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I SBU:s rapport om behandlingsme-
toder vid långvarig smärta 2006 var 
multimodal rehabilitering en av me-
toderna med bäst och tillika god evi-

dens [1]. I en uppdatering 2010 av rehabi-
literingsavsnitten [2] summerades att 
det fanns medelgod evidens för multi-
modal rehabilitering vid kroniska smär-
tor. En översikt av Scascighini och med-
arbetare 2008 [3] fann även den god evi-
dens för multimodal rehabilitering. 

Det är därför förvånande  att ordfö-
randen i Socialstyrelsens prioriterings-
grupp Richard Wallensten anser (Da-
gens Medicin, 7/2011, del 3, sidan 4) att 
studierna av multimodal rehabilitering 
inte håller tillräckligt hög kvalitet: 
»Strikt vetenskapligt går det inte att 
säga att denna typ av rehabilitering är 
bra. Det måste utvärderas i bättre upp-
lagda studier.« Rätt återgivna står dessa 

uttalanden inte i överensstämmelse 
med publicerade nationella och inter-
nationella systematiska översikter.

Multimodala rehabiliteringsprogram 
för patienter med kroniska smärtor har 
sin utgångspunkt i ett bio-psyko-socialt 
synsätt [1, 4, 5]. Ett flertal aktiva re-
habiliteringskomponenter ingår, vilka 
förmodas ge synergistiska effekter. 
 Flera professioner arbetar i team med 
planerade och samordnade åtgärder 
mot gemensamma mål definierade till-
sammans med patienten.

Rehabilitering har karaktäriserats 
som arketypen för en komplex inter-
vention [6] och innebär interventioner 
på flera nivåer – fysiologiska, psykolo-
giska, sociala och miljömässiga. Multi-
modal  rehabilitering har värderats som 
särskilt komplex då den innefattar kun-
skaper och färdigheter från olika pro-
fessioner [7], där varje inblandad pro-
fession (t ex arbetsterapeut, sjukgym-
nast, psykolog) i sig också genomför en 
komplex intervention [8, 9]. 

Medical Research Council (MRC) i 
Storbritannien har analyserat svårighe-
terna med komplexa interventioner och 
föreslagit sätt att utveckla dessa [7, 9-11]. 
Komplexa interventioner bygger, till 
skillnad från t ex farmakologiska, sällan 
på en känd mekanism [12]. Många kom-
plexa interventioner, inklusive multi-
modal rehabilitering, är fokuserade på 
hela personen snarare än på en sjuk-
domsprocess [14]. Det finns ingen enhet-
lig metod för att beskriva innehållet i 
komplexa interventioner [6, 7, 15-17]. I 
SBU-rapporten 2010 föreslås ett sätt att 
beskriva programmens innehåll [2]. 

GRADE (»The Grading of Recom-
mendations Assessment, Development 

and Evaluation«) är ett lovvärt försök 
att standardisera bedömningar och me-
todik samt att lösa andra systems till-
kortakommanden. GRADE är för när-
varande ett konsensussystem. I Social-
styrelsens oreflekterade tillämpning av 
GRADE har hänsyn inte tagits till att 
multimodal rehabilitering är en kom-
plex intervention, som kräver en annan 
tillämpning av GRADE eller annat evi-
densgraderingssystem än vid enklare, 
t ex farmakologisk, intervention, där 
GRADE är lättare tillämpbart. Den vik-
tigaste kritiken mot Socialstyrelsens 
tillämpning av GRADE vid priorite-
ringen av multimodal rehabilitering är 
att de identifierade utfallsmåtten vär-
deras separat och ett i taget. 

Gatchel och Theodore påpekar att inget 
individuellt utfallsmått kan samman-
fatta patientens upplevelse och erfaren-
het av smärta eller hans/hennes be-
handlingsresultat [18]. I SBU-rapporten 
2006 påpekades att ett stort antal ut-
fallssmått per randomiserad kontrolle-
rad studie (RCT) hade använts samt att 
dessa rimligen inte är oberoende av 
varandra utan i stället sannolikt speg-
lar ett mindre antal underliggande/ 
latenta faktorer eller komponenter [1]. 
I så fall bör fokus inte ligga på en enda 
variabel utan en multivariat ansats bör 
eftersträvas. 

Enligt SBU-rapporten 2010 finns flera 
tillkortakommanden med GRADE vid 
bedömning av evidensläget för multi-
modal rehabilitering om utvärderingen 

Multimodal rehabilitering vid 
smärta alltför lågt prioriterad
I den preliminära versionen av Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar priorite-
ras multimodal rehabilitering vid kroniska smärtor 
mycket lågt (8 på en 10-gradig skala). Denna prioritering 
står inte i överensstämmelse med evidensen i nationella 
och internationella översikter. De som riskerar att drab-
bas är de berörda patienterna, framhåller författarna.
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I multimodala rehabiliteringsprogram för 
patienter med kroniska smärtor ingår ett 
flertal aktiva rehabiliteringskomponenter.
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tilllämpas för ett utfallsmått i taget. Vi 
framhåller i rapporten att GRADE 
måste anpassas och modifieras för att 
kunna hantera en sådan komplexitet [2].

Vi tvingas konstatera att Socialstyrel-
sen, inklusive dess prioriteringsgrupp, 
inte tyckt det varit relevant att beakta de 
kritiska synpunkterna i SBU-rapporten 
2010 [2] mot att applicera GRADE på 
just det sätt som gjorts i den preliminära 
versionen av de nationella riktlinjerna. 
För övrigt kan noteras att gruppen kring 
GRADE inom kort avser att publicera en 
serie artiklar varav en kommer att av-
handla hur man bedömer den samlade/
övergripande evidenskvaliteten i en si-
tuation med ett flertal utfallsmått [19]!

Om den låga prioriteringen av multimo-
dal rehabilitering kvarstår kommer det 
att få mycket negativa konsekvenser för 
patienter med långvariga smärttillstånd 

i och med att landstingen kommer att 
prioritera ner åtgärderna. Vidare skapas 
en stor oklarhet om vad som ska tolkas 
som evidens och vem som ska svara för 
uttolkningen.  Dock kan man notera 
med stor tillfredsställelse att Socialde-
partementet och Sveriges Kommuner 
och landsting även för år 2011 kommit 
överens om en ekonomiskt omfattande 
rehabiliteringsgaranti innefattande            

multimodal rehabilitering för patienter 
med kroniska smärtor baserat på en ba-
lanserad tolkning av SBU:s rapporter 
och andra systematiska översikter. 

 ■ Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Författarna utgjorde expertgruppen 
för SBU-rapporten år 2010. Björn Gerdle och 
Anne Söderlund ingick också i expertgruppen 
inför SBU-rapporten år 2006.
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■ Det kan i vissa fall vara till-
låtet att fixera en patients 
händer i samband med upp-
vaknande ur narkos för att 
han eller hon inte av misstag 
ska skada sig. Avdelningsche-
ferna Anders Printz och Per-
Anders Sunesson preciserar 
Socialstyrelsens hållning.

Det följer av svensk grund-
lag att varje medborgare 
gent emot det allmänna är 
skyddad både mot påtvingat 
kroppsligt ingrepp och mot 
frihetsbe rövande. Detta 
skydd kan inskränkas bara 
med stöd av lag. Syftet med 
bestämmelsen är glasklart 
– ingen ska mot sin vilja bli 
medicinerad eller inlåst såvi-
da det inte finns stöd i lag för 
att utsätta personen för såda-
na åtgärder. 

Sådant lagstöd finns på 
några områden, till exempel i 
lagen om psykiatrisk tvångs-
vård (LPT) och i lagen om 
vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM). Gemensamt för 
de lagar som ger stöd för den-
na typ av åtgärder är att de 
innehåller bestämmelser 
som ska garantera rättssäker-
heten för den som utsätts för 
ingreppen, bland annat 

 möjligheten att få tvångsåt-
gärden prövad i domstol. 

Trots att syftet är tydligt ger 
bestämmelserna upphov till 
en rad frågor, inte minst inom 
vården och omsorgen om äld-
re och inom hälso- och sjuk-
vården. Exempel på en sådan 
fråga är: Ska man inte, i syfte 
att skydda en person med de-
menssjukdom som saknar 
möjlighet att ge sitt samtycke, 
kunna låsa dörren på ett äld-
reboende så hon eller han inte 
kan ta sig ut i vinterkylan på 
egen hand? Socialstyrelsen 
har i denna fråga uttalat att 
det inte finns något förbud 
mot att låsa en dörr men att 
det då måste finnas tillräck-
ligt med personal så att den 
som vill lämna boendet får 
möjlighet att göra det.

I detta fall är det primära 
givetvis inte att ha personal 
för att kunna låsa upp en 
dörr, utan att ha tillräckligt 
med personal för att kunna ge 
de boende en god och säker 
omsorg. En god och säker om-
sorg innefattar att se till att 
rättigheter inte kränks eller 
att en människa inte far illa 
på något sätt. Detta gäller 

även personer med en de-
menssjukdom. 

Inom hälso- och sjukvår-
den uppstår liknande dilem-
man som kan vara mycket 
svåra att hantera för hälso- 
och sjukvårdspersonalen. Ett 
 sådant dilemma är frågan om 
möjligheten att sätta på en 
nedsövd patient »boxhands-
kar« eller på annat sätt fixera 
en sovande patients händer. 
Man gör detta för att skydda 
patienten från en allvarlig 
skada, som skulle kunna 
 uppstå om patienten i sam-
band med att hon  eller han 
vaknar ur narkosen av miss-
tag river ut slangar etc som 
kan finnas angjorda. 

Om  patienten  lämnat sitt 
samtycke till boxhand skar/ 
fixering före operation upp-
står inget problem, men 
saknas samtycke uppstår i 
princip samma dilemma som 
på äldreboendet.

Socialstyrelsens uppfattning 
i sistnämnda situation är den-
samma som vad gäller låsta 
dörrar på demensboenden – 
det kan vara i sin ordning att 
förse en patient med handskar 
eller att på annat sätt se till att 

en pa-
tient 
som lig-
ger för 
upp-
vak-
nande 
efter en operation inte av 
misstag skadar sig.

Vården måste emellertid 
(på samma sätt som när det 
gäller låsta dörrar på demens-
boenden) vara organi serad på 
ett sådant sätt att  åtgärden 
inte innebär ett frihetsberöv-
ande som saknar lagstöd. Det 
kan till exempel handla om att 
patienten informeras om åt-
gärden i förväg, så att det sä-
kerställs att åtgärden inte sker 
mot  patientens uttryckliga 
vilja, samt att man bevakar att 
 patienten – när han eller hon 
vaknar upp – inte hålls fast-
spänd eller på annat sätt upp-
lever sig frihetsbegränsad mot 
sin vilja.

 Anders Printz
avdelningschef, 

avdelningen regler och tillstånd

Per-Anders Sunesson
avdelningschef, tillsyns-

avdelningen; båda vid Social-
styrelsen, Stockholm

 apropå! Låsta dörrar på demensboenden och fixering av en patients händer
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»Boxhandskar« tillåtet – i vissa fall

»Box-
handskar« 

får användas 
– i vissa fall.
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