dig om på träden och buskarna, gräset och de vilda 
blommorna medan du vandrar uppåt. 

Nu närmar du dig kullens topp. Tidlös stillhet genomsyrat Lugnets Tempel. Du 
närmar dig den stora portalen av trä: se dina händer vila på den och känn träet. Innan du 
öppnar dörrarna ska du veta att när du gör det kommer du att omslutas av ett lugn. 

Du stiger in i templet. Du känner stillheten och friden som omger dig. Nu går du 
framåt in i lugnet och ser dig omkring medan du går. Du ser en stor, strålande kupol. Dess 
glans kommer inte bara från solstrålarna utan tycks också välla fram ur dess inre och 
koncentreras till en lysande fläck alldeles framför dig. 

Du stiger in i detta strålande lugn och känner hur du uppgår i det. Välgörande, 
varma, intensiva ljusknippen omger dig. Låt detta klara lysande lugn genomtränga dig. Känn 
hur det strömmar genom dina ådror och genomsyrar varje cell i din kropp.  

Bli kvar i det ljusskimrande lugnet två eller tre minuter, samlad och alert. Under 
den stunden lyssnat du till lugnet och blir ett med det.  

 Lämna nu långsamt området med den koncentrerade strålglansen, gå tillbaka 
genom templet och ut genom porten. Därutanför öppnar du dig för våren, känner än en gång 
dess milda bris mot kinden och lyssnar på fåglarnas sång.  
 
Fortsätt att andas lugnt samtidigt som du stannar upp och funderar över vad du 
uppmärksammade under avslappningen. Försök att inte bedöma det i termer av om det 
”fungerade” eller om det gjorde att smärtan ”försvann eller minskade”. Tänk istället på vad du 
uppmärksammade, hur var din upplevelse av smärtan under övningen.  
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Bilaga 6: Information om introceptiv exponering         
 

INTROCEPTIV EXPONERING: 
ATT VÄNJA SIG VID VÄRK GENOM ATT FOKUSERA PÅ DEN 

 
 

En teknik för att hjälpa dig 
Den här tekniken kan hjälpa dig att minska hur mycket du påverkas av din smärta. Det här är 
dock inte en distraktionsteknik och vid första anblicken kan den verka något märklig. För att 
göra den mer förståelig: tänk på syftet med att kunna uppleva smärta. Det viktigaste syftet 
med akut smärta är att varna oss om att någonting är fel eller avvikande; man kan ha råkat ut 
för en skada. Den varningen säger oss att vi måste ta reda på orsaken och att göra något. Man 
kan säga att smärtan hjälper oss att överleva – den varnar oss när vi är i fara och den talar om 
för oss när vi är utom fara, när allt blir bättre. Det innebär att smärtan kan vara användbar. 
Men det gäller framför allt vid akut smärta, när vi utsätts för skada. Hur är det då med 
långvarig smärta? 
 
Långvarig smärta 
Vilket syfte har långvarig smärta, förutom att orsaka lidande? Man kan säga att skadan redan 
är skedd, så den talar inte om något nytt för oss. Möjliga orsaker till din långvariga smärta har 
säkert blivit utförligt utredd, och även om orsaken har kunnat identifieras, så finns det ingen 
bot för närvarande. Du har nog åtminstone försäkrats om att allvarliga eller livshotande 
orsaker inte finns med som förklaring till din smärta. Med andra ord, trots att långvarig smärta 
kan leda till mycket lidande och försämrad livskvalitet, är smärtan inte en varningssignal för 
ny skada. Det innebär att du kan säga till dig själv att du fysiskt sett är OK och för närvarande 
inte i fara.   
 
Om du kan acceptera det kan du gå vidare, gradvis tillbaka till din vanliga livsstil, trots din 
smärta. För att minimera effekterna av din värk på vad du gör och på din livskvalitet kan det 
hjälpa att vänja dig vid det. Du kan uppnå det genom att inte undvika värken, utan istället att 
konfrontera den. Den normala reaktionen på smärta är att försöka ta bort den eller att 
distrahera sig från den. Men vad skulle hända om du inte försökte ta bort den? Kom ihåg att 
det inte är ett tecken på skada, att du fysiskt sett är OK. 
  
Rädsla 
Ett annat sätt att se på vår reaktion att försöka undvika eller fly från smärtan är att jämföra den 
med vad vi gör när vi är rädda för något som inte är farligt. Om vi t.ex. har en rädsla för 
höjder undviker vi att befinna oss vid höga höjder, även om det är väldigt osannolikt att vi 
skulle ramla ner. Genom att undvika skulle vi aldrig lära oss att vi skulle klara oss bra. 
Dessutom skulle den rädslan begränsa våra liv och livskvalitet.  
 
Vad är det bästa sättet att minska den typen av rädslor? Exponering: att utsätta sig själv för det 
man är rädd för (t.ex. en hög höjd) och upptäcka att det går bra över tid. Det kommer 
troligtvis kräva att man övar ett antal gånger, men om du gör det systematiskt kommer 
metoden att fungera och du kommer att kunna minska din rädsla. Vi kallar det för 
desensitisering.  
 
Habituering 
Att vänja sig kan också kallas för habituering. Det är något som vi alla har upplevt. Om du 
t.ex. köper en ny målning eller affisch och sätter upp den på väggen kommer du att 
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uppmärksamma och beundra den när du går förbi i början. Men efter ett par veckor kommer 
du att uppmärksamma den allt mindre – den kommer börja att bli en del av bakgrunden. Du är 
fortfarande medveten om att den är där, men du lägger inte lika mycket märke till den som 
tidigare. Den effekten kallas för habituering. Om vi inte kunde vänja oss vid olika saker skulle 
vi ständigt distraheras av allt vi gick förbi – det skulle dessutom bli farligare att gå över gatan. 
För att vänja sig vid något måste man medvetet låta bli att undvika eller fly från det. Genom 
att ständigt undvika eller fly från något blir man också mer uppmärksam på det. Vi riskerar att 
hela tiden fokusera på det. Det är inte svårt att förstå hur detta kan användas vid långvarig 
smärta.  
 
Strategi 
Vad skulle hända om vi tänkte på samma sätt om långvarig värk? Istället för att försöka 
undvika eller fly från den (för att den egentligen inte signalerar något nytt eller användbart) 
skulle man medvetet utsätta sig för den under en period. Som en början skulle du kunna stirra 
på en punkt på en närliggande vägg under 5 minuter (utan att väja med blicken) och se vad 
som händer. Det är inte så enkelt som det låter. En del tycker att punkten blir suddig och svår 
att fokusera på, eller att den verkar röra på sig eller förändras på något sätt. Det är normala 
reaktioner våra sinnen (oavsett om det är syn, hörsel eller känsel) gör när vi koncentrerar oss 
på en sak under långa stunder. Personer vars arbete är att titta på radarskärmar på arbetet 
rapporterar ofta svårigheter med att hålla kvar uppmärksamheten vilket innebär att de måste 
utveckla strategier för att klara av det. Hur kan det användas vid värk? 
 
Vi har använt den här metoden med våra patienter under ett antal år. När de lyckas att göra det 
systematiskt upplever de ofta att smärtan inte stör dem lika mycket. Det är självklart inte 
enkelt för alla och en del säger att de inte ens kan stå ut med idén att göra så. I sådana fall kan 
man behöva lite extra hjälp från en psykolog. Överhuvudtaget tycker vi att den här metoden är 
mycket användbar för att påverka hur den långvariga värken stör. Det kan hjälpa när du utför 
någon aktivitet eller motionerar och även när du försöker somna. Men det krävs övning.  
 
 
 
 

Introceptiv exponeringsövning 
 

1. Börja med att ta några djupa andetag. Samtidigt som du andas ut så försök att släppa taget 
om spänningar i kroppen och tillåt dig själv att slappna av så mycket som möjligt.  

2. Efter några djupa andetag så kan du återgå du till att andas normalt. Fortsätt dock att 
släppa taget och slappna av varje gång du andas ut. Andas ut all luft du har i lungorna 
samtidigt som du släpper spänningarna i kroppen.  

3. Gör detta i en minut eller två. 

4. Börja fokusera på din smärta. Om du har ont på flera ställen så välj ett av dem. 
5. Fokusera på smärtan genom att tillåta dig själv att uppleva smärtan utan att försöka stänga 

ute den eller förändra den. Koncentrera dig på din smärta. 

6. Lägg all din uppmärksamhet på smärtan.   
Försök att lugnt fokusera på smärtan, samtidigt som du är avslappnad. Om tanken eller 
uppmärksamheten sviker dig, observera detta utan att döma dig själv, och styr därefter 
tillbaka uppmärksamheten på smärtan. Fokusera på smärtan. 
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7. Kom ihåg att slappna av samtidigt som du observerar smärtan. Konfrontera smärtan 

istället för att försöka undvika den. Lägg all uppmärksamhet på smärtan. Känn hur den 
känns. Påminn dig själv om att du fysiskt sett är okej, och att smärtan inte betyder något. 
Det är ”bara” smärta.  

 
8. Rikta alla dina sinnen mot smärtan. Försök att ta på smärtan med din tanke. 
      Hur känns smärtan? Hur ser den ut? Hur beskriver du smärtan? 
      Beskriv smärtan utan att värdera den. Ge den ingen speciell status. Låt den bli 
      betydelselös. 
      Lägg all din uppmärksamhet på smärtan.  
      När du lyckats fånga smärtan med din uppmärksamhet, stanna kvar i den.  
 
9. Om några andra tankar dyker upp så låt dem bara passera och återvänd till 

Smärtan. Försök att gå djupare och djupare in i smärtan. Påminn dig om att den inte kan 
göra någon skada. 

       
10. Om du känner att smärtan ökar så fortsätt att fokusera på den och fortsätt att 

slappna av varje gång du andas ut. Acceptera att smärtan finns där. 
       
11. Fokusera på smärtan utan att anstränga dig. Låt bara din uppmärksamhet riktas  

mot smärtan och registrera hur den känns. 
      
12. Koncentrera dig lugnt på de kroppsliga upplevelser som du kallar smärta eller  

värk. Lägg all uppmärksamhet på smärtan. 
 
Obs! Nedanstående punkt ska sägas då ca 15 minuter har gått 
 
13. Fortsätt att andas lugnt samtidigt som du stannar upp och funderar över vad du  

uppmärksammade när du fokuserade på smärtan. Försök att inte bedöma det i termer av 
om det ”fungerade” eller om det gjorde att smärtan ”försvann eller minskade”. Tänk 
istället på vad du uppmärksammade, hur var din upplevelse av smärtan under övningen. 
Jämför vad du uppmärksammade den här gången med hur det var förra gången du gjorde 
övningen. Var någonting annorlunda? Jämför med hur det har varit tidigare gånger som du 
har övat. Ser du att din upplevelse av smärtan är annorlunda? Över tid kommer du att 
börja märka förändringar i det sätt du upplever din smärta. 
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Bilaga 7: Dagliga skattningar            
 
 
 
Datum: ___-___-___ 
 
1.  Hur mycket smärta/värk har du idag? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingen  Värsta tänkbara 

 
Personer som upplever smärta reagerar på olika sätt. Vad gör du och hur tänker du när du har ont? Var 
vänlig och använd graderingsskalan nedan för att visa hur du ställer dig till följande påståenden. Ringa 
in det nummer som passar bäst i din situation. 

 
2.  Smärtan besvärar mig när jag gör saker i vardagen. M. Nicholas 
 

0 1 2 3 4 5 
Inte alls     Hela tiden 

 
3.  Jag blir upprörd när smärtan kommer. PASS 

 
0 1 2 3 4 5 

Aldrig     Alltid 
 
4. När det gör ont är det svårt att tänka på något annat än smärtan. PASS 
 

0 1 2 3 4 5 
Aldrig     Alltid 

 
5.  Jag undviker att utsätta mig för situationer där min smärta kan komma att öka. CPAQ 

 
0 1 2 3 4 5 

Inte alls     Hela tiden 
 
6.  Det är OK att uppleva smärta. CPAQ 
 

0 1 2 3 4 5 
Aldrig     Alltid 

 
7. När jag har ont känner jag att jag inte orkar fortsätta. PCS 
 

0 1 2 3 4 5 
Inte alls     Hela tiden 

 
8. När jag har ont tänker jag hela tiden på hur mycket jag vill att smärtan ska gå över. PCS 
 

0 1 2 3 4 5 
Inte alls     Hela tiden 
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Bilaga 8: Utvärdering             
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Utvärdering av KBT-behandling för klienter med långvarig smärta 

 
Namn:______________________________________ 

 
Markera det svar alternativt den siffra du tycker bäst stämmer överens med din upplevelse av 

behandlingen. 
 
 

1. Hur har du upplevt behandlingen i stort?  
 

1           2           3           4           5           6          7           8           9          10 
     Mycket negativt           Mycket positivt 

 
2. Upplever du att du har blivit hjälpt av behandlingen? 
 
1           2           3           4           5           6          7           8           9          10 

 Inte alls                   Oerhört mycket  
 

3. Har dina tankar kring din smärta förändrats sedan du inledde behandlingen? 
Om ja, på vilket sätt har de förändrats? 

Ja     Nej 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. Har du upplevt några förändringar inom andra områden av ditt liv sedan 

behandlingen inleddes? Om ja, vilka områden  och hur? 
Ja     Nej 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5. Vad anser du om behandlingens längd? 
 

      Lagom lång        För lång      För kort 
 
 

6. Hur ser din aktivitetsnivå ut efter behandlingen jämfört med innan 
behandlingen? 

  CHAMP, The Center for Health and Medical Psychology  



Att vänja sig vid smärta [61] 

  

 
Är mindre aktiv nu än förut   
 
Är lika aktiv som förut   
 
Är mer aktiv nu än förut 
 

7. Fungerade någon av övningarna bättre för dig?  
 

      Ja, fokuseringsövningen   

      Ja, avslappningsövningen 

      Nej, de fungerade lika bra    
 

8. Presenterades övningarna på ett likvärdigt sätt? 
 

Ja, de presenterades likvärdigt   
 
Nej, fokuseringsövningen presenterades mer fördelaktigt  
 
Nej, avslappningsövningen presenterades mer fördelaktigt 

 
9. Kommer du att använda dig av avslappningsteknikerna i framtiden? 

 
1           2           3           4           5           6          7           8           9          10 

Nej, aldrig                                                                                             Ja, så ofta jag kan 
 

10. Om du känner dig hjälpt av behandlingen, vad tror du det var som hjälpte 
mest? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
11. Skulle du rekommendera den här behandlingen till andra personer med 

samma typ av problem som du? 
 
 Ja    Nej 

 
12. Övriga synpunkter 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

Tack för din medverkan! 


