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Huvudsyftet med denna avhandling var att anlysera ett biopsykosocialt arbetssätt vid 
omhändertagande av patienter med muskuloskeletal smärta i primärvården. Långvariga 
muskuloskeletala smärttillstånd är ett omfattande hälsoproblem i befolkningen med stora 
konsekvenser för både individ och samhälle. Psykosociala faktorer har visat sig vara 
betydelsefulla prediktorer avseende långtidsproblem och dessa faktorer spelar även en viktig 
roll i övergången från akut till långvarig smärta. Tidig identifiering av och 
behandlingsinsatser för de personer som löper risk att utveckla långtidsbesvär skulle ge 
betydande möjligheter att reducera såväl samhällets kostnader som individens lidande.  
 
Två skilda populationer av smärtpatienter blev föremål för utredning och behandling. 
Resultatet visar att uppnådda förbättringar i livskvalitet och arbetsförmåga ett år efter tidig 
multimodal rehabilitering kvarstod till stor del efter fem år. De mest betydelsefulla 
prognostiska faktorerna för återgång i arbete var utbildningsnivå och individens självupplevda 
hälsa (Studie I). Psykosociala faktorer mätt med Örebro Musculoskeletal Pain Screening 
Questionnaire (ÖMPSQ) var relaterade till arbetsförmåga och självupplevd hälsa tre år efter 
behandling av subakuta smärtproblem (Studie II). Experimentgruppen i ett kontrollerat 
multimodalt rehabiliteringsprogram visade lägre grad av sjukvårdskonsumtion och en 
minskad risk för konsumtion av stora mängder smärtstillande läkemedel efter tre år jämfört 
med kontrollgruppen. Det var emellertid inga signifikanta skillnader mellan grupperna 
avseende arbetsförmåga, funktion, katastroftänkande och smärta (Studie III). Vid 
subgruppsanalys av patientgruppen framkom tydliga profiler i form av katastroftänkande, 
rädsla/undvikande och distress och dessa profiler var relaterade till sjukskrivning och funktion 
tre år senare (Studie IV). 
 
Våra resultat ger stöd för den biopsykosociala modellen och framhåller de psykosociala 
faktorernas betydelse ur ett långtidsperspektiv. Resultaten understryker också behovet av tidig 
identifiering av patienter som löper risk att utveckla långtidsproblem. Multimodal behandling, 
som täcker inte bara biologiska utan även psykosociala faktorer, verkar vara en nyckel till 
framgångsrik behandling och det vore önskvärt att dessa behandlingsinsatser matchades mot 
den enskilde patientens specifika behov. 
 
Nyckelord: muskuloskeletal smärta, biopsykosocial, multimodal, rädsla/undvikande, 
katastroftänkande, distress, sjukskrivning, funktion    
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