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Sammanfattning:  
 
Bakgrund: Långvarig smärta har konsekvenser på såväl individ- som 

samhällsnivå och är ett stort folkhälsoproblem. Forskning har visat måttligt till 

starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering (MMR) vid komplex 

smärtproblematik. Vad fysioterapeuten använder för åtgärder inom MMR och hur 

samarbetet med andra yrkeskategorier ser ut finns dåligt beskrivet. 

 

Syfte: Att kartlägga fysioterapeutens arbete inom ramen för multimodal 

smärtrehabilitering inom specialistvården (MMR2). 

Metod: Webbenkätstudie där data samlades in från 71 fysioterapeuter som 

arbetade på enheter anslutna till Nationella registret över smärtrehabilitering 

(NRS).   

Resultat: Fysioterapeuternas arbete bestod framförallt av undervisning/råd och 

olika former av träning. Strategier för beteendeförändring, övningar i medveten 

närvaro/kroppsmedvetenhet och hemövningar var andra vanliga åtgärder. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

användes i flera moment av rehabiliteringen på många enheter. Rehabilitering i 

grupp var vanligast med aktiva åtgärder som till exempel träning. 

Rehabiliteringsperioden var vanligen 8-11 veckor, under vilken patienten träffade 

en fysioterapeut flera gånger i veckan. Teamen hade ett tätt samarbete med 

regelbundna teamträffar, uppföljningar och gemensamma åtgärder. 

Slutsats: Fysioterapeutens arbete inom MMR2 utgår från ett biopsykosocialt 

perspektiv där tyngdpunkten ligger i att återställa och/eller förbättra 

kroppsfunktion. Fysioterapeuterna har bred kompetens och lång erfarenhet vilket 

möjliggör att deras kunskaper om kroppen och rörelsesystemet kan integreras med 

åtgärder för beteendeförändring. Tillsammans med övriga yrkeskategorier täcker 

fysioterapeutens arbete in alla domäner i Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF). För en ökad förståelse kring vad som styr valet av 

fysioterapeutiska åtgärder inom MMR2 och hur arbetet med dessa åtgärder ser ut i 

den kliniska vardagen behövs fortsatt forskning.  
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Abstract: 
 
Background: Chronic pain is a common cause for patients seeking care. The 

consequences of chronic pain can be seen at both individual and social level. 

Research has shown moderate to strong scientific support for multimodal 

rehabilitation (MMR) in complex pain problems. What the physiotherapist uses for 

interventions within MMR and how the collaboration with other occupational 

categories works is poorly described.  

 

Aim: To study what interventions physiotherapist’s use in multimodal pain 

rehabilitation in specialist care settings (MMR2) in Sweden. 

 

Methods: Web survey study where data was collected from 71 physiotherapists 

working at units connected to the Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation 

(SQRP). 

 

Results: The most common interventions were teaching/counseling and various 

forms of exercise. Strategies for behavioral change, mindfulness/body awareness 

and homework exercises are other commonly used interventions. Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) were used 

in several stages of rehabilitation on many units. Rehabilitation in group were the 

most common form of work and the interventions are primarily patient active as 

physical activity. The rehabilitation period were usually 8-11 weeks, where the 

patient saw a physiotherapist several times a week. The teams worked closely with 

regular team meetings, follow-ups and sometimes joint actions such as patient 

education and group training.  

  

Conclusion: The physiotherapist's work in MMR2 is based on a biopsychosocial 

perspective where the focus lies in restoring and/or improving body function. 

Physiotherapists have broad competence and long experience, enabling their 

knowledge about the body and the movement system to be integrated with 

behavioral change technics. Together with other occupational categories, the 

physiotherapist's work covers all domains in the Functional Classification, 

Disability and Health Classification (ICF). For increased understanding of the 

choice of physiotherapeutic interventions within MMR2, and how these 

interverventions works in the clinical setting, further research is needed. 
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Bakgrund  

Smärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker sjukvård. Långvarig smärta 

är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning och sjukersättning i Sverige. 

Inom primärvården är 20-40 % av besöken relaterade till smärta, ungefär hälften 

av besöken görs av individer med långvarig smärta som varat mer än 3 månader 

(Hasselström, Liu-Palmgren & Rasjö-Wrååk, 2002). Ungefär 60% av individerna 

med långvarig smärta kan hantera sin smärta genom egenvård och klarar av att 

upprätthålla en bra daglig aktivitetsförmåga. Hos andra leder smärtan till ett ökat 

vårdbehov, nedsatt arbetsförmåga och ökad risk för sjukskrivning, vilket i 

förlängningen kan innebära svårigheter att försörja sig (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2006; Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 

2016). Konsekvenserna av långvarig smärta kan därför ses utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv för både individ och samhälle. Vid långvarig smärta finns 

ofta en nedsatt förmåga till delaktighet i samhället, kvinnor drabbas oftare än män 

och individer med sämre socioekonomiska förhållanden är mer utsatta (Gerdle et 

al., 2004). Sammantaget innebär långvarig smärta ofta ett stort lidande för 

individen med risk för påverkan på dennes livskvalitet, samtidigt som kostnaderna 

för samhället är betydande. Då långvarig smärta drabbar en stor andel av 

befolkningen är den att betrakta som ett påtagligt folkhälsoproblem både i Sverige 

och globalt (SKL, 2016).  

 

Långvarig smärta och det biopsykosociala perspektivet 
 

Ibland finns en bakomliggande sjukdom som till exempel reumatoid artrit eller 

multipel skleros, som ger upphov till långvarig smärta (Gerdle et al, 2008). Det 

vanligaste är dock att inget specifikt medicinskt tillstånd kan förklara den 

långvariga smärtan. De två vanligaste orsakerna till långvarig smärta är ospecifik 

nack-/skuldersmärta och ländryggssmärta. Hos en tredjedel av individerna som 

utvecklar långvarig smärta ses besvär från tre eller flera anatomiska områden 

(Gerdle et al., 2008). Risken att utveckla ett generaliserat smärtsyndrom ökar vid 

spridning av smärtan till flera områden och är vanligare hos kvinnor än hos män 

(SBU, 2006). Den långvariga smärtan begränsar ofta individen och kan upplevas 

som en sjukdom i sig (SBU, 2006; SKL, 2016).  

 

Den vanligaste definitionen för långvarig smärta innebär att smärtan ska ha varat 

mer än 3 månader. Smärtan kan vara ihållande eller återkommande. Den 

långvariga smärtan är inte en akut smärta utsträckt i tid. Akut smärta är en 

varningssignal för att göra individen uppmärksam på en potentiellt livshotande 

fara. När den akuta retningen upphör återgår nervsystemet till det normala och i de 

flesta fallen försvinner smärtan efter den akuta fasen. Vid långvarig smärta finns 

risk för strukturella förändringar i nervsystemet, där en obalans mellan hämmande 

och förstärkande mekanismer uppstår. Vilket i sin tur kan leda till ökad 

smärtkänslighet och en spridning av smärtan till intilliggande områden eller andra 

delar av kroppen (SBU, 2010).  
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Förutom den sensoriska komponenten består upplevelsen av smärta av emotionella 

och psykologiska reaktioner hos individen (Linton & Shaw, 2011). Tankar och 

beteenden bidrar både till att utveckla, men också att vidmakthålla ett långvarigt 

smärttillstånd. Det sociala sammanhanget och omgivningsfaktorer hos individen 

påverkar också smärtupplevelsen (SKL, 2016). Den biopsykosociala modellen har 

stöd i forskning för arbete med smärta och modellen är vanlig i det kliniska 

arbetet. Modellen innebär en helhetssyn där fokus inte enbart läggs på smärtan i 

sig, utan hänsyn tas även till individens psykologiska förutsättningar och den 

sociala miljön där individen befinner sig (Engel, 1977; SKL, 2016). När hänsyn tas 

till alla faktorer som påverkar individens smärtupplevelse ger det en bättre 

förutsättning för effektivt omhändertagande och behandling (Foster et al., 2018; 

Gatchel et al., 2007). Samsjukligheten mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa 

är vanligt. Vid långvarig smärta ökar risken att utveckla depression, men smärta är 

också ett vanligt symtom vid depression (SBU, 2006).  

 

Fysioterapi sett ur den biopsykosociala modellen innebär att arbetet styrs mer mot 

aktiva åtgärder än passiva behandlingar (Denison & Åsenlöf, 2012). Ett 

beteendemedicinskt förhållningssätt används för att kartlägga individens beteenden 

gällande smärtan och styra rehabiliteringen mot individanpassade mål (Denison & 

Åsenlöf, 2012). Beteende definieras som det vi gör, säger, tänker och känner. Den 

teoretiska grunden för beteendemedicin är att beteenden och faktorer i livsstilen 

kan påverka uppkomst och utveckling av sjukdom. Individens upplevelse av hälsa 

och ohälsa är centralt. Socialkognitiv teori är central inom beteendemedicin och 

används av fysioterapeuter (Denison & Åsenlöf, 2012). Socialkognitiv teori 

beskriver samspelet mellan personen, omgivningen och personens beteende. 

Socialkognitiv teori innehåller begrepp som modellinlärning och self-efficacy 

(Denison & Åsenlöf, 2012). Modellinlärning går ut på att individen lär sig saker i 

till exempel träningssituationer genom att imitera och studera andra (Schunk, 

1987). Self-efficacy  är en individs tilltro till sin egen förmåga att klara av en 

specifik aktivitet i en specifik situation (Bandura, 1982).  

 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en 

modell och ett klassifikationssystem som är sprunget ur det biopsykosociala 

perspektivet (World Health Organisation [WHO], 2001). ICF beskriver hälsa och 

hälsorelaterade tillstånd utifrån funktionstillstånd och funktionshinder inom olika 

hälsorelaterade domäner. ICF kan användas som ett kliniskt verktyg vid 

rehabilitering för att tillsammans med patientens medicinska diagnoser ge en bred 

och mer meningsfull bild av patientens hälsa och funktionsnivå. ICF består av 

komponenterna kroppsfunktion/kroppstruktur, aktivitet/delaktighet och 

omgivningsfaktorer (WHO, 2001). I fysioterapeutens yrkesroll ligger att, utifrån 

ICFs komponenter kroppsfunktion/kroppsstruktur och aktivitet/delaktighet, arbeta 

med utredning, diagnos, målsättning, intervention och utvärdering. 

Fysioterapeutens roll inom MMR är framförallt att öka individens förmåga till 

aktivitet/delaktighet och genom det påverka individens kroppsfunktion 

(Socialstyrelsen, 2003).  
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Smärtvården i Sverige 
 

De flesta patienter med långvarig smärta utreds, bedöms och behandlas inom 

primärvården med unimodala- eller intermediära insatser. Unimodala insatser 

består av enstaka åtgärder (modaliteter) som till exempel stödsamtal eller 

fysioterapi, medan intermediära insatser innebär att flera åtgärder vidtas från olika 

professioner men utan regelrätt teamarbete. Dessa insatser är ofta tillräckliga vid 

enklare problematik. Multimodal rehabilitering (MMR) rekommenderas för 

patienter med komplex smärtproblematik och innebär att minst tre yrkeskategorier 

arbetar i sammanhållna och fasta team. Det som skiljer MMR från intermediärt 

teamarbete är att utredning, planering och genomförande av åtgärder sker 

gemensamt i teamet. Patienten ses som en del i teamet och uppmuntras till aktivt 

deltagande under hela rehabiliteringsprocessen (SKL, 2014). Rehabiliteringsmålen 

utgår från patientens behov och revideras vanligen under rehabiliteringens gång. 

Förhoppningen är att man genom synkroniserade och väl samordnade insatser ska 

kunna bryta mönster så att patienten kan få ett mer välfungerande liv (SKL, 2012). 

MMR kan indelas i två olika nivåer där MMR1 oftast bedrivs inom primärvården 

och MMR2 inom specialistvården för patienter med mer komplexa smärtbesvär 

(SKL, 2013; Socialstyrelsen, 2011).  

 

Långvarig smärta behandlas ofta enligt samma principer som akut smärta genom 

smärtstillande läkemedel, olika smärtblockader och ibland kirurgiska ingrepp. 

Dessa åtgärder leder sällan till en långsiktig lösning om patientens besvär är mer 

komplexa (Foster et al., 2018; Magnusson & Mannheimer, 2015). Forskning visar 

att om hänsyn tas till de underliggande smärtmekanismerna vid val av åtgärder är 

möjligheterna till framgångsrik smärtrehabilitering större (Chimenti, Frey-Law & 

Sluka, 2018). Även passiva behandlingsmetoder kan ha en smärtmodulerande 

effekt, då de kan påverka hämmande och förstärkande mekanismer för sensorisk 

input i nervsystemet (Chimenti et al, 2018). 

 
 

Det vetenskapliga stödet för multimodal rehabilitering 

Den rapport som SBU publicerade 2010 visar att det idag finns måttligt till starkt 

vetenskapligt stöd för att MMR vid långvarig smärta ger bättre helhetseffekter 

jämfört med inga eller mindre omfattande insatser (till exempel åtgärder hos 

allmänläkare), respektive enbart fysiska och/eller fysikaliska åtgärder (till exempel 

träningsprogram eller andra fysioterapeutiska åtgärder) (SBU, 2010). Dock 

varierar organisationen kring arbetet och insatserna i olika MMR-team mycket, 

varför det är svårt att dra några slutsatser om vilka kombinationer av åtgärder som 

är mest effektiva (SKL, 2016). Ökad effekt sågs dock hos interventioner som 

innehöll tydliga psykologiska komponenter, som Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

eller beteendeterapi, i kombination med fysisk aktivitet eller behandling av 

fysioterapeut. Hur smärtupplevelsen/intensiteten påverkas av MMR är mer oklart. 

Många studier mäter inte smärta, utan är mer inriktade på konsekvenser av 

långvarig smärta såsom livskvalitet och aktivitetsnivå.  Enligt SBU:s rapport 

"Rehabilitering vid långvarig smärta" finns inte evidens för MMR leder till 

smärtlindring (SBU 2010).  En Cochrane rapport från 2014 kunde dock slå fast att 
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när det gäller långvarig ländryggssmärta, finns vetenskapligt stöd för att MMR är 

mer effektivt än standardvård för att minska smärta (Kamper et al., 2015).  

Effekten av multimodalrehabilitering är inte homogen för personer med långvariga 

smärttillstånd. SBU har betonat vikten av mer forskning får att få insikt i vilka 

patienter, eller grupper av patienter, som har bäst nytta av ett visst 

rehabiliteringsupplägg. Det är rimligt att tro att om MMR-programmet skulle 

kunna skräddarsys utifrån den individuella patientens problemprofil skulle detta 

kunna förbättra resultaten (SBU, 2010 s. 90). 

 

Multimodal smärtrehabilitering i Sverige 

Nationella registret över smärtrehabilitering [NRS] startade 1998 med syfte att 

samla in data om MMR (SBU, 2010; SKL, 2016). I dagsläget rapporterar 39 

enheter från specialistvården och 40 enheter från primärvården in data. Patienterna 

fyller i frågeformulär inför starten av MMR och följs sedan upp direkt efter avslut, 

samt ett år senare. 2017 omfattade NRS 3080 patienter som genomgått MMR inom 

specialistvården (NRS, 2018). NRS årsrapporter visar att patienternas funktion 

förbättras under interventionens gång och att förbättringarna håller i sig ett år efter 

avslutad rehabilitering. Resultaten varierar mellan olika enheter. Detta kan bero på 

vilka urvalsprocesser enheterna använder för att inkludera patienter till 

behandlingsprogrammen, hur länge programmet pågår (från 4 veckor till flera 

månader) samt att arbetsmetoder skiljer sig mellan olika enheter (NRS, 2018). 

Enheterna är spridda över landet och finns främst i större städer. Det finns 

geografiska skillnader i hur vårdkedjan ser ut och fungerar men patienterna 

kommer oftast till specialistvården efter remiss från primärvården. Fibromyalgi är 

den enskilt största diagnosgruppen, följt av ospecifik smärta och myalgi 

(NRS,2018). Patienter som kommer till specialistenheter rapporterar en 

påfrestande och komplex livssituation. Medianåldern är 45 år, 80% är kvinnor och 

cirka 40% rapporterar ångest eller depression. En stor andel har sökt vård på grund 

av smärta fyra gånger eller mer senaste året och har haft smärta i genomsnitt fem 

år. Nästan hälften av de som genomgår rehabilitering utför ingen fysisk aktivitet på 

hög nivå. Av de patienter som genomgår MMR i specialistvård har 62% någon 

form av ersättning från försäkringskassan (NRS, 2018). Inklusionskriterier för 

MMR beskrivs som komplex smärta som har varat mer än tre månader och 

påverka individens liv i stor utsträckning. Individen bör ha potential för att aktivt 

arbeta med en förändring av smärtsituationen. Utredning av smärtan ska vara 

genomförd och "röda flaggor" uteslutna, optimering av medicinering ska vara 

genomförd och individen ska ha fått noggrann information om vad MMR innebär 

(SBU, 2010; Socialstyrelsen, 2011). 

Vilka åtgärder som genomförs vid MMR på olika enheter och hur de kombineras 

är i dagsläget relativt okänt. Inte heller vilka åtgärder som genomförs av 

fysioterapeuter respektive andra professioner (SBU, 2010). I NRS registreras 

endast data från självskattningsformulär som patienterna fyller i och 

behandlarregistrerad data över hur många patienter som bedöms och genomgår 

MMR på varje enhet. Ingen data samlas in om vilka åtgärder respektive enhet utför 

eller vad patienten erhåller för behandling (NRS, 2017). SKL tog 2013 fram en 
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vägledande beskrivning av kompetenser och uppgifter för MMR-team. Önskvärt är 

att fysioterapeuter i MMR2 team har specialistkompetens inom smärta och 

smärtbehandling samt utbildning i beteendemedicinska tillämpningar inom 

fysioterapi.  Fysioterapeutens uppgifter är att jobba med fysisk träning, funktionell 

beteendeanalys och graderad aktivitetsträning (SKL, 2013). Fysioterapeutens 

arbete bör utgå från det biopsykosociala förhållningssättet där fokus vid åtgärderna 

läggs på aktivitet och funktion hos individen (Foster et al., 2018). 

Sammanfattningsvis kan de fysioterapeutiska åtgärderna se olika ut i olika MMR 

team, med en strävan från SKL att åtgärderna innehåller aktiva strategier för 

deltagaren för att lära sig att hantera sin smärtsituation. 

 

Rational 

  

Långvarig smärta är ett stort folkhälsoproblem med konsekvenser för såväl 

individen som samhället (SBU, 2006; SKL, 2016). Forskning visar att det finns 

vetenskapligt stöd för MMR vid långvarig och komplex smärtproblematik. De 

mest framgångsrika interventionerna innehåller tydliga beteendemedicinska 

komponenter i kombination med fysisk aktivitet och/eller fysikaliska åtgärder 

(SBU,2010). Många av dessa åtgärder faller inom ramen för fysioterapins 

professionsområde (SBU 2010; (Broberg & Lenné, 2017). Dock är den 

vetenskapliga kunskapen om vilka åtgärder som utförs av fysioterapeuter liksom 

hur teamens arbete ser ut och är organiserat bristfällig (SBU, 2010). I Sverige finns 

NRS dit många av de enheter som bedriver MMR inom primär- och specialistvård 

rapporterar. I registret finns patientskattad data och utfallsmått, men ingen data om 

vilka fysioterapeutiska åtgärder patienten erbjudits och tagit del utav. En ökad 

kunskap om fysioterapeutens arbete inom MMR skulle kunna leda till en mer 

effektiv och enhetlig vård i hela landet där tillgänglig kunskap om åtgärder och 

utfall kan användas för bästa möjliga patientnytta. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att kartlägga fysioterapeutens arbete inom ramen för 

multimodal smärtrehabilitering inom specialistvården (MMR2). 

 

Frågeställningar 

Vilka åtgärder använder fysioterapeuter inom MMR2? 

I vilken omfattning träffar fysioterapeuten patienten under rehabiliteringsperioden? 

Hur ser det multimodala teamarbetet ut avseende fysioterapeutens roll och 

funktion i teamet? 

https://wiki.du.se/%C3%84mnen_-_Subjects/Medicinsk_vetenskap/Evidensbaserat_arbetss%C3%A4tt_och_forskningsmetodik_inom_fysioterapi,_MC3026/PM-arbeten/Multimodal_sm%C3%A4rtrehabilitering_i_specialistv%C3%A5rd_-_en_kartl%C3%A4ggning_av_fysioterapeutiska_interventioner.?action=edit&sectionId=7
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Metod 
 

Design 

En kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie med webbenkät som 

datainsamlingsmetod. 

Utveckling av enkät 

Enkäten utformades i flera steg i samarbete med två andra 

magisteruppsatsstudenter som samtidigt genomförde en motsvarande studie av 

primärvårdens MMR. Båda enkäterna behandlar samma områden men då MMR i 

specialistvård och primärvård till viss del skiljer sig åt har frågorna modifierats för 

att passa respektive verksamhet. 

Inledningsvis intervjuades två kliniskt verksamma fysioterapeuter inom MMR i 

specialistvården, för att få en bild av vad som var relevant att fråga om i enkäten. 

Efter det utformades ett utkast till enkät som diskuterades och reviderades i 

omgångar. Tre områden identifierades utifrån vilka enkätfrågorna byggdes upp:   

1. Frågor om dig som behandlare, 2. Frågor om den fysioterapeutiska 

rehabiliteringen och 3. Frågor om det multimodala teamets arbete och samarbete. 

Uppdelningen i olika områden gjordes för att underlätta för respondenterna när de 

besvarade enkäten och för författarna vid sammanställning av resultaten (Carter et 

al., 2011). I huvudsak formulerades slutna frågor för att minska respondenternas 

svarsbörda och tidsåtgång (Martire et al., 2017). Frågeområdet "frågor om dig som 

behandlare" lades först i enkäten då det i litteraturen rekommenderas att enkäter 

inleds med frågor som är enkla för respondenten att besvara (Wenemark, 2017). 

 

Granskning av enkät 

Enkäten granskades i två omgångar av fyra fysioterapeuter som arbetade inom 

MMR i specialistvården. Tre av dem hade arbetat mer än 5 år inom MMR och en 

mer än 2 år. Två hade kandidatexamen, en magisterexamen och en masterexamen. 

En var specialist inom Smärta och smärtrehabilitering. De arbetade på enheter som 

tog emot mellan ca 20 till 130 patienter för rehabilitering under 2017 (NRS, 2018). 

Enheterna var fördelade i en stor stad, två mellanstora städer och en mindre stad, 

fördelade i mellersta och norra delen av landet.  

Vid granskningen (Bilaga 1) betygsatte fysioterapeuterna frågorna genom att 

skatta hur relevanta frågorna var respektive hur enkla de var att besvara på en 4-

gradig likertskala. Skalstegen 1-4 motsvarades av "inte relevant/inte enkel", "något 

relevant/något enkel", "ganska relevant /ganska enkel" och "mycket relevant/ 

mycket enkel" (Martire et al., 2017; Polit, Beck & Oven, 2007). Frågeområdet 

"Frågor om dig som behandlare" bedömdes som en enhet medan övriga frågor 

betygsattes individuellt. Fysioterapeuterna bedömde också enkätens helhet och 
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utformning genom öppna frågor samt hade möjlighet att komma med förslag på 

ändringar. Inför andra granskningsomgången omarbetades enkäten utifrån de 

synpunkter och skattningar som inkom. Detta skedde i samråd med handledare och 

författarna till primärvårdsstudien, där även synpunkter som framkommit i 

primärvårdsenkäten vägdes in. De flesta frågorna bedömdes som "ganska" eller 

"mycket relevanta" medan samstämmigheten över hur enkla frågorna var att 

besvara varierade mer. Därför omformulerades flera frågor för att öka relevansen 

och göra dem enklare att besvara. Ändringarna handlade främst om: ordval, som 

att använda ordet rehabilitering istället för behandling och förtydligande av syftet 

med enskilda frågor, som att klargöra om det var den enskilde fysioterapeutens 

arbete eller teamets arbete som avsågs. Efter första granskningen förändrades även 

tabellen över åtgärder då synpunkter inkom om att man borde dela upp vilka 

åtgärder som förekommer i grupp respektive individuellt och hur ofta dessa 

förekommer. 

Efter andra granskningen var fysioterapeuterna eniga om att de flesta frågor i 

enkäten både var relevanta för området och enkla att besvara. Det innebar att de 

skattade något av alternativen ”ganska relevant/ganska enkel" eller "mycket 

relevant/ mycket enkelt" på dessa frågor. Fyra frågor bedömdes som 

"mycket/ganska relevanta" av samtliga fysioterapeuter men de var inte eniga om 

enkelheten. Tre av frågorna hade öppna svarsalternativ och kommenterades av 

granskarna med "Utmanande för er att tolka för här ser det mkt olika ut. Men just 

därför viktigt att det är ett öppet svar." och ”Uppdragen ser olika ut. Viktigt att 

kunna redogöra för. Listan kan bli lång". Då det var svårt att finna lämpliga 

svarsalternativ för att omformulera frågorna till slutna frågor beslöts att utesluta 

dessa ur enkäten. Frågorna rörde inklusions- och exklusionskriterier för 

patienternas deltagande i MMR och hur en vanlig rehabiliteringsperiod gällande 

fysioterapeutiska åtgärder såg ut. Den fjärde frågan som handlade om teamet tar 

emot patienter med tolk uteslöts eftersom den inte ansågs spegla studiens syfte. 

I sista steget skapades webbenkäten i verktyget SUNET Survey som tillhandahölls 

av Högskolan Dalarna. Den färdiga webbenkäten (Bilaga 2) innehöll totalt 25 

frågor, fördelade i tre områden med 10 bakgrundsfrågor, 6 frågor om den 

fysioterapeutiska rehabiliteringen och 9 frågor om teamets arbete och samarbete. 

Enkäten innehöll även en sista avslutande fråga där respondenten hade möjlighet 

att kommentera om det var något de inte ansåg kommit fram angående deras arbete 

i de slutna frågorna. Vid utformningen av webbenkäten behövde tabellen över 

vilka fysioterapeutiska åtgärder som användes anpassas till webbformatet, varför 

några justeringar i layouten genomfördes. Slutligen testade studiens författare och 

ett par utomstående personer den färdiga webbenkäten för att avgöra hur lång tid 

den tog att besvara. För att få så stor svarsfrekvens som möjligt är det viktigt att 

webbenkäter inte tar för lång tid att besvara (Carter et al., 2011). Att enkäten tog 

mindre än tio minuter att besvara bedömdes som rimligt.  

 

Population  
 

Populationen bestod av samtliga fysioterapeuter som arbetade klinisk med 

multimodalrehabilitering på enheter anslutna till NRS specialistvård i mars 2018. 
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Inför studien kontaktades de 39 enheter som fanns upptagna i registret (enligt NRS 

hemsida 2018-02-25) via telefon eller e-post och totalt 97 e-postadresser till 

fysioterapeuternas arbeten erhölls. Fysioterapeuter som enbart arbetade med 

bedömning inför MMR exkluderades ur studien. Två enheter saknade 

fysioterapeut och uteslöts därför ur studien. En av dessa hade naprapater i teamet 

istället för fysioterapeuter, den andra hade en tillfällig vakans. Under 

datainsamlingens gång uppdaterades listan över deltagande enheter, en enhet 

tillkom medan en enhet slutat rapportera till NRS. Slutligen skickades enkäten till 

totalt 100 fysioterapeuter, fördelade på 37 enheter.  

 
 
Datainsamling 

 

En personlig inbjudan om att delta i studien skickades ut till fysioterapeuterna med 

e-post 2018-02-26. Inbjudan innehöll en kortare beskrivning av studien, 

information- och samtyckes brev (Bilaga 3) samt en länk till webbenkäten (Bilaga 

2). Enkäten kunde fyllas i på dator, läsplatta eller i smartphone.  

Påminnelser skickades ut två gånger (efter 7 respektive 14 dagar). Störst 

svarsfrekvens sågs dagen efter att enkät eller påminnelse skickats ut. För att öka 

svarsfrekvensen på enkäten erbjöds deltagarna att ta del av resultatet av den 

färdiga studien, vilket beskrivs som en bra strategi i litteraturen. För att få en bra 

power i enkätstudier bör svarsfrekvens vara minst 80% (Carter et al., 2011). 

Datainsamlingen avslutades 2018-03-26 när 71(71%) respondenter på 31(84%) 

enheter svarat på enkäten.  

 

Figur 1 Flödesschema över utveckling av enkät och datainsamling.  

 
Metod för dataanalys  

Studiens resultat presenteras med hjälp av deskriptiv statistik över data om nuläget 

inom MMR i specialistvård. För att säkerställa anonymiteten hos deltagarna 

presenteras resultaten av enkäten på gruppnivå (Carter et al., 2011). 

Dataanalyser utfördes i SPSS version 24. I webbverktyget SUNET Survey 

registrerades svaren på frågorna direkt och behövde inte matas in separat i SPPS, 

vilket sparade tid och minskade risken för felinmatningar. Svaren kunde sedan 

hämtas direkt från SUNET Survey i form av en SPSS-fil redo att användas i 
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statistikprogrammet. Data presenteras som antal och procent, samt illustreras med 

hjälp av frekvenstabeller och stapeldiagram. Enkätens sista öppna fråga klipptes ut 

från SPSS och klistrades in i ett Excelark för att underlätta överblicken av svaren. 

Därefter behandlades svaren utifrån manifest kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Frågorna sorterades in under de områden de 

tillhörde när resultaten sammanställdes och användes för att öka förståelsen 

gällande studiens syfte och frågeställningar.  

 

Etiska överväganden  

Studien hanterade i viss mån personuppgifter då bakgrundsfrågor om 

respondenternas utbildning och kompetens ingick i enkäten. Även namn och 

arbetsplats samlades in för att kunna säkerställa vilka enheter det inkommit svar 

ifrån, samt för att förhindra att personer som inte arbetade inom området besvarade 

enkäten. Allt insamlat material behandlades konfidentiellt och förvarades på 

lösenordskyddade datorer. Innan analys avidentifierades enkäterna med hjälp av en 

kodnyckel som sedan förvarades åtskild från övrig data. Detta är i enlighet med 

vad Vetenskapsrådet (2017) beskriver gällande att förhindra att obehöriga tar del 

av konfidentiella uppgifter i studier.   

Vid hantering av personuppgifter krävs informerat samtycke från deltagaren. 

Samtycke kan inhämtas muntligt eller skriftligt och om all kommunikation sker via 

nätet kan samtycke även inhämtas digitalt (Datainspektionen, 2017). Inbjudan till 

fysioterapeuterna sändes via e-post och innehöll förutom en länk till webbenkäten 

även ett informationsbrev. Deltagarna informerades om att deltagandet i studien 

var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan motivering. I början av enkäten 

fick deltagaren kryssa i ja/nej i en ruta för att samtycka till att Högskolan Dalarna 

fick behandla personuppgifterna enligt uppgifterna i informationsbrevet.  

  

Den insamlade datan analyserades och redovisades enbart utifrån studiens syfte  

(Wenemark, 2017). Resultat redovisas på gruppnivå för att säkerställa 

anonymiteten hos deltagarna. När studien är avslutad kommer all data att raderas.   

Ansökan om etisk prövning godkändes 2017-12-12 av Forskningsetiska nämnden 

(FEN) vid Högskolan Dalarna. Anmälan om upprättandet av ett personregister 

gjordes till Högskolan Dalarnas personuppgiftsombud i mars 2018. 

Nyttan med studien låg i att kartlägga hur fysioterapeuterna arbetar inom MMR 

team i specialistvården. De som framförallt kan vara intresserade av resultaten är 

fysioterapeuter och andra yrkesgrupper inom MMR-team. Då en motsvarande 

kartläggning samtidigt genomfördes inom primärvården finns en möjlighet att 

jämföra dessa två verksamheter. Resultatet presenterades i form av en 

magisteruppsats vid Högskolan Dalarna i maj 2018. Resultatet kommer att finnas 

tillgängligt via Högskolan Dalarnas hemsida och DiVA-portalen för att möjliggöra 

spridning av studien. De fysioterapeuter som har medverkat i studien har fått ett 

erbjudande om att få den färdiga studien skickad till sig via e-post efter att den 

examinerats och godkänts. 

https://wiki.du.se/%C3%84mnen_-_Subjects/Medicinsk_vetenskap/Evidensbaserat_arbetss%C3%A4tt_och_forskningsmetodik_inom_fysioterapi,_MC3026/PM-arbeten/Multimodal_sm%C3%A4rtrehabilitering_i_specialistv%C3%A5rd_-_en_kartl%C3%A4ggning_av_fysioterapeutiska_interventioner.?action=edit&sectionId=13
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Resultat  
 

Svarsfrekvens 

 

Enkäten besvarades av 71 personer från 31 olika enheter. Totalt samlades 100 

mailadresser in vid kontakten med enheterna inför studien. NRS angav på sin 

hemsida i februari 2018 att 39 enheter var anslutna till NRS specialistvård. Vid 

kontakt med klinikerna framkom att två kliniker saknade fysioterapeut och de 

uteslöts därför ur studien. Detta innebär att 84 % av enheterna där det arbetade 

fysioterapeuter finns representerade i materialet som presenteras nedan.  

Alla enheter som rapporterade fler än 100 avslutade rehabiliteringar 2017 (NRS, 

2018), finns representerade i datainsamlingen. Av de enheter där ingen 

fysioterapeut besvarade enkäten hade fem enheter mindre än 50 avslutade 

rehabiliteringar 2017 och en låg i intervallet 50-100.  

 

 
Bakgrundsdata fysioterapeuter 
 

Det fanns minst en respondent per enhet och som mest svarade fem personer från 

samma enhet. Störst andel svarande var kvinnor och nästan hälften av 

respondenterna var över 50 år. Mer än hälften hade arbetat minst 15 år i yrket och 

en majoritet av fysioterapeuterna hade arbetat mer än 5 år inom MMR (Tabell 1). 

Inom specialistvården var det vanligt att enbart arbeta med MMR, enbart ett fåtal 

av fysioterapeuterna innehade även andra arbetsuppgifter. De flesta hade äldre 

sjukgymnastexamen (kortare utbildning än tre år) eller kandidatexamen och 

dessutom har flera påbyggnadsutbildning på magister-, master- eller licentiatsnivå 

(Tabell 1). Antal svarande med specialistkompetens enligt Fysioterapeuterna var 

11 stycken inom Smärta och smärtrehabilitering och en inom Ortopedisk manuell 

terapi (OMT). Alla fysioterapeuter utom en angav att de hade någon 

vidareutbildning som är relevant inom området. Mer än 60% av fysioterapeuterna 

hade vidareutbildning inom något av områdena: kroppsmedvetande, manuella 

terapier, smärtfysiologi/smärthantering eller motiverande samtal 

(MI)/lösningsfokuserat arbete, följt av mer än 40% inom: beteendemedicin, fysisk 

träning eller Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Lägre andel sågs för 

vidareutbildning för försäkringsmedicin, Kognitiv Beteende Terapi (KBT), 

medicinsk yoga och meditation/mindfulness. Ett fåtal uppgav utbildning i 

akupunktur, trädgårdsterapi, yrsel, stress, Joanne Elphinston Movement Systems 

(JEMS®), idrottsmedicin, ergonomi och gestaltterapi.  
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Tabell 1 Utbildningsnivå och klinisk erfarenhet för fysioterapeuter inom 
MMR2 
 

 Antal  Procent  

Kön   
kvinna  63 75% 
man 8 25% 
   
Ålder   
20-30 år 8 11% 
31-50 år 28 39% 
> 50 35 49% 
   
Anställningsform   
Landstingsdriven verksamhet 55 78% 
Privat verksamhet 15 22% 
Stiftelse 1 1% 
   
Högsta examen   
Äldre sjukgymnastexamen (<3 år) 15 21% 
Kandidat 33 47% 
Magister 17 24% 
Master 5 7% 
Licentiat 1 1% 
   
Antal kliniskt verksamma år som 
Fysioterapeut 

  

< 5 år 7 10% 
5-15 år 19 27% 
> 15 år 45 63% 
   
Antal kliniskt verksamma år inom 
MMR 

  

< 1 år 6 9% 
1-5 år 24 34% 
>5 år 41 58% 
   
Total arbetstid i MMR   
< 25 % 4 6% 
26-50 % 10 14% 
51-75 % 13 18% 
>75 % 44 62% 
 

 
Förekomst av fysioterapeutiska åtgärder individuellt respektive 
i grupp 

 
På 30 av de 31 svarande enheterna träffade mer än 75% av patienterna en 

fysioterapeut. På den sista enheten träffade mellan 51-75% av patienterna en 

fysioterapeut.  

 

Det allra vanligaste (90%) var att fysioterapeuter inom MMR kombinerar 

individuella och gruppmoment under rehabiliteringen, där gruppbehandling är 

klart dominerande (Figur 2). Två fysioterapeuter använde sig enbart av individuell 

rehabilitering och fem enbart av rehabilitering i grupp (Figur 2). Bland de som 
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kombinerade åtgärder i grupp och individuellt används rehabilitering i grupp den 

största delen av tiden (Figur 3).  

 

       
 
Figur 2 Andel åtgärder individuellt och i  
grupp     
 
 

              

                                                                                             

Hur ofta träffar patienten en fysioterapeut 

 
Under rehabiliteringsperioden träffade patienterna ofta en fysioterapeut (55% flera 

gånger i veckan, 24% varje vecka, 21% dagligen). Rehabiliteringsperiodens längd 

varierade stort mellan olika enheter. Vanligast var att MMR pågick under 8-11 

veckor och att patienten i genomsnitt träffade en fysioterapeut flera gånger i 

veckan under perioden (Tabell 2). Kortare rehabiliteringsperiod (<4 veckor) 

erbjöds endast av två fysioterapeuter som arbetade på samma enhet och där hade 

patienten daglig kontakt med en fysioterapeut. Längre period på mer än 16 veckor 

förekom på tre enheter. Samtliga tre enheter beskrev att perioden var uppbyggd av 

några veckors aktiv rehabilitering (7-10 veckor) och sedan ett antal veckor 

självständig tillämpningsfas utifrån patientens egen rehabiliteringsplan. Vad som 

definieras som behandlingsperiod ser olika ut på olika enheter. Ibland sker 

bedömning och  sedan kan det dröja en tid innan start av MMR. På vissa enheter 

sker en intensiv rehabiliteringsperiod, följt av en tid för tillämpning hemma i 

vardagen och sedan uppföljning på 1-2 dagar. Inget mönster kan uttydas utifrån 

rehabiliteringsperiodens längd och hur frekvent patienten träffar en fysioterapeut. 

Vissa enheter använder olika block där rehabilitering på kliniken varvas med 

perioder för tillämpning självständigt eller med stöd. I enkäten ställdes frågan om 

rehabiliteringens längd under avsnittet som handlade om teamets arbete. Frågan 

avsåg hela den multimodala rehabiliteringsperiodens längd, inte enbart den period 

då fysioterapeutiska interventioner genomfördes om detta varierade. Frågan om 

hur frekvent patienten träffade en fysioterapeut ställdes under avsnittet om det 

fysioterapeutiska arbetet och formulerades som ett genomsnitt under 

behandlingsperioden. Av respondenternas kommentarer i den öppna frågan 

framkom att den fysioterapeutiska rehabiliteringen kan variera i både upplägg och 

frekvens under perioden. 
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Tabell 2 Rehabiliteringsperiod och frekvens.  

 <4 
veckor 

4-7 
veckor 

8-11 
veckor 

12-16 
veckor 

>16 
veckor 

Intensitet      
Dagligen 2 (3 %) 6 (9%) 5 (7%) 1 (1%)  1 (1%)  
Flera gånger/ 
vecka 

0 (0 %) 7 (10%) 19 (27%) 10 (14%) 3 (4%)  

Varje vecka 0 (0 %) 1 (1%) 4 (6%) 9 (13%) 3 (4%)  
 

 
Fysioterapeutiska åtgärder inom MMR2 

 
Åtgärder i grupp var det vanligaste arbetssättet inom MMR2. De gruppåtgärder 

som användes ofta kan sorteras i kategorierna undervisning/råd, träning, strategier 

för beteendeförändring, medveten närvaro/kroppsmedvetenhet samt hemövningar 

(Tabell 3). Patientundervisning förekom nästan alltid. Träning kan bestå av en rad 

olika former där fokus på stabilitet och rörlighet är vanligast. Flera fysioterapeuter 

hade angett som svar på den öppna frågan att KBT/ACT, beteendemedicinska 

interventioner och motiverande samtal finns med som en röd tråd genom alla 

åtgärder. Kroppsmedvetande/medveten närvaro är också en viktig komponent där 

basal kroppskännedom och avslappning/avspänning är vanligast förekommande. 

Metoder som Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) och mobilisering 

förekommer sällan vare sig i grupp eller individuellt. Likadant är det med passiva 

behandlingar som tejpning, massage, akupunktur och laser. De sju vanligaste 

individuella åtgärderna var råd, hemövningar, patientundervisning, 

stabilitetsträning, beteendemedicinska interventioner, motiverande samtal och 

rörlighetsträning. Fördelningen av individuella åtgärder såg liknande ut som 

fördelningen av gruppåtgärder, men då individuella åtgärder (utifrån svaren i 

enkäten) var en liten del av MMR inom specialistvården redovisas de inte i 

tabellform. 
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Tabell 3 Åtgärder i grupp som ofta* utförs av fysioterapeuter inom MMR2 
 

 Antal  
(Total n=71) 

Procent   

Undervisning, råd 58** 82%** 
- Patientundervisning 57 80% 

- Råd 43 61% 

- Ergonomi 20 28% 
   
Träning 57** 80%** 

- Stabilitetsträning 45 63% 

- Rörlighetsträning 31 44% 

- Konditionsträning 28 39% 

- Styrketräning – fokus 
uthållighet 

27 38% 

- Handledd träning i gym 27 38% 

- Stavgång 23 32% 

- Bassängträning 21 30% 

- Styrketräning – fokus styrka 21 30% 
   
Strategier för beteendeförändring 46** 65%** 

- Beteendemedicinska 
interventioner 

35 49% 

- ACT 25 35% 

- Motiverande samtal 20 28% 

- KBT 13 18% 
   
Medveten närvaro / 
Kroppsmedvetenhet 

51** 72%** 

- Avslappning/avspänning 38 54% 

- Basal Kroppskännedom 36 51% 

- Mindfulness 24 34% 
   

Hemövningar 30** 42%** 
- Hemövningar 30 42% 

* Ofta definierades i enkäten som åtgärder som utförs av fysioterapeuten vid mer än 70% av rehabiliteringar 
** här redovisas hur många fysioterapeuter som använder sig av någon av åtgärderna inom kategorin 

 
Patientflöde och tillgång till fysioterapeuter inom MMR i 
Specialistvården 

 
De flesta enheter (65%) tog som mest emot 100 patienter per år och hade 3-4 

fysioterapeuter anställda (Tabell 4). Antalet patienter som slutförde MMR i 

specialistvården 2017 var enligt NRS årsrapport (2018) mellan 0 och 357 patienter 

på varje enhet. Med bakgrund av att det inom samma enheter inkom spridda svar 

om hur många patienter enheterna tar emot för MMR varje år hämtades den data 

som presenteras i tabell 4 från NRS-årsrapport (2018) och redovisar antalet 

avslutade rehabiliteringar 2017. Två enheter saknas i årsrapporten och därför 

hämtades data för dessa enheter från fysioterapeuternas enkätsvar. Av de sju 

enheter som inte besvarat enkäten hade sex stycken enheter färre än 50 avslutade 

rehabiliteringar och en enhet återfanns i området 51-100 avslutade rehabiliteringar 

(NRS, 2018). 
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Tabell 4 Patientflöde och fysioterapeuter per enhet 
 

 Antal enheter 
(Total n=31)  

Procent  

   

Antal fysioterapeuter 
inom MMR 

  

1-2 fysioterapeuter 11 35% 

3-4 fysioterapeuter 12 39% 

> 4 fysioterapeuter 8 26% 

   

Antal patienter per år*   

< 50  13 42% 

51-100 7 23% 

101-150 5 16% 

151-200 2 6% 
> 200 4 13% 

* Data har hämtats från NRS-årsrapport 2018. Två enheter rapporterade inte data för 2017 därför inhämtades 
uppgifter även från fysioterapeuternas enkätsvar. 

 
 
 
Teamets sammansättning och fysioterapeutens roll 

 
Hur teamets sammansättning ser ut redovisas utifrån fysioterapeuternas aktuella 

team då sammansättningen av yrkeskategorierna i teamen kan skilja sig inom 

samma enhet. Fysioterapeut var den yrkeskategori som var vanligast i teamen, 68 

(96%) av respondenterna har angivit att fysioterapeut alltid ingår i det team de 

arbetar. Nästan lika många 58 (82%) angav att psykolog alltid fanns med, följt av 

57 (80%) som angivit läkare och 55 (78%) som angivit arbetsterapeut. Knappt 

hälften (45%) arbetar i team där det aldrig förekommer någon annan yrkeskategori 

än de ovan nämnda. Bland de 26 (37%) som svarade att det alltid fanns med någon 

annan yrkeskategori var sjuksköterska vanligast och återfanns i 30% av teamen. 

Andra kategorier som ibland ingick i teamet var friskvårdare/friskvårdspedagog, 

idrottsledare, rehabassistent, naprapat och psykiatriker. I några team förekom 

rehabkoordinator men det varierar vilken yrkeskategori som innehade rollen. 

KBT-terapeut återfanns i knappt en tredjedel av teamen, ibland var det psykolog, 

socionom eller fysioterapeut som innehade den arbetsuppgiften. 
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Figur 4 Yrkeskategorier som ingick i de MMR2-team som de 71 fysioterapeuterna 
arbetade i 

 

På samtliga enheter skedde regelbundna teamträffar. Samarbeten mellan olika 

yrkeskategorier var vanliga inom områdena: gemensam teamuppföljningar 

tillsammans med patienten (80%), gemensamma åtgärder (76%) och 

patientundervisning (89%). Gemensamma undersökningar tillsammans med annan 

yrkeskategori skedde bland mindre än 20% av de svarande fysioterapeuterna. 

Andra former av samarbeten som angavs av fysioterapeuterna var: dagliga möten i 

olika grupperingar, gemensamt ledda grupper av olika professioner, 

konferens/teamuppföljning utan patient, målformuleringssamtal tillsammans med 

patienten och rehabiliterings planeringsmöten. Flera fysioterapeuter angav att 

teamarbetet var upplagt så att professionernas arbete ofta gick in i varandras. Som 

exempel kunde fysioterapeut och arbetsterapeut tillsammans leda grupper i Basal 

Kroppskännedom utifrån aktiviteter. ACT och beteendemedicinska åtgärder gick 

som en röd tråd genom teamets arbete och professionerna arbetade integrerat och 

gemensamt för att kunna överföra inlärda moment från ett övningssammanhang till 

ett annat. Två fysioterapeuter ger exempel där de lagt hela eller en del av den 

fysiska träningen utanför enheten för att stärka patientens eget ansvar, samt öka 

förutsättningarna för ett vidmakthållande av fysisk aktivitet. 

 

I enkätfrågan om hur besluten om rehabiliteringsåtgärder tas kunde flera 

svarsalternativ anges. I de flesta teamen gjordes en plan för rehabiliteringen 

tillsammans med patienten i början av perioden. Utvärdering och anpassning av 

åtgärder skedde under rehabiliteringens gång i en majoritet av fallen. En knapp 

tredjedel av fysioterapeuterna arbetade i team där man följde ett fast basprogram 

för MMR, men där individanpassningar skedde utifrån patientens mål och 

bedömda behov. Ungefär hälften av fysioterapeuterna angav att teamet beslutar om 

vilka yrkesprofessioner patienten behöver träffa och lika stor del har svarat att det 

är respektive yrkesprofession som avgör vilka åtgärder som är aktuella. Några 

fysioterapeuter angav att beslut om rehabiliteringsåtgärder ofta tas både 
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professionsvis och i samråd med teamet. Två fysioterapeuter hade betonat att 

evidensläget är avgörande för vilka behandlingsåtgärder som får ingå i 

rehabiliteringsprogrammet. 
 
 

Diskussion  
 

Stommen i fysioterapeuternas arbete består av undervisning/råd och olika former 

av träning. Olika strategier för beteendeförändring, övningar i medveten 

närvaro/kroppsmedvetenhet och hemövningar är andra åtgärder som används ofta. 

ACT och KBT används i flera moment av rehabiliteringen på många enheter. 

Rehabiliteringen sker oftast i grupp, även om individuella åtgärder förekommer. 

Åtgärderna är vanligtvis sådana där patienten är aktiv deltagande. 

 

Nästan alla patienterna som genomgår MMR träffar en fysioterapeut. Det 

vanligaste rehabiliteringsupplägget är en period på 8-11 veckor, där patienten 

träffar en fysioterapeut flera gånger i veckan.  

 

De vanligaste teammedlemmarna inom MMR i specialistvård är fysioterapeut, 

läkare, psykolog och arbetsterapeut. Teamen har ett tätt samarbete med 

regelbundna teamträffar, uppföljningar och ibland gemensamma åtgärder som 

patientundervisning och gruppträning. Arbetet i teamen utgår från gemensamt 

formulerade rehabiliteringsmål som anpassas efter patientens behov. Samarbete 

sker såväl mellan professionerna som med patienten. 
 

 

Metoddiskussion 
 

Frågeformulär är en lämplig metod då man vill samla in fakta om hur något ser ut 

vid en bestämd tidpunkt. Det består också av "självrapporterad data" där 

respondentens egna svar utgör den insamlade materialet (Carter et al., 2011). Inom 

enheterna som bedriver smärtrehabilitering saknas ofta skriftliga underlag för hur 

arbetet ska utföras, utan det som finns är ofta lokalt utformade rutiner (SKL, 

2016). Vad fysioterapeuterna gör i sitt arbete inom MMR finns dåligt beskrivet i 

litteraturen och då tydliga riktlinjer för vilka åtgärder MMR ska innehålla saknas, 

finns anledning att misstänka att arbetet i praktiken varierar. Resultatet i studien 

kan därför anses spegla vilka åtgärder och arbetssätt som förekommer inom MMR, 

men ger inte den djupare förståelse för fysioterapeutens arbete som en mer 

kvalitativt inriktad design hade kunnat ge.  

 

En avgörande förutsättning för att få god validitet i en enkätstudie är att 

respondenterna kan och vill svara på frågorna (Wenemark, 2017). Mycket tid lades 

därför ner på utarbetandet av enkäten. Inledningsvis genomfördes intervjuer med 

kliniskt verksamma fysioterapeuter för att få deras syn på vad som var relevant att 

fråga om. En styrka var sedan att utformandet skedde i samarbete med två andra 

magisteruppsatsstudenter som samtidigt genomförde en motsvarande studie av 

primärvårdens MMR och att frågorna var väl genomarbetade innan de första 

gången skickades till granskningsgruppen. Att frågorna är väl genomarbetade 

framhålls som viktigt både för att öka förståelsen och för att granskarna ska kunna 

ta ställning till frågorna vid sin bedömning (Polit et al., 2007). Att få personer 
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deltar i en granskningsgrupp kan göra att enskilda individers tyckande ger skillnad 

på resultatet, med fler delaktiga granskare minskar den enskilda individens 

påverkan och möjlighet till en större samstämmighet hos deltagarna finns (Polit et 

al., 2007). En styrka vid granskningen av denna studie var samarbetet med 

författarna till primärvårdsstudien där synpunkter som inkom ifrån deras granskare 

även kunde användas för att kontrollera samstämmigheten gentemot granskarna i 

specialistvårdsstudien och förbättra enkätfrågorna. När granskarna i grupperna 

räknas samman blir det sju stycken, vilket ökar trovärdigheten för resultatet. Att 

samma granskningsgrupp användes vid båda skattningarna gav möjligheten att 

jämföra svaren på frågorna mellan omgångarna vilket är en styrka som även 

nämns i litteraturen (Polit et al., 2007). 

 

I litteraturen rekommenderas att man bör sträva efter att använda frågor med fasta 

svarsalternativ så kallade slutna frågor då de underlättar både för respondenten att 

fylla i enkäten och för författarna vid bearbetning och analys (Trost, 2012). För 

några frågor var det inte möjligt att formulera ett rimligt antal fasta svarsalternativ 

varför dessa frågor uteslöts, granskarna var samstämmiga i sin bedömning om att 

frågorna var mycket relevanta men svåra att besvara. Frågorna som sorterades bort 

handlade om hur en vanlig rehabiliteringsperiod gällande fysioterapeutiska 

åtgärder ser ut och enhetens inklusions-/exklusionskriterier för patienters 

deltagande i MMR. När det gäller inklusionskriterier för MMR finns riktlinjer 

beskrivna i litteraturen (SBU, 2010; Socialstyrelsen, 2011). Den färdiga enkäten 

innehöll enbart en sista öppen fråga där fysioterapeuten fick tillägga om det var 

något som saknades i enkäten för att öka förståelsen för fysioterapeuten arbete 

inom MMR. Att avsluta med en sista öppen fråga kan ses som en belöning för den 

som svarat på alla slutna frågor och ge denne möjlighet att komma till tals genom 

att kommentera eller tillägga något med egna ord. Det kan också vara ett sätt att få 

avreagera sig om enkäten väckt upprörda känslor (Trost, 2012; Wenemark, 2017). 

Svar på den öppna frågan inkom från 18 fysioterapeuter och användes för att 

underlätta analysen och öka förståelsen för svaren på de slutna frågorna. Flera 

frågor i enkäten innehåller svarsalternativet annat, till exempel frågorna om vilka 

åtgärder fysioterapeuten använder sig av och vilka yrkesprofessioner som kan ingå 

i teamet. Denna utformning av svarsalternativ valdes då det ansågs som svårt att 

täcka in samtliga eventuellt möjliga svarsalternativ utan att enkäten skulle bli för 

lång och omfattande.  

 

En nackdel med webbenkäten var att det inte gick att styra layouten på den i det 

program som användes. När den fylldes i på dator blev tabellen över 

fysioterapeutiska åtgärder lång och mastig, men om den istället fylldes i på 

surfplatta eller telefon fick tabellen en bättre design där den delades i åtgärd för 

åtgärd. Samtidigt finns stöd i litteraturen att denna frågetyp är effektiv både för 

frågeställaren och respondenten och att det inte är några större svårigheter att fylla 

i längre tabeller så länge som svar och svarsalternativ är tydliga (Trost, 2012, 

Wenemark, 2017). 

 

En styrka med studien är att de flesta enheterna kontaktades per telefon vid 

insamlingen av e-post adresser. Oftast skedde kontakten med en fysioterapeut som 

vid samtalet gavs information om studiens upplägg och syfte. På så sätt fanns det 

fysioterapeuter på flera enheter som var beredda på att det skulle skickas ut en 
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enkät. Att förvarningar ökar svarsfrekvensen på enkäter finns det stöd för i 

litteraturen (Trost, 2012). God information om studien kan ses som en åtgärd som 

ger respondenten positiva upplevelser av att delta. Att kunna bidra för en ökad 

förståelse, kunna ge svar som är rättvisande och få komma till tals är aspekter som 

kan göra att respondenten upplever enkäten som intressant och därmed ökar 

motivationen att besvara denna (Wenemark 2017). När det gäller påminnelser ger 

litteraturen stöd för att de ofta känns tjatigare när de kommer i mailform än i 

pappersform (Trost, 2012). I denna studie skickades enbart två påminnelser ut med 

samma information som i första utskicket. När det gäller antalet respondenter kan 

en nackdel ha varit enkätens uppbyggnad där enbart de som arbetade med 

rehabilitering ombads svara på enkäten. Ingen ruta för att kryssa i om man enbart 

arbetar med bedömning av smärta fanns. Såhär i efterhand hade det varit bra att 

lägga till information om att de som inte arbetar med MMR gärna kunde skicka e-

post tillbaka för att avregistreras. I den information som skickades ut tillsammans 

med enkäten ombads alla fysioterapeuter på enheten att svara på varsin enkät. 

Utifrån de insamlade e-postadresserna svarade samtliga fysioterapeuter på enkäten 

på 19 enheter, på 8 enheter svarade mer än hälften av fysioterapeuterna och på en 

enhet svarade 1 av 4 fysioterapeuter på enkäten. Fysioterapeuterna uppmanades 

också att vidarebefordra inbjudan till studien till de kollegor på sin enhet som inte 

nåtts av utskicket. Inget svar inkom denna väg.  

 

Fördelar med att skicka ut en webbenkät istället för pappersenkäter är att det inte 

tillkommer någon distributionskostnad för porto, kuvert och papper (Hultåker, 

2012). Det kan finnas en del tekniska hinder som att e-postadresser blir felaktiga, 

brandväggar som hindrar att e-posten når fram, att utskick automatiskt sorteras 

som skräppost eller att webbkakor inte tillåts på mottagarens dator (Carter et al., 

2011; Trost, 2012)  I denna enkätstudie studsade e-posten tillbaka från tio 

mottagare. I de flesta fall var det felstavningar som kunde rättas till och vid avslut 

av datainsamlingen återstod endast en e-postadress där mottagaren inte kunde nås. 

En fördel med pappersenkät är att det är lättare att ha den ligga framme och då bli 

påmind om den. En pappersenkät går också, till skillnad från de flesta 

webbenkäter, att fylla i under flera tillfällen. Detta gör att det är noga med att en 

webbenkät inte är för lång och enbart innehåller relevanta frågor rörande studiens 

syfte för att hålla deltagarens intresse uppe (Trost, 2012). Att i en webbenkät 

kunna scrolla ner för att få en överblick av hur många frågor man har kvar upplevs 

som positivt, jämfört med om man fyller i en sida i taget (Wenemark, 2017). Den 

maximala svarstiden sattes i enkäten till 10 minuter. Att 71 svar från 100 

tillfrågade fysioterapeuter inkom anses vara ett bra kvitto på att enkäten var lagom 

lång. De enskilda frågorna i enkäten har samtliga hög svarsfrekvens vilket också 

tyder på att enkäten haft en rimlig omfattning och inte uppfattats som för mastig 

att fylla i.  

 

Vid sammanställning av enkäten upptäcktes att frågan om hur många patienter 

enheten tar emot årligen för rehabiliteringen troligen varit svår att besvara då 

svaren från fysioterapeuter på samma enhet varierade stort. Möjligen hade det varit 

bättre att utesluta denna fråga, då statistiken kan inhämtas direkt från NRS. Detta 

kunde minskat respondenternas svarsbörda och analysen av frågan. Frågor som är 

tvetydiga eller respondenten inte vet svaret på bör undvikas då de kan upplevas 

som en kognitiv börda och påverka hur respondenten besvarar resten av enkäten 

(Wenemark, 2017).  
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Fysioterapeutisk rehabilitering under MMR sker framförallt i grupp. Fördelningen 

av hur ofta åtgärderna förekom såg liknande ut både i grupp- och individuellt. 

Studiens resultat bearbetades och redovisades därför med huvudsakligt fokus på de 

fysioterapeutiska åtgärderna som var vanligast förekommande i grupp.  

 

Trots korrekturläsning av båda författarna och handledare upptäcktes inte att 

svarsalternativet sjuksköterska hade fallit bort i den färdiga webb-enkäten från 

frågan som handlade om vilka professioner som ingår i det multimodala teamet. 

De yrkeskategorier som namngavs i enkäten valdes ut utifrån SKLs (2013) 

beskrivning av hur det multimodala teamet kan vara uppbyggt. I frågan fanns 

möjligheten att ange sjuksköterska under alternativet ”annat” vilket en tredjedel 

har gjort. Det kan dock inte uteslutas att detta kan ha påverkat svarsfrekvensen.  

 

Populationen i studien utgjordes av fysioterapeuter som är kliniskt verksamma på 

enheter anslutna till NRS specialistvård och då 84% av enheterna täcktes in i 

studien kan generaliserbarheten till övriga enheter anses som god. Enheter som 

valt att arbeta med multimodal smärtrehabilitering utan att rapportera till NRS 

finns inte med. Någon statistik för hur många enheter i Sverige som arbetar med 

multimodal smärtrehabilitering finns inte att tillgå, vilket gör att det sammanlagda 

antalet enheter som arbetar med MMR inom specialistvård är okänt. I materialet 

som samlades in finns fysioterapeuter från 19 av Sveriges 21 regioner/landsting 

representerade. Detta ger en bra spridning av svar över landet vilket borde kunna 

öka generaliserbarheten. Att de enheter som inte svarade på enkäten ligger inom 

intervallet 0-65 avslutade rehabiliteringar under 2017 (NRS, 2018), ger även det 

ökad styrka då alla större kända enheter som bedriver MMR i specialistvård finns 

representerade i resultaten av denna studie.  
 

 
 

Resultatdiskussion 
 

Fysioterapeutens arbete inom MMR sker nästan alltid som en kombination av 

individuella och gruppmoment, men med en stark övervikt mot åtgärder i grupp. 

Att använda sig av åtgärder i grupp kan vara ett sätt för patienter att se och 

inspireras av någon i samma situation, detta beskrivs i den social kognitiva teorin 

som modellinlärning. Modellinlärningen kan påverka individens self-efficacy för 

den aktivitet som ska utföras. Att den miljö individen befinner sig i är stödjande 

för det nya beteendet är också en viktig faktor för att modellinlärningen ska lyckas 

(Bandura, 1982; Schunk, 1987).  

 

Enligt SBU finns indikationer om att anpassning av åtgärder utifrån patientens 

behov leder till bättre resultat, dock finns ingen forskning idag som visar hur detta 

bör gå till (SBU, 2010). I den sista avslutande öppna frågan i enkäten framkom att 

individuella åtgärder kan användas för att individanpassa rehabiliteringen då dessa 

åtgärder kompletterar gruppbehandling utifrån patientens mål och behov. Då inga 

frågor om detta ställdes i enkäten kan inga slutsatser dras om hur vanligt detta är. 

 

De vanligaste åtgärderna fysioterapeuterna använder inom MMR2 kan sorteras i 

kategorierna: undervisning/råd, träning, strategier för beteendeförändring, 

medveten närvaro/kroppsmedvetenhet samt hemövningar. Det fysioterapeutiska 
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arbetet med passiva metoder är en liten del av MMR2, istället är inriktningen för 

fysioterapeuten aktiva åtgärder som främjar aktivitet hos individen. Detta ligger i 

linje med vad som nu beskrivs inom litteraturen, att åtgärder vid långvarig smärta 

ska vara inriktade på aktivitet och passiva behandlingar bör undvikas (Foster et al., 

2018).  

 

Åtgärder som undervisning och råd är mycket vanliga. I enkäten ställdes ingen 

följdfråga vad interventionerna patientundervisning/råd innehöll men i litteraturen 

finns beskrivet att fysioterapeuten ger råd om att vara fysiskt aktiv och att fortsätta 

utföra aktiviteter i det dagliga livet trots smärta (Foster et al., 2018). Samtal om att 

det inte är farligt att röra på sig trots smärta ger lika god effekt som passiva 

behandlingar och är en kostnadseffektiv behandlingsform (Foster et al., 2018; 

SBU, 2010). Att integrera fysioterapeutens kunskaper om kroppen och 

rörelsesystemet med kunskaper om smärta och smärtmekanismer ger möjlighet till 

effektiv rehabilitering (Chimenti et al 2018). Av data från enkäten går det inte att 

utläsa när och hur fysioterapeuten ger råd och undervisning. Men sannolikt kan 

detta ske i andra situationer än ren föreläsningsform till exempel vid träning i 

gymmet. Utifrån ICF skulle undervisning/råd kunna ses som arbete med delarna 

kroppsfunktion och aktivitet/delaktighet. Där undervisning/råd kan ges för att 

påverka smärtan och möjliggöra för ökad kroppskontroll (WHO, 2001). Ett sätt att 

arbeta med detta skulle kunna vara genom ACT eller KBT. Några fysioterapeuter 

har kommenterat att ACT och KBT går som en röd tråd och genomsyrar allt arbete 

på enheten. Där starkt vetenskapligt stöd finns för att KBT som kombineras med 

fysioterapi är mer effektivt på lång sikt än mindre omfattande insatser (SBU, 

2006). I fysioterapeutens profession ligger att arbeta med beteenden kopplat till 

rörelse då rörelse är något vi gör i relation till ett ändamål. Traditionellt har 

fysioterapin fokuserat på de fysiska förutsättningarna för rörelse (Denison &  

Åsenlöf, 2012). Vid långvarig smärta är det dock viktigt att även arbeta med 

individens tankar och emotioner gällande smärtan. Strategier för att arbeta med 

detta kan utgå ifrån samtal, träning och distraktions- och avslappningsövningar 

(Linton & Shaw, 2011).  

 

 

Att hjälpa individen återskapa ett bättre rörelsemönster är en av fysioterapeutens 

huvudsakliga arbetsuppgifter (Broberg & Lenné, 2017). Kategorin träning 

innefattar en rad olika interventioner där stabilitetsträning är vanligast 

förekommande. Tidigare forskning visade att stabilitetsträning är effektivt vid 

ryggbesvär (SBU, 2006), idag är forskningsläget inom området mer oklart över 

vilken träning som är mest effektiv (Åsenlöf, 2015). Att så många i enkäten angivit 

att det använder sig av stabilitetsträning kan kanske ses som en form av klinisk 

erfarenhet att det är en form av träning som fungerar för denna patientgrupp. Vid 

långvarig smärta kan ett dysfunktionellt rörelsemönster uppstå, att återskapa ett 

bättre rörelsemönster för att minska smärtan hos individen kan även vara en orsak 

som ligger bakom att stabilitetsträning är vanligt (Chimenti et al., 2018). Vilket 

enligt ICF skulle kunna avse arbete med strukturavvikelser hos individen för att 

förbättra kroppsfunktioner såsom rörelse- och muskelfunktioner och smärta 

(WHO, 2001). Vilken form av fysisk träning som används är egentligen inte det 

viktigaste vid rehabilitering av långvariga smärttillstånd, utan att träningen till en 

början leds av fysioterapeut och utgår från individens mål med rehabiliteringen 

(SBU, 2010). Det är viktigt är att utgå ifrån individens fysiska aktivitetsnivå och 
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stegra träningen efterhand med målsättningen att individen ska klara av att vara 

mer aktiv i sin vardag, där fokus flyttas från smärtan till en mer aktiv livsstil. 

Träningen kan genomföras som till exempel promenader, styrketräning, 

koordinationsträning och stabilitetsträning (Foster et al., 2018; SBU, 2010). 

Allmän styrke-, rörlighets- och konditionshöjande träning har vid långvarig 

ryggsmärta starkt vetenskapligt underlag. Vilken dos träningen bör innehålla är 

ännu relativt okänt, den som oftast anges i studier är 8-12 repetitioner i 2-3 set. För 

promenader finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att utvärdera effekten 

vid långvarig rygg- och nackbesvär (Grooten, 2017). När det gäller fibromyalgi 

bör individerna erbjudas styrke- och konditionsträning för att minska 

smärtintensiteten, öka funktionsförmågan och öka muskelstyrkan (begränsat 

vetenskapligt underlag), samt öka konditionen (måttligt starkt vetenskapligt 

underlag) (Löfgren, Mannerkorpi, Bergman & Knardahl, 2017). Att 

individanpassa träningen utifrån de bakomliggande mekanismer som påverkar 

smärtupplevelsen kan vara ett sätt att ge ökade förutsättningar för att bra resultat 

av rehabiliteringen. När fysioterapeutens kunskaper om kroppen och 

rörelsesystemet integreras med kunskaper om smärta och smärtmekanismer ges 

möjlighet till effektivare rehabilitering (Chimenti et al 2018). De underliggande 

smärtmekanismerna som ger upphov till eller vidmakthåller ett smärttillstånd kan 

variera stort mellan patienter och att då kunna individanpassa rehabiliteringen ökar 

framgångsfaktorn (SBU, 2010). Att flera fysioterapeuter beskrivit att deltagarna 

följer ett i förväg bestämt program men att detta program både kan modifieras efter 

vägen och individanpassas genom att det till exempel kompletteras med 

individuella åtgärder kan tolkas som att MMR2 teamen ofta anpassar 

rehabiliteringen utifrån individens smärta och funktionsnivå. Ökad funktionsnivå 

hos individen när det gäller kroppsfunktion och kroppsstruktur skulle kunna 

innebära en ökad möjlighet för individen att vara aktiv och delaktig i samhället 

(WHO, 2001). 

 

 

Olika strategier för beteendeförändring förekommer ofta hos 65% av 

fysioterapeuterna. I SBU:s rapport från 2010 ges starkt vetenskapligt stöd för att 

beteendemedicinsk behandling ger fortsatt ökad aktivitetsförmåga 2-5 år efter 

avslutad rehabilitering. För att påverka invanda mönster gällande smärta, rörelser 

och aktivitetsbegränsningar behöver individen vara delaktig i förändringen av 

livsstilen, där gradvis stegring av den fysiska aktivitetsnivån kan vara en strategi 

för att nå målet (Foster et al., 2018; Nijs, Kosek, Oosterwijck & Meeus, 2012; 

SKL, 2013). Graderad aktivering är en form av beteendemedicinsk behandling 

som kan användas inom fysioterapin (Åsenlöf, 2015). Graderad aktivering bygger 

på operanta inlärningsprinciper och man tar hänsyn till både individens fysiska och 

psykologiska förutsättningar. Operant inlärning innebär att beteenden kan 

förstärkas eller släckas ut beroende på de konsekvenser som individen upplever 

med det specifika beteendet. Forskning har visat att graderad aktivering leder till 

minskad aktivitetsbegränsning, minskad rörelserädsla, minskad smärta och ökad 

upplevelse av smärtkontroll hos individer med långvarig smärta (Åsenlöf, 2015). 

Arbetet kan även gå ut på att överföra inlärda moment från ett sammanhang till ett 

annat. Att använda fysioterapeutisk behandling i kombination med ACT och KBT 

kan ge individen verktyg för ökad kontroll över smärtan, sänkt smärtnivå och en 

bättre förutsättning för ökad aktivitetsförmåga (Åsenlöf, Denison & Lindberg, 

2005). Mycket av arbetet inom MMR fokuserar på att öka individens 
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aktivitetsnivå. Motiverande samtal (MI) kan användas i syfte att öka individens 

motivation i riktning mot en mer fysiskt aktiv livsstil (Lundahl et al., 2013). Två 

fysioterapeuter har i studien beskrivit att det förlägger all träning i friskvården. 

Utifrån den socialkognitiva teorin (Denison & Åsenlöf, 2012) skulle det kunna ses 

som ett sätt att öka individens self-efficacy då individen redan under MMR har 

bekantat sig med miljön inom friskvården och därigenom får lättare att 

fortsätta/vidmakthålla träningen på egenhand. Detta skulle också kunna ses som 

arbete med omgivningsfaktorer kring individen (WHO, 2001).  

 

Av fysioterapeuterna använder 72% någon av metoderna avslappning/avspänning, 

basal kroppskännedom eller mindfulness. Detta är metoder som kan ingå i området 

kroppsmedvetande som är ett av fysioterapeutens generella arbetsområden 

(Broberg & Lenné, 2017). Avslappningsövningar och strategier från KBT kan vara 

ett sätt att sänka tonus i muskulaturen vid ökad smärta och spänning (Chimenti et 

al., 2018) och ett sätt att arbeta med både kroppsstruktur och kroppsfunktion för att 

återskapa ett bättre rörelsemönster (WHO, 2001). Att till en början arbeta med 

avslappning i en kontrollerad miljö tillsammans med fysioterapeuten kan ge 

patienten strategier för att sedan använda avslappning när det behövs i 

vardagssituationer (Gustavsson & von Koch, 2006).  

 

Hemövningar, vilket ofta används av 76% av fysioterapeuterna (när resultatet för 

individuella och gruppåtgärder slås samman) kan vara ett sätt för individen att 

själv börja ta ansvar för sin rehabilitering (SBU, 2010). Vad hemövningarna 

innehåller är inte känt utifrån resultaten i denna studie, men utifrån MMR2:s 

uppbyggnad borde det vara övningar som påverkar individens smärtbeteende 

utifrån både fysiska aktiviteter och psykologiska faktorer. Alltså aktiviteter som 

syftar till att förbättra individens kroppsfunktion och aktivitetsförmåga genom att 

återskapa ett bättre rörelsemönster (WHO, 2001). Många med långvarig smärta når 

inte upp till rekommendationen om 150 minuters måttlig fysisk aktivitet per vecka 

(NRS, 2018). En uppgift för fysioterapeuten blir därför att genom råd, utbildning 

och beteendeförändringstekniker påverka individen i riktning mot en mer aktiv 

livsstil (Dansie et al., 2014; Foster et al., 2018). 

 

Som grupp har de fysioterapeuter som arbetar inom MMR i specialistvård lång och 

bred kompetens. Mer än 60 % har arbetat mer än 15 år som fysioterapeut, nästan 

lika många har arbetat mer än 5 år inom MMR och 15% är specialister inom 

smärta och smärtbehandling. Hög kompetens och erfarenhet inom området är 

viktigt vid arbete med MMR (SKL, 2013).  

 

De flesta fysioterapeuter i studien har uppgett att de har flera vidareutbildningar 

relevanta för området.  De åtgärder som utförs av fysioterapeuterna utgår sällan 

ifrån deras egen tidigare utbildning inom passiva behandlingsmetoder, utan större 

del av arbetet går ut på beteendeförändring och ökad fysisk funktionsförmåga för 

patienten. Utifrån SKLs (2013) kompetensriktlinjer är det önskvärt att 

fysioterapeuten har utbildning inom beteendemedicin och kunskaper inom 

smärta/smärtbehandling och försäkringsmedicin.  I studien rapporterar 44% av 

fysioterapeuterna att de har vidareutbildning inom beteendemedicin, 63% inom 

smärtfysiologi/smärthantering och 30% inom försäkringsmedicin. Önskvärt är 

också att fysioterapeuterna har klinisk erfarenhet av att möta patienter med 

depression och ångest. Fysioterapeuterna inom MMR i specialistvården är en 



 

24 
 

yrkesgrupp som arbetat länge vilket gör att de haft möjlighet att skaffa sig klinisk 

erfarenhet inom det området. Nästan två tredjedelar av fysioterapeuterna har någon 

form av utbildning inom KBT eller ACT, vilket ger dem möjlighet att arbeta med 

strategier för ökad aktivitetsförmåga vid depression och ångest. 

 

Det är endast ett fåtal av de patienter som genomgår MMR2 som inte träffar en 

fysioterapeut. På 30 av 31 enheter träffar 75% eller fler av patienterna en 

fysioterapeut. Något svarsalternativ för 100% fanns inte i enkäten, men några 

kommentarer i den öppna frågan handlar om att alla patienter träffar en 

fysioterapeut under behandlingsperioden. Att det är vanligt att patienterna träffar 

en fysioterapeut ligger i linje med den vetenskapliga evidensen som pekar mot att 

den mest framgångsrika rehabiliteringen vid långvarig smärta innehåller en 

kombination av fysiska och beteendemedicinska interventioner (Foster et al., 2018, 

SBU, 2010). Då fysioterapeuters professionsområde är fysisk aktivitet är det 

naturligt att fysioterapeuter i hög grad finns representerade inom MMR och i det 

patientnära arbetet. På två enheter arbetade naprapater, i det ena fallet istället för 

fysioterapeuter, i det andra i ett parallellt team. Då naprapaterna inte besvarat 

enkäten eftersom de inte tillhörde urvalet för studien finns inga resultat om vad 

deras arbete inom MMR innebär.  
 

 

I denna studie anger flest fysioterapeuter att MMR pågår under 8-11 veckor och att 

patienten träffar en fysioterapeut i genomsnitt flera gånger per vecka under 

perioden. Socialstyrelsen (2011) nämner i riktlinjerna för MMR att perioden ofta 

är 4-6 veckor och SKL (2013) att perioden ofta är 4-8 veckor. Vilket upplägg, 

gällande rehabiliteringsperiodens omfattning, som är mest effektivt går utifrån den 

forskning som finns idag inte att dra slutsatser kring (Kamper et al., 2015). Att 

perioderna idag är längre än det som Socialstyrelsen (2011) och SKL (2013) anger, 

skulle kunna ses utifrån att det tar tid att arbeta med strategier för 

beteendeförändring gällande smärtan, där individen genom graderad exponering 

behöver få vänja sig vid ökad fysisk aktivitet (Foster et al., 2018). 

 

Studiens syfte var att beskriva fysioterapeutens arbete inom MMR2 då detta inte 

finns beskrivet i litteraturen samt troligen varierar inom olika team. De 

yrkeskategorier som vanligtvis ingår i teamen varierar både mellan olika enheter, 

mellan olika team på en enhet och även inom ett och samma team. Fysioterapeut 

ingår nästan alltid, därefter kommer psykolog, läkare, arbetsterapeut och 

kurator/socionom. Ett MMR2 team ska bestå av minst tre olika yrkeskategorier 

(SKL, 2013), vilket det gör på samtliga enheter i studien. I enkäten framkommer 

att samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna är viktigt. Arbetet sker i hög grad 

integrerat i team där patienten är delaktig och beslut om rehabiliteringens innehåll 

och mål anpassas både utifrån teamets bedömningar och patientens rehabiliterings 

mål. Att fysioterapeuterna i denna studie arbetar i team där individen får vara 

delaktig vid planering av rehabiliteringsperioden och vara med och sätta upp mål 

för perioden är ett sätt att nå ett personcentrerat förhållningssätt och ökad 

delaktighet kring rehabiliteringen (Broberg & Lenné, 2017; SKL, 2013).  

 

Fysioterapeuternas arbete spänner över flera komponenter i ICF där tyngdpunkten 

i arbetet ligger på att underhålla och/eller förbättra på kroppsfunktion- och 

kroppstruktursnivå. Fysioterapeutens arbete kan även kopplas till 
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aktivitet/delaktighet då individens funktionstillstånd både kan möjliggöra och 

förhindra. Tillsammans med övriga professioners arbete täcks samtliga av ICF 

komponenter in inom MMR2.   

 

 

Slutsats 
 

Fysioterapeutens arbete inom MMR2 utgår från ett biopsykosocialt perspektiv där 

tyngdpunkten ligger i att återställa och/eller förbättra kroppsfunktion.  

Fysioterapeuterna har bred kompetens och lång erfarenhet vilket möjliggör att 

deras kunskaper om kroppen och rörelsesystemet kan integreras med åtgärder för 

beteendeförändring. Tillsammans med övriga yrkeskategorier täcker 

fysioterapeutens arbete in alla domäner ICF. Vidare studier, kvantitativa såväl 

kvalitativa, behövs för att tydliggöra vad som styr fysioterapeutens val av åtgärder, 

hur arbetet med dessa åtgärder ser ut i den kliniska vardagen samt hur 

fysioterapeutens roll i teamet ser ut. Om detta dessutom kan kopplas samman med 

utfallet av patientens rehabilitering finns goda möjligheter att individanpassa och 

effektivisera vården för bästa möjliga patientnytta. 
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Information om studien ”Multimodal 

smärtrehabilitering i specialistvård - en 

kartläggning av fysioterapeutiska 

interventioner" 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.   

Syftet med studien är att kartlägga fysioterapeutens arbete inom ramen för multimodal 
smärtrehabilitering i specialistvården (MMR2). Det finns idag en kunskapslucka kring 
vilka interventioner som används samt kring fysioterapeutens roll och funktion i teamet. 
Frågeställningarna i denna studie berör därför frågor kring vilka åtgärder som 
förekommer, i vilken omfattning fysioterapeuten träffar patienten och också hur teamets 
arbete ser ut. 

Data till studien samlas in elektroniskt via en webbenkät. Webbenkäten tar ca 10 min att 
fylla i och kan besvaras både på dator, surfplatta och mobiltelefon. Frågorna handlar om 
vilka fysioterapeutiska åtgärder du använder på din arbetsplats, om hur arbetet i stort är 
organiserat i teamet och några bakgrundsfrågor om dig och din kompetens. Länken till 
webbenkäten finns längst ner i informationsbrevet och i mailet. 

Under februari 2018 togs telefon-/e-postkontakt med de 39 enheter som rapporterar till 
NRS Specialistvård för att samla in e-postadresser till samtliga fysioterapeuter. Förfrågan 
om att delta i studien skickas nu till samtliga leg. fysioterapeuter som arbetar på 
enheterna som är anslutna till NRS Specialistvård. Saknar du någon kollega i e-post 
utskicket är vi tacksamma om du vill vidarebefordra denna information inklusive länk till 
webbenkäten. Parallellt med denna studie pågår en liknade kartläggning bland 
fysioterapeuter i MMR1 team inom primärvården.  

Den information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av den. Insamlade data kommer endast att behandlas av oss 
och vår handledare. Enkätsvaren kodas för att säkerställa att de behandlas anonymt. 
Koder och enkäter förvaras separat på en lösenordskyddad dator och när studien är 
slutförd kommer kodnyckel och enkäter att raderas. Resultaten av studien kommer att 
sammanställas och redovisas på gruppnivå, inga resultat kommer att redovisas på 
individuell nivå.    

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
examensarbetet. De personuppgifter vi avser att samla in är namn, kön, antal kliniskt 
verksamma år, antal verksamma år inom MMR, hur stor del av din tjänst som används till 
MMR, arbetsgivare, eventuell vidareutbildning samt vilket åldersspann du tillhör. Som 
deltagare i undersökningen har du enligt Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att få 
information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att 
ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 
behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans personuppgiftsombud 



 

 

(se kontaktuppgifter nedan). Du kommer att få lämna ett elektroniskt samtycke i enkäten 
till att Högskolan Dalarna behandlar ovanstående personuppgifter. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden (FEN) vid 
Högskolan Dalarna.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan 
Dalarna och finnas tillgänglig via DiVA-portalen www.diva-portal.org. I slutet av enkäten 
finns en ruta där du kan ange om du vill att vi skickar den färdiga uppsatsen via mail till 
dig.  

Klicka på denna länk för att komma till enkäten: 

https://sunet.artologik.net/du/Survey/5885  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
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