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SAMARBETE MELLAN OLIKA VÅRDNIVÅER FUNDAMENTAL  
FÖRUTSÄTTNING FÖR FRAMGÅNGSRIKT RESULTAT

Långvarig smärta kräver  
teambaserad rehabilitering

Smärtrehabilitering är en förändringsprocess som bör-
jar vid patientens första vårdkontakt. Den är också 
en intervention som syftar till att genom teambase-
rade insatser öka funktion, aktivitet och delaktighet 
för personer med långvarig smärta. Samarbete mellan 
vårdnivåer är en fundamental förutsättning för ett 
framgångsrikt resultat. Artikeln syftar till att ge en 
introduktion, och för fördjupning hänvisas intresse-
rade till annan svensk litteratur [1-4]. 

Klinisk bild och epidemiologi 
Långvarig eller kronisk smärta definieras som smärta 
som inte varaktigt avklingar; oftast används en tids-
gräns på minst tre månader, även om längre duratio-
ner (sex månader) ibland förekommer i litteraturen 
[5, 6]. I klinisk praxis kan långvariga smärtor delas 
in i specifika och icke-specifika smärtor. Med specifi-
ka smärtor menas att de beror på ett specifikt medi-
cinskt tillstånd som till exempel RA, spondylos eller 
MS. För många långvariga smärttillstånd är det inte 
möjligt att hitta specifika diagnoser. Vanligare är till-
stånd som brukar betraktas som ospecifika och där 
man kan tala om långvarig smärta som en sjukdom 
i sig. 

Förekomsten av långvarig smärta i befolkningen 
(oberoende av smärtintensiteten) har i epidemiologis-
ka undersökningar från Sverige visat sig variera mel-
lan 40 och 55 proent [6-8], medan gruppen med inten-
siv långvarig smärta i Europa utgör ca 20 procent [6]. I 
Skandinavien gäller 20–40 procent av besök i primär-
vården olika former av smärta, varav cirka hälften är 
långvariga.  Mellan 25 och 30 procent av personer med 
långvarig smärta söker mycket sjukvård och befinner 
sig ofta i en besvärlig situation både avseende utred-
ning, behandling, arbete och sjukskrivning. 

Smärtupplevelsen skapas i hjärnan genom en kom-
plex samverkan mellan neurobiologiska, psykologiska 
och sociala/kontextuella faktorer. En sådan biopsyko-
social syn ska prägla både diagnostik och behand-
lingsinsatser i modern smärtvård. Hur intensiv smär-
tan upplevs hänger samman med såväl fysiologiska 
som affektiva, motivationella, kognitiva och kontex-
tuella aspekter. Affektiva tillstånd har en nära relation 
till långvarig smärta [9, 10]. Patienter med samtidig 
smärta och depression rapporterar högre smärtinten-
sitet än patienter som inte är deprimerade [9, 10].  

Hur den smärtdrabbade personen beskriver och 
kommunicerar kring sitt smärttillstånd beror på fak-
torer som erfarenheter av smärta, kännedom och upp-
fattningar om kroppens anatomi och fysiologi, kun-
skaper i medicinsk terminologi och språkfärdighet. 

Långvarig smärta är inte enbart en akut smärta ut-
sträckt i tid, utan innebär också förändrade mekanis-
mer i perifera och centrala smärtsystemen; för mer 
ingående beskrivningar se till exempel kapitel 11 i [2] 
och kapitel 4 i [1]. Dessa förändringar är troligen till 
en början reversibla men blir efter hand alltmer be-
stående. Föreställningen att det inte föreligger neuro-
biologiska förändringar och processer vid långvariga 
smärtor har i tilltagande grad visat sig vara felaktig 
[11, 12].

 
Klinisk handläggning
Den kliniska handläggningen av patienten med lång-
varig smärta består av följande moment: 1) smärt-
analys, 2) behandlings- och rehabiliteringsplan, 3) be-
handling/rehabilitering, 4) uppföljning och utvärde-
ring (Figur 1).

Smärtanalys
De patienter som remitteras till specialiserad smärt-
rehabilitering skiljer sig från patienter som remitte-
ras till till exempel hjärnskade- och ryggmärgsskade-
rehabilitering genom att det finns ett behov av en pri-
mär utredning för att fastställa diagnos och mekanis-
mer, samsjukligheter samt kartlägga konsekvenserna 
av tillståndet. En sådan smärtanalys har adresserats 
i en nyligen publicerad bok [1]. Smärtanalysen utgår 
från en biopsykosocial syn på långvariga smärtor. En 
strukturerad smärtanalys kan betraktas som en in-
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b Smärtanalys syftar till att resultera i diagnos, 
smärtmekanistisk klassificering och kartläggning av 
psykosocial situation; dessa utgör grunden för senare 
behandlingsplaner.
b Om endast en behandlingsåtgärd (till exempel far-
maka, fysioterapi eller psykologisk behandling) behövs 
för att på ett varaktigt sätt ändra situationen ska denna 
prövas först. 
b Patienter med en komplex situation kan bli aktuella för 
smärtrehabilitering vars mål är minskad smärta och 
psykologisk belastning (till exempel depressivitet), bättre 
hälsa och livskvalitet samt ökat deltagande i arbete och 
samhällsliv. 
b Uppföljning sker i Nationellt register för smärtrehabi-
litering (NRS), vilket omfattar både specialistkliniker och 
team i primärvården.
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vara lokal, regional eller generaliserad (fibromyalgi) 
och påverka bland annat kognition, sömn och balans.

De psykologiska faktorerna, tankar, känslor och hante-
ring av dessa. Nedstämdhet/depression och oro/ång-
est, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och genera-
liserat ångestsyndrom (GAD)  är vanliga sådana psy-
kologiska faktorer. 

Omgivningsfaktorer. Alla har olika förutsättningar och 
olika krav kopplade till sin sociala situation. En del 
har stora möjligheter att påverka sin vardagsaktivitet 
medan andra inte har det. 

Läkaren poängterar för patienten att dessa nyckel-
områden bygger upp patientens smärtupplevelse.  

Behandlings- och rehabiliteringsplan
En skriftlig behandlings- och rehabiliteringsplan 
 baseras på smärtanalysens resultat och är ett viktigt 
dokument vid den fortsatta handläggningen. Planen 
kan ses som en gemensam plattform för patient och 
behandlare. Den bidrar till klarhet och underlättar 
planering av fortsatt arbete och utvärdering. Vid kom-
plicerade fall utformas den av ett flerprofessionellt 
team. För att planen ska vara realistisk ska patienten 
vara delaktig i dess utformning och själv ha en kopia 
av den. Detta ökar chanserna att patienten blir »mo-
torn« i sin behandling/rehabilitering och att nödvän-
diga förändringar fortsätter även när patienten avslu-
tat sin rehabilitering inom vården. 

Behandling/rehabilitering
Långvariga smärtor är heterogena tillstånd med oli-
ka och varierande kliniska bilder och konsekvenser. 
Typ, intensitet och omfattning av behandling och re-
habilitering styrs lämpligen av de individuella beho-
ven i kombination med tillgänglig evidens; »trial and 
error«-beteende ska undvikas. Algoritmer för val av 
behandling och smärtrehabilitering (inklusive vård-
nivå) har presenterats tidigare, och läsaren hänvisas 
till dessa för detaljer [4, 15]. 

Mono- eller multidisciplinära behandlingar
Principen är att om förhållandevis enkla åtgärder på 
ett varaktigt sätt kan ändra situationen ska dessa prö-
vas och systematiskt utvärderas först. I ett arbete ge-
mensamt mellan Svenska läkaresällskapet, Sveriges 
Kommuner och regioner, Socialstyrelsen och SBU pre-
senterades en algoritm för hur detta kan ske [15].  

Monodisciplinära behandlingar
Farmakologiska behandlingar ska övervägas och utgå 
från smärtanalysens resultat vad gäller de aktuella 
smärtmekanismerna, och baseras på föreliggande re-
kommendationer från Läkemedelsverket [16]. Ande-
len patienter som har nytta av smärtfarmaka är dess-
värre begränsad [16, 17].

På ett strukturerat sätt som utgår från smärtana-
lysens resultat prövas vid behov olika andra evidens-
baserade åtgärder, till exempel fysioterapeutiska, ar-
betsterapeutiska eller psykologiska interventioner. 
Det är viktigt att varje sådan insats utvärderas.  

Multimodal/interdisciplinär smärtrehabilitering 
Patienter med en komplex situation, där man på ett 

genomtänkt sätt prövat de monodisciplinära åtgär-
derna, kan bli aktuella för teambaserad smärtrehabi-
litering, vilken kan ske på primärvårdsnivå eller på 
specialistnivå. De svårare fallen, särskilt vad gäller 
den psykosociala belastningen, ska handläggas inom 
specialistvården. Oberoende av vårdnivå är det viktigt 
att patienten stöds till att vara en aktiv medlem i re-
habiliteringsteamet för att på sikt kunna vara motorn 
i sin rehabilitering och livsomställning.  

Teambaserad smärtrehabilitering är en komplex 
intervention där fokus ligger på hela personen snara-
re än på en biologisk process, som ofta är fallet vid de 
farmakologiska behandlingarna. 

Vanliga allmänna mål – utan inbördes rangordning:
     b  minskad smärta och psykologisk belastning
     b  ökat deltagande i arbete och samhällsliv
     b  bättre hälsa och livskvalitet.

Dessa mål kombineras med patientens egna förut-
sättningar och mål. 

Rehabiliteringsprogrammet levereras av ett flerprofes-
sionellt team, som har ett interdisciplinärt arbetssätt. 
Vanliga komponenter i denna biopsykosociala inter-
vention är

     b att utbilda patienterna om långvarig smärta 
     b psykologiska behandlingar (KBT/ACT) som syftar 
till att skapa acceptans för symtom och att optime-
ra smärthanteringsstrategier 

     b fysisk träning
     b aktivitetsträning i för patienten väsentliga var-
dagsaktiviteter inklusive arbete

     b arbetsplatsåtgärder: kontakter med arbetsgivare, 
arbetsplatsbesök etc 

     b samordningsinsatser där patienten tillsammans 
med rehabiliteringsteamet deltar vid möten med 
arbetsgivare och myndigheter (till exempel Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen). 

Interventionen på specialistnivå i öppen vård har of-
tast en duration om 4–8 veckor i en daglig omfattning 
av minst 3 timmar. Till detta tillkommer oftast olika 
hemuppgifter. Det är inte känt vilken duration och in-
tensitet i programmen som leder till de bästa resul-
taten, eller hur man ska optimera innehållet och om-
fattning av de enskilda komponenterna [18, 19].

Deltagandet i smärtrehabilitering löser inte enkelt 
ett komplicerat tillstånd och dess konsekvenser som 
utvecklats under flera år. I stället måste det ses som 
ett distinkt avstamp i en längre process som måste 
fullföljas av patienten i hennes/hans verklighet efter 
smärtrehabilitering.

»Teambaserad smärtrehabilitering är en komplex 
intervention där fokus ligger på hela personen snara-
re än på en biologisk process, som ofta är fallet vid de 
farmakologiska behandlingarna.«

tervention i sig själv, och forskning pågår i dag för att 
värdera effekterna för patienten av en ökad förståelse 
för sin situation.

Smärtanalys ska innefatta strukturerad smärt-
anamnes, klinisk undersökning samt eventuella kom-
pletterande undersökningar om man bedömer att pa-
tienten inte är fullständigt färdigutredd. Smärtanaly-
sen resulterar i tre essentiella komponenter:

     b ICD-diagnos 
     b Smärtmekanistisk klassificering 
     b Kartläggning och analys av den psykologiska och 
sociala situationen. 

Smärtdiagnoserna inom ICD-10 har stora brister av-
seende smärtdiagnostik, till exempel brist på krite-
rier och överlappning mellan olika diagnoser. ICD-11 
publi cerades 2018, och en svensk version väntas före-
ligga 2022. För första gången innehåller ICD i och med 
denna version en sektion med långvariga smärtdiag-
noser, med en strukturerad indelning av de långvari-
ga smärttillstånden. Härigenom blir det tydligare att 
långvariga smärtor är en tydlig egen diagnosgrupp.  

Smärtanalysen innefattar även de involverade 
smärtmekanismerna, vilket har betydelse för val av 
till exempel farmakologisk terapi. Systematisk ge-
nomgång krävs för att bedöma om patientens aktuel-
la smärtor är neuropatiska, nociceptiva, noci plastiska 
eller kombinationer härav (se ovan nämnda bok för 
detaljer). Man ska även ta ställning till om det förelig-
ger tillstånd som beror på andra sjukdomar och som 
kräver en helt annan handläggning än gängse utred-
ning och behandling vid långvariga smärtor.

Kartläggning av psykologiska och sociala faktorer 
ska ingå i bedömningen av patienter med långvariga 
smärttillstånd. Psykologiska och sociala riskfaktorer 
bör identifieras, inklusive risk för sjukskrivning. Psy-
kologisk belastning – till exempel ångest och depres-
sivitet – är förknippad med ökad risk för mer omfat-
tande smärtupplevelse, sämre livskvalitet och hälsa 
samt ibland sämre behandlings- och rehabiliterings-
resultat [9, 10, 13, 14]. Sociala förhållanden kan både 
vara etiologiska – till exempel vissa arbetsförhållan-

den – och vara konsekvenser av till exempel ekono-
miska och familjemässiga omständigheter. 

I smärtanalysen ingår också att kartlägga patien-
tens uppfattning om det huvudsakliga problemet. 
Sömnsvårigheter eller svårighet att återgå i arbete 
kan vara ett större hinder än smärtan i sig. 

En modell i patientmötet
Ett sätt att kommunicera smärtanalysen till patien-
ten är den modell som utvecklats i ett kliniskt sam-
manhang (Figur 2). Denna kan med fördel kommuni-
ceras visuellt för patienten. 

Primära smärtgenererande mekanismer/smärtgenera-
torer (muskler, leder och nerver) det vill säga nocicep-
tiv och/eller neuropatisk smärta. Det är viktigt att för-
klara för patienten vilka mekanismer som är inblan-
dade. 

Nervsystemets reaktioner på långvarig nociceptiv 
och/eller neuropatisk smärta leder ibland till lång-
varig sensitisering (nociplastisk smärta). Denna kan 

Figur 2. En möjlig 
modell att kommu-

nicera smärtana-
lysens resultat till 

patienten. 

Individuell uppföljning
och utvärdering

Smärtrehabilitering
Integrerade åtgärder, medicinska 
insatser, fysisk aktivitet, psykologiska
och pedagogiska interventioner, 
med patienten som teammedlem

Smärtanalys
• Smärtdiagnos
• Smärtmekanistisk klassificering
• Kartläggning av psykosocial situation

Enstaka behandlingsåtgärd
 t ex farmaka, fysioterapi,
psykologisk behandling

Nationella registret över
smärtrehabilitering (NRS)
• Jämföra behandlingsresultat
• Förbä�ra rehabiliteringen

Klinisk utredning Behandlings- och
rehabiliteringsplan

Figur 1.  Schematisk illustration  
av den kliniska handläggningen  
av patienter med långvariga smärtor.  
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de (lokalt till nationellt) utvärdera vad som fungerar 
i den kliniska praktiken och på basis av detta föreslå 
förändringar. s
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Uppföljning och utvärdering 
Finns det evidens för att multimodal/interdisciplinär 
smärtrehabilitering är effektivt? Då detta är en kom-
plex intervention med breda och samtidiga mål (ofta 
9–10 samtidiga utfallsmått, utan uppdelning i primä-
ra och sekundära utfallsmått) innebär det problem 
vid evidensvärderingen. I vissa systematiska översik-
ter väljer man att betrakta ett utfallsmått i taget, det 
vill säga som om utfallsmåtten är oberoende av varan-
dra. Med flera samtidiga mål och utfallsmått ska man 
förvänta sig att utfallen i olika mått i hög grad sam-
varierar. Därtill kan små positiva förändringar i flera 
utfall vara viktigare än ett mer markant utfall i ett ut-
fallsmått. 

Systematiska översikter från SBU [20, 21] samt en 
systematisk översikt av Scascighini och medarbetare 
[22] har tagit hänsyn till de multipla utfallen i olika 
randomiserade kontrollerade studier. På ett övergri-
pande plan fanns måttligt/starkt vetenskapligt stöd 
för att multimodal/interdisciplinär multimodal reha-
bilitering långsiktigt gav bättre resultat vid långvarig 
smärta än mindre omfattande insatser. SBU konstate-
rade 2019 att det finns behov av uppdatering av evi-
densen [23]. 

För långvariga smärtor anges ibland att multimo-
dal/interdisciplinär smärtrehabilitering har bättre 
evidens än de flesta andra behandlingar, inklusive de 
flesta farmakologiska. Även om det förefaller som om 
smärtrehabilitering är en evidensbaserad interven-
tion så finns det flera problem med studierna som lig-
ger till grund för evidensen. Till exempel har studier-
na oftast genomförts på olika specialistkliniker vilka 
handlägger de kliniskt svårare smärttillstånden. 

Fungerar smärtrehabilitering i den kliniska praktiken? 
Patienter som deltar i randomiserade kontrollerade 
studier är inte nödvändigtvis representativa för de 
vanliga patienterna i kliniken [24-26]. Det är därför 
viktigt att replikera resultaten från systematiska över-
sikter i det vanliga flödet av patienter; kvalitetsregist-
ret Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) 
ger möjlighet till detta. Effektstorlekarna för multimo-
dal rehabilitering på specialistnivå är små till måttli-
ga enligt en NRS-studie för åren 2008–2016 (baserad på 
mer än 35 000 patienter varav drygt hälften genom-
gick smärtrehabilitering ), vilket bekräftar konklusio-
nerna i ovan angivna systematiska översikter [27]. I 
viss kontrast till vad som ibland hävdas finner man att 
smärtrehabilitering i praktiken har effekt (måttliga 
effektstorlekar) på smärtans intensitet [27]. Även mer 
objektiva mått som sjukskrivningsdata visar på lång-
siktiga  positiva effekter av smärtrehabilitering [28]. 
Positiva resultat av multimodal rehabilitering rappor-
teras också när den bedrivs i primärvård [29]. 

Man kan tycka att de små till måttliga effektstorle-

karna inom specialistvården är nedslående resultat. 
Men de bör ställas i relation till att patienterna utgör 
en selektion av patienter med en svår klinisk bild där 
man oftast prövat monodisciplinära åtgärder utan 
några påtagliga effekter. Att flera farmakologiska in-
terventioner vid långvariga smärtor uppvisar mycket 
små eller obefintliga effekter, eller saknar långtidsupp-
följningar, ger perspektiv på rehabiliteringens effekter. 

En multivariat analys av utfallsmåtten i NRS visa-
de att det fanns tre grupper av patienter vad gällde 
förändringarna efter interventionen: en grupp med 
mycket uttalade förbättringar, en grupp med måttli-
ga förbättringar samt en grupp som inte uppvisade 
några förbättringar. Gruppen med de mest uttalade 
förbättringarna hade den sämsta kliniska bilden före 
den multimodala rehabiliteringen [27]. Analyserna ty-
der på att inte alla patienter har nytta av den multi-
modala rehabiliteringen och att bättre matchning 
av den kliniska bilden visavi innehållet i rehabilite-
ringen krävs, samt att innehållet behöver optimeras 
ytterligare. För patienterna som hade en relativt bätt-
re situation behöver nya modifierade rehabiliterings-
program utvecklas. Detta exempel visar betydelsen av 
ett kvalitetsregister (NRS) för att utvärdera vad som 
fungerar i den kliniska praktiken.

Organisation
Redan 2016 rekommenderade en expertgrupp, på upp-
drag av Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyr-
ning (NSK) inom SKR, en framtida smärtorganisation 
vilande på strukturering i fyra nivåer från primär- till 
specialistvård [28]. Nivå 1: »vanlig primärvård« (nivå 
1), multiprofessionella team i primärvården (nivå 2), 
smärt-/smärtrehabiliteringsenheter med utbildade 
specialister (nivå 3) och regionala smärtcentrum med 
tillgång till slutenvårdsplatser, expertis inom närlig-
gande områden samt forsknings- och utvärderings-
kompetens (nivå 4).

Expertgruppen identifierade grupper av smärtpa-
tienter med särskilda behov och som kräver specifika 
resurser:

     b äldre och barn med långvarig smärta [30]
     b patienter med psykisk samsjuklighet och kognitiv 
funktionsnedsättning

     b patienter med bristande/obefintliga kunskaper i 
svenska språket

     b patienter med svår huvudvärk
     b smärttillstånd hos patienter som behandlats för 
malign sjukdom.

Konklusion
Omhändertagandet av patienter med långvariga 
smärtor startar med att man gör en smärtanalys som 
ska resultera i diagnos, smärtmekanistisk klassifice-
ring och kartläggning av psykosocial situation. Om 
man bedömer att en enstaka behandlingsåtgärd (till 
exempel farmaka, fysioterapi, psykisk behandling) på 
ett varaktigt sätt (baserat på evidens) kan förbättra 
patientens situation ska denna prövas först. Patienter 
med en komplex situation kan bli aktuella för smärt-
rehabilitering. Denna har som allmänna mål minskad 
smärta och psykologisk samsjuklighet (till exempel 
depressivitet), bättre hälsa och livskvalitet samt ökat 
deltagande i arbete och samhällsliv; dessa mål kom-
bineras med patientens egna förutsättningar och mål. 

»Gruppen med de mest uttalade förbättringarna hade 
den sämsta kliniska bilden före den multimodala reha-
biliteringen …«
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SUMMARY
Pain rehabilitation starts with a pain analysis
Pain rehabilitation is a process starting with a 
pain analysis to find an adequate pain diagnosis, 
a classification based on pain mechanisms and a 
mapping of the psychological and social situation 
of the patient. These factors are the basis for the 
treatment plan. Monodisciplinary treatments such 
as pharmacological treatments, physiotherapy, or 
psychological therapy, should be tested first if judged to 
improve the overall situation in a permanent manner. 
Patients with a complex situation can be subject to 
pain rehabilitation (interdisciplinary multimodal pain 
rehabilitation, IMMPR). IMMPR involves a coordinated 
effort of healthcare professionals with expertise in pain 
management aiming to reduce psychological distress, 
increase work ability and return to normal social 
activities and improve general health and life quality. 
Follow-up of patients undergoing IMMPR is routinely 
done by means of the Swedish Quality Registry for Pain 
Rehabilitation (SQRP), including rehabilitation in Primary 
Care and at specialized pain units.


