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SAMMANFATTNING 

Patienterna vid Smärtrehab, Kronobergsläns landsting, har haft långvarig smärta i minst sex 

månader och har remitterats till ett fem månaders multimodalt program. Programmet börjar med 

en sju veckors rehabiliteringskurs. Utvecklingsarbetet syftar till att pröva om stress och 

energikurvorna (Mindfulnesschemat; notering av tankar, känslor, kroppsförnimmelser i 

förhållande till upplevd stress och energi) leder till en ökad medvetenhet om sin situation, samt 

om stress och energikurvorna kan användas som ett diskussionsunderlag vid återgången till 

förvärvsarbete. Utvecklingsarbetet har pågått under tre år. Det första året kännetecknades av 

information och utbildning av personalen, samt utveckling av stress och energikurvorna. Under 

det andra och tredje året erbjöds patienterna vid smärtrehabiliteringen att arbeta med stress och 

energikurvorna under rehabiliteringskursen. Stress och energikurvorna kan ge en konkret nuläges 

bild om hur livet ter sig, om det är stressigt eller energifyllt, om hur tankar, känslor och 

kroppsbesvär förändrar sig i och med att nivåerna av stress och energi förändrar sig. Den här 

konkreta bilden, den ökade medvetenheten, kan den enskilde patienten använda sig av i sin egen 

utveckling, men också i samtal med rehabiliteringscoach och i samband med återgången till 

förvärvsarbete. Nyttan av och förmågan att ta till sig den ”nya medvetenheten om livet” varierar 

förmodligen med graden av acceptans för sin situation. Att självskatta stress och energikurvor 

kan vara ett redskap vid rehabiliteringen av smärtpatienter.  
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INLEDNING 

Patienterna vid Smärtrehab, Kronobergsläns landsting, har haft långvarig smärta i minst sex 

månader och har remitterats till ett fem månaders multimodalt program. Programmet inleds med 

en sju veckors rehabiliteringskurs. Patienterna med långvarig smärta upplever en hög 

anspänning, stress, känner sig utmattade och orkeslösa, samt har en låg förmåga till 

förvärvsarbete. Rehabiliteringskursen syftar till att deltagarna ska finna redskap för att minska 

sin smärta och förändra sina levnadsvanor och på den vägen öka sin förmåga till förvärvsarbete. 

 En förändring av levnadsvanorna, en beteendeförändring, kräver såväl motivation som 

intention, en vilja att förändra sin situation (Jouper, 2009). En ökad medvetenhet och acceptans 

för sin situation är en förutsättning för att finna kraft och en strategi till sitt förändringsarbete. 

När människor i dagliga livet försöker beskriva sin levnadssituation beskriver de ofta hur relativt 

stressigt eller lugnt livet är, samt hur mycket eller lite energi de har för att fullgöra sina sysslor 

(Thayer, 2001). En förhöjd stressnivå minskar motivationen att ta till sig nya aktiviteter såväl 

som att den minskar utövandet av aktiviteter (Stetson mfl., 1997). Där antas en ökad grad av 

energi öka motivationen till att pröva och utföra nya aktiviteter.  Det är möjligt att timme för 

timme skatta nivån på sin stress och energi eller skatta hur den senaste veckan varit, vilket bland 

annat Arbetslivsinstitutet har gjort i olika belastningsstudier (Kjellberg & Iwanowski, 1989; 

Kjellberg & Wadman, 2002). 

 Stress och energimodellen beskriver fyra nivåer, levnadstillstånd, av stress och energi 

(Thayer, 2001), Figur 1. Låg stress och hög energi beskrivs som ett tillstånd av ”lugn energi”, där 

individen har tid för sina sysslor, har god hälsa och förmåga till koncentration. Hög stress och 

hög energi beskrivs som ett tillstånd av ”anspänd energi”, där individen lever på toppen av sin 
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förmåga, är produktiv och en relativt god hälsa. Hög stress och låg energi beskrivs som ett 

tillstånd av ”spänd trötthet”, där individen utvecklar utmattning, ångest och depression. Låg 

stress och låg energi, ett tillstånd av ”lugn trötthet” vilket både kan känneteckna ett apatiskt 

tillstånd eller ett tillstånd av vila och återhämtning. Patienter som remitterats till 

smärtrehabiliteringen antas befinna sig i spänd trötthet, ett tillstånd av hög stress (anspänning) 

och låg energi. Självskattad energi kan spegla en motsvarande grad av upplevd hälsa (Dixon, 

Dixon & Hickey, 1993). 

 

Figur 1. Beskriver de fyra ”levnadstillstånden” i stress och energimodellen (Thayer, 2001). 

 

 Det finns ett positivt samband mellan koncentrationsförmågan (att kunna fokusera och att 

vara närvarande) och upplevelsen av sin hälsa och energinivå (Jouper, Hassmén & Johansson, 

2006), det vill säga att en ökad upplevelse av koncentration och närvaro leder till en ökad 
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upplevelse av hälsa och energi. Det motsatta gäller för stress och koncentration, det vill säga att 

en ökad stressnivå minskar förmågan till koncentration och närvaro. Vid beteendeförändringar av 

att lära sig kognitiva metoder (meditation, avslappning och mindfulness) som kräver stor mental 

närvaro och koncentration tränas bäst när energin är hög. När energinivån är låg och 

stressnivåerna höga blir det mer lämpligt att promenera eller göra något fysiskt som inte kräver 

samma mentala närvaro (Thayer, 2001). 

En ökad mindfulness eller ”en ökad medveten närvaro utan att värdera” har visat sig 

minska stressrelaterade symtom som smärta, ångest och depression (McCracken & Yang, 2008). 

Medveten närvaro handlar om att bli medveten om sina kroppsförnimmelser, känslor och tankar i 

nuet, i den aktuella livssituationen. Utan att värdera menas att tankar, känslor och kropp 

accepteras som de är just vid tillfället, och den neutrala ”betraktelsen” blir neutral i förhållande 

till att öka eller minska ett stresspåslag. Strävan blir att stänga av ”autopiloten”, processen som 

automatiskt utvärderar tankar, känslor och kropp omedvetet, är en process som ofta bidrar till en 

ökad stress (ex. Kabat-Zinn, 2009).  En ökad medvetenhet, mindfulness, om sina tankar, känslor 

och kroppsförnimmelser i förhållande till förändringar i stress och energinivåerna kan vara en 

väg att tydliggöra sin livssituation. Stress och energikurvorna, Figur 2, kan vara en möjlig väg till 

ökad medvetenhet. 

SYFTE 

Utvecklingsarbetet syftar till att pröva om stress och energikurvorna (notering av tankar, känslor, 

kroppsförnimmelser i förhållande till upplevd stress och energi) leder till en ökad medvetenhet 

om sin situation, samt om stress och energikurvorna kan användas som ett diskussionsunderlag 

vid återgången till förvärvsarbete. 
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METOD 

Utvecklingsarbetet har genomförts under tre år. Det första året kännetecknades av information 

och utbildning av personalen, samt utveckling av stress och energikurvorna. Under det andra och 

tredje året erbjöds patienterna vid smärtrehabiliteringen att arbeta med stress och energikurvorna 

under rehabiliteringsprogrammet. 

Etik 

Patienter vid smärtrehabiliteringen får frågeformulär och skriftlig information hemskickat inför 

besöket vid kliniken. Av informationen framgår det att kliniken är ansluten till Nationella 

Registret för Smärta (NRS) och att informationen kan komma att användas vid utvärderingar, 

jämförelser med liknande behandlingar, samt vid forskning. Vidare framgår att det är frivilligt att 

fylla i formulären, att de kan få hjälp om det är svårt att förstå frågorna, att informationen 

hanteras med sekretess, att den inte kan knytas till enskild person, och att de kan stryka sig från 

registret när de vill. Genom att skriva under informationsbladet bekräftar de att data får 

bearbetas, att de har tagit del av informationen och sin medverkan i rehabiliteringsprogrammet. 

Ovanstående etikregler omfattade även deltagande i utvecklingen av stress och energikurvorna. 

Urval 

Cirka 80 patienter vid smärtrehabiliteringen har erbjudits att arbeta med stress och 

energikurvorna. Stress och energikurvorna har ännu inte prövats med patienter som kräver tolk. 

Stress och energikurvorna  

Stress och energikurvorna, Figur 2, fylls i under tre representativa normaldagar och sammanställs 

till ett ”medelvärdes” perspektiv på livssituationen. Schemat fylls i timme för timme under den 

vakna tiden på dygnet. På den vertikala axeln skattas stress och energinivåerna på en Likert-skala 
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mellan Min (1) till Max (7). Skattningarna sammanbinds med en streckad och heldragen linje för 

att illustrera hur stress och energinivåerna fluktuerar under dygnet. De huvudsakliga 

sysselsättningarna, aktiviteterna, beskrivs också under dygnet. Specifika tankar, känslor och 

kroppsförnimmelser noteras samtidigt i samband med stress och energidokumentationen. 

 

Figur 2. Stress och energikurvorna. 

Genomförande 

Utvecklingsprojektet inleddes våren 2009 med utbildning av personalgruppen. Personalen 

prövade att använda stress och energikurvor för egen del under hösten 2009 och därefter 

beslutades att pröva stress och energikurvorna på några få patienter under våren 2010. Efter 

utvärderingen av de enskilda försöken beslutades att prova på en kursgrupp under deras 

rehabiliteringsprogram, senvåren 2010. Stress och energikurvorna har fortsatt att prövats och 

utvecklats under hösten 2010 samt hela 2011.  
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RESULTAT 

Introduktion av personalgruppen 

De flesta upplevde det som ansträngande att fylla i schemat eller att bli medveten om sin 

situation, och detta kan upplevas obekvämt. För några ”som redan visste om sin stress och 

energinivåer” blev detta tydliggjort för dem i schemat. Några var tveksamma till att pröva stress 

och energikurvorna på patienterna och några såg en potential och ville pröva. Här följde en 

diskussion om patienterna ska utsättas för detta obehag och personalgruppen bestämde att pröva 

på några enskilda patienter. 

Patientförsök 

Större delen av patienterna tyckte att stress och energikurvorna fungerade bra, de kunde se sitt 

beteende tydligare med stöd av schemat. Som exempel; de som upptäckte att de inte ätit frukost, 

gick vidare och arbetade med kost, de som fick ökad medvetenhet om sin smärta, ville inte se 

”kurvorna” mer och kunde arbeta vidare med individuell mindfulness. De som såg en brist i sin 

dagliga rutin kunde arbeta vidare med tidsstrukturer över dagen. Några patienter klarar inte av att 

fylla i sin stress och energikurva. Några upplevde för hög belastning (”det blev för mycket för 

mig”) och vägrade fylla i schemat.  

 Några vill fortsätta arbeta med att skatta sin stress och energikurva för att utvärdera sina 

nya inlärda beteendestrategier. Dels för att kunna ha som ett underlag vid diskussion med sin 

arbetsgivare om arbetsintensiteten och dels vid samtal med Försäkringskassan. 

 Nedan ges tre exempel på ifyllda stress och energikurvor.  
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Rehabiliteringscoachen 

Patientens beteende blir tydligt för rehabiliteringscoachen och stress och energikurvorna kan 

användas som diskussionsunderlag mellan patient och coach, samt vid personalens teammöten. 

Vid samtal med patienten diskuteras vad som kan vara deras huvsakliga problem och vilka 

strategier som kan användas för att komma vidare i sin situation. Vid personalens teammöten 

används stress och energikurvan, i vissa fall för att diskutera särskilda svårigheter och 

möjligheter för hur patienten att kan gå vidare med olika strategier, och vilket stöd de olika 

professionerna kan bidra med. Dock råder det en oenighet mellan de olika professionerna i 

teamet om stress och energikurvornas värde, funktion, nytta för patienten. 

Samtal om arbetsförmåga 

Vid samtal om att återgå i förvärvsarbete samtalar inremitterande läkare, rehabiliteringsansvarig 

läkare, försäkringskassan, rehabiliteringscoach, arbetsgivare (arbetsförmedlare) och patienten om 

inriktningen och nivån på att återgå i arbete. Här är problemet att få en gemensam bild över 

patientens situation. Vid några tillfällen kunde patienten med stöd av stress och energikurvorna 

beskriva hur denne fungerar och när det var mest lämpligt att arbeta under dagen, det vill säga 

när energin är som högst. Samtliga parter kunde relativt enkelt enas om patientens förmåga och 

finna en väg åter in i arbetslivet.  
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DISKUSSION 

Syftet med utvecklingsarbetet var att undersöka om stress och energikurvorna kan hjälpa 

patienter, rehabiliteringscoacher och läkare i rehabiliteringsarbetet.  

 Stress och energikurvorna kan ge en konkret nulägesbild om hur livet ter sig, om det är 

stressigt eller energifyllt, om hur tankar, känslor och kroppsbesvär förändrar sig i och med att 

nivåerna av stress och energi förändrar sig. Den enskilde patienten kan använda sig av den här 

konkreta bilden, den ökade medvetenheten, i sin egen utveckling, men också i samtal med 

rehabiliteringscoach och i samband med återgången till förvärvsarbete. Nyttan av och förmågan 

att ta till sig den ”nya medvetenheten om livet” varierar förmodligen med graden av acceptans 

för sin situation (jmf. Kabat-Zinn, 2009). 

 De tre patienternas exempel på stress och energikurvor illustrerar hur patienternas tankar 

och känslor förändras med förändrade stress och energinivåer, samt att de kan tolkas utifrån 

Thayers (2001) stress och energimodell. Patient nr 1. vaknar med en hög anspänning och låg 

energi, stressen (ångest, oro, smärta) ökar för att åka buss, patienten tränar mindfulness, äter och 

fikar då stiger energin och stressen sjunker, när patienten sedan ska ta bussen igen ökar stressen 

(oro, rädsla) och energin sjunker. Under dagen rör sig patienten i stress och energi modellen 

(Thayer, 2001) Figur 1. Från spänd trötthet till lugn energi, åter till spänd trötthet och somnar i 

ett utmattningstillstånd. Patient nr 2. vaknar utmattad (sorg, tomhet, värk), tränar mindfulness, 

promenerar och äter lunch, stress och energinivåerna sjunker, kommer hem och gosar, känner 

kärlek, värme och glädje, somnar med mer energi än stress. Under dagen förflyttar sig patienten 

från spänd trötthet, utmattning, till lugn trötthet, och vidare till ett tillstånd av lugn energi enligt 

Figur 1. Patient nr 3. vaknar i ett tillstånd av utmattning. Använder strategier med friskvård, 
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gym, trädgårdsarbete, tränar qigong och stressen sjunker något samtidigt som energin ökar något, 

stressen sjunker när patienten kommer hem till familjen (nöjd, lugn). Under dagen förflyttar sig 

patienten från spänd trötthet, utmattning, till spänd energi, ”lever på gränsen”, och avslutar 

dagen med lugn trötthet enligt Figur 1. De tre exemplen är av naturliga skäl relativt lika, men det 

går att utläsa hur tankar, känslor, kroppsupplevelser förändrar sig i förhållande till olika 

aktiviteter, t ex. hur en bussresa kan öka stressen eller hur stressen sjunker vid 

medvetandeövningar. De tre exemplen som illustreras visar patienter som självständigt kan fylla 

i stress och energikurvorna. Patienter som kan medvetandegöra och teckna ned sin situation 

(vilket ger en viss acceptans) utan att ”gå förlorad i katastrofen” (jmf. Kabat-Zinn, 2009). 

Introduktion av personalen 

Ledningen vid Smärtrehab har visat stort intresse för utvecklingsprojektet och stimulerat dess 

genomförande, vilket förmodligen har påverkat uthålligheten i försöket och nyfikenheten att 

finna nya rehabiliteringsmöjligheter. Introduktionen av stress och energikurvorna till personalen 

genomfördes under flera månader, vilket troligtvis ökade deras acceptans för projektet. 

Personalen visade upp samma reaktionsmönster som patienterna när de fyllde i sin stress och 

energikurva; några valde att inte fullfölja ifyllnaden, några sa ”det vet jag väl att det är så här” 

och det ”kan väl fungera”, och några såg en fördjupad potential och integrerade stress och 

energikurvorna i sitt arbete. Vid förändring och utvecklingsarbete är det viktigt att visa stor 

respekt för de olika upplevelserna och låta utvecklingsarbete få ta tid. 

Patientens ökade medvetenhet 

De flesta smärtpatienter har en hög anspänning, upplever en stark stress med en avtagande 

energi. Flera har också nedsatt minne och koncentrationsförmåga, läs och skrivsvårigheter samt 
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svårt att förstå scheman vid ADHD. Detta gör att de har svårare att koncentrera sig under längre 

stunder (Jouper mfl., 2006; Thayer, 2001) och kan ha det svårare med kognitiva metoder 

(avslappning och meditation) och orken att fylla i formulär. Att fylla i formulär kan upplevas 

som stressande ”ännu en sak att göra” och därmed minska benägenheten att göra aktiviteter 

(Stetson mfl., 1997). Troligtvis är den ökade medvetenheten om sin situation också krävande och 

då är den naturliga reaktionen att undvika situationen (Kabat-Zinn, 2009), vilket kan vara ett väl 

inövat beteende hos patienterna. Det måste troligtvis infinna sig en viss acceptans och förankring 

av den nya medvetenheten innan patienten kan utveckla strategier för nya levnadsvanor, och 

kanske tar det längre tid än rehabiliteringskursens sju veckor. 

Rehabiliteringscoachens arbete 

En naturlig önskan hos coachen är att få ”en perfekt ifylld” stress och energikurva, för att kunna 

göra en handlingsplan åt sin patient. Det inträffar förmodligen bara vid något enskilt fall och 

först när patienten till fullo har accepterat sin situation. En utvilad, lugn och väl återhämtad 

individ upplever arbetet med stress och energikurvorna som mindre ansträngande och tycker det 

är ganska skönt att få bekräftelsen på att ”jag mår bra”. I mötet med patienten från det att den 

inte vill fylla i en stavelse till att den till fullo accepterar sin situation vid en välutvecklad 

skattning av sin stress och energi är det lika värdefullt att möta patienten där den är, oavsett var 

den befinner sig. En tio procentig ifyllnad av stress och energikurvorna säger förmodligen lika 

mycket om patientens livssituation som en hundra procentigt ifylld. 

Samtal om att återgå i arbete 

Ett lyckat samtal om att återgå i arbetet där alla parter har en gemensam bild över situationen är 

troligtvis en utopi. Samtalssituationen; en långtidssjukskriven patient, utmattad med lågt 
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självförtroende i samtal med inremitterande läkare, rehabiliteringsansvarig läkare, 

försäkringskassan, rehabiliteringscoach och arbetsgivare (arbetsförmedlare) om sin framtid 

måste vara starkt stressande för patienten. Här har stress och energikurvorna i några fall varit ett 

stöd i detta samtal. Den stora poängen kan vara att patienten har hittat ett sätt att förhålla sig till 

situationen, ett sätt att ta eget ansvar i situationen och argumentera för sin förmåga, vilket 

förmodligen har ökat patientens empowerment.  

Fortsatt utveckling 

Smärtrehabiliteringen har fått ett utökat uppdrag med patienter som har en längre väg tillbaka till 

arbete än den som stress och energikurvorna har provats på tidigare. Uppgivenheten, 

utmattningen, smärtan samt ett ökat behov av stöd återfinns i denna grupp och de antas inte 

kunna genomföra självständiga skattningar utan behöver göra det under handledning. Här är det 

intressant att undersöka om de kan handledas i grupp eller om det måste ske enskilt. Kommer 

deras medvetenhet om situationen att öka och går det att samtala om situationen, samt vilka 

strategier kan utformas för en beteendeförändring. Vilka konsekvenser får detta för 

handledningsinstruktionerna? Utvecklingen och reflektionerna kring att skatta stress och 

energikurvor kommer att fortsätta under 2012.  

Slutsatser 

Att självskatta stress och energikurvor kan vara ett redskap vid rehabiliteringen av 

smärtpatienter. 
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