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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Långvarig smärta är ett stort folkhälsoproblem som innebär stora kostnader för 
samhället och självklart också stort lidande för individen. Multimodal smärtrehabilitering 
(MMR) innebär att olika yrkeskategorier arbetar gemensamt kring dessa patienter. 
Forskningen visar måttligt till starkt vetenskapligt stöd för MMR vid komplex 
smärtproblematik. Det finns kunskapsluckor kring vilken typ av fysioterapeutiska 
interventioner som används vid multimodal smärtrehabilitering.  
Syfte: Syftet med studien var att kartlägga fysioterapeuternas arbete inom ramen för 
multimodal smärtrehabilitering i primärvården.  
Metod: Enkätstudie av tvärsnittstyp med kvantitativ ansats baserad på en egenkonstruerad 
webbenkät. Populationen utgjordes av fysioterapeuter anslutna till Nationella Registret över 
Smärtrehabilitering (NRS) primärvård och resultatet bygger på de 23 fysioterapeuter som 
valde att svara på webbenkäten.  
Resultat: Resultaten baseras på svar från 71 % av de NRS-anslutna klinikerna. 
Sammanfattning av resultaten visade framför allt att råd/undervisning samt olika former av 
fysisk träning utgjorde grunden i fysioterapeutens arbete inom MMR-team i primärvården. 
Det framkommer att så gott som alla patienter träffade fysioterapeut under 
behandlingsperioden. Det var en klar övervikt mot gruppbehandling eller en kombination av 
grupp och individuell behandling gällande de fysioterapeutiska interventionerna. 
Behandlingsperioderna var för det mesta fyra till elva veckor där patienten träffade 
fysioterapeut oftast varje vecka eller flera gånger/vecka. I primärvårdens MMR-team var 
fysioterapeut, arbetsterapeut, KBT terapeut, läkare och rehabkoordinator de vanligast 
förekommande yrkeskategorierna i teamen.  
Slutsats: Fysioterapeuten har en central roll i primärvårdens MMR-team och använder sig 
primärt av evidensbaserade, aktiva interventioner.  

 

Nyckelord: Multimodal smärtrehabilitering, interventioner, fysioterapi, enkät 

 

  



	

	

Abstract  
 

Background: Chronic pain is a major public health problem which involves high costs for 
society and, of course, also great suffering for the individual. Multimodal rehabilitation 
(MMR) means that different occupational categories work together around these patients. 
Research shows moderately to strong scientific evidence for MMR in complex pain 
problems. There are a lack of evidence about which type of physiotherapeutic interventions 
that are used in multimodal pain rehabilitation.  
Aim: The aim was to study which physiotherapy interventions that are used in multimodal 
primary healthcare rehabilitation in Sweden.  
Method: Cross-sectional survey with quantitative approach based on a self-designed web 
questionnaire. The population consisted of physiotherapists working in clinics reporting to 
the Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation (SQRP) in primary care and the result is 
based on the 23 physiotherapists who responded to the web questionnaire.  
Results: The results are based on 71% of the NRS-affiliated clinics. Counseling/teaching and 
various forms of physical training formed the basis of the physiotherapist's work in MMR 
teams in primary care. Almost all patients meet physiotherapists during the treatment period. 
Group treatment or a combination of group and individual treatment were most common. The 
treatment periods were mostly between four to eleven weeks where the patient met a 
physiotherapist most often weekly or several times a week. In the primary care MMR-team, 
the physiotherapist, occupational therapist, KBT therapist, physician and rehab coordinator 
were the most common occupational categories.  
Conclusion: Physiotherapists have a central role in the MMR-teams in primary care, they 
primarily use evidence-based, active interventions. 

 

Key words: Multimodal rehabilitation, intervention, physiotherapy, survey 
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Vi vill först och främst tacka alla respondenter som tagit sig tid att besvara 
enkäten och de fysioterapeuter som hjälpt till att granska enkäten samt ställt 

upp på intervju.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Linda Vixner för ditt 
engagemang, stöd och vägledning! 
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Bakgrund 
Inom primärvården är smärta den vanligaste besöksorsaken, smärta från rörelseapparaten 
dominerar (1). I SBU:s rapport om långvarig smärta från 2010 citerar man International 
Association for the Study of Pain (IASP) definition av smärta som lyder: “en obehaglig 
sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 
vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan” (2). I rapporten lyfts att en svaghet i 
definitionen kan vara att omgivningsfaktorer och sammanhanget inte belyses samt att tankar 
och beteenden inte lyfts fram vilket belysts på andra ställen i litteraturen (3). I primärvård har 
20 - 40 % av besöken rapporterats bero på smärta och av dessa är cirka hälften på grund av 
långvarig smärta (2). Ländryggssmärta drabbar upp till 80 % av alla människor någon gång 
under livet och nacksmärta drabbar upp till 50 % av befolkningen (4). Prognosen är vanligen 
god och enbart några få individer utvecklar långvariga besvär. Långvarig smärta, även kallad 
kronisk smärta, definieras ofta som smärta som funnits i mer än tolv veckor (2) och är ett 
stort folkhälsoproblem som innebär stora kostnader för samhället och självklart också stort 
lidande för individen (1). Förutom det lidande som smärtan innebär tillkommer ofta 
depressioner, ångest, trötthet samt påverkan på sociala relationer och aktiviteter (2). 
Forskning har funnit stark evidens för att det finns ett negativt samband mellan smärta och 
livskvalité, dvs mycket smärta ger lägre livskvalité (5). I Sverige och Europa beräknas cirka 
20 % av befolkningen ha en svår, långvarig smärtproblematik (2). Förändringar i hjärnan 
(förändrad kemi i smärtmatrix samt ökad representationsyta av en smärtsam kroppsdel i 
hjärnbarken) har noterats hos de personer som har långvarig smärta och det går därför inte att 
definiera en långvarig smärta som detsamma som en akut smärta som pågått en längre tid, 
utan problemet är mer komplext än så (2,3,5). Det finns också en risk att långvarig smärta 
sprider sig från den kroppsdel där smärtan hade sitt ursprung till att även involvera andra 
kroppsdelar, vilket ökar risken för att utveckla ett generellt smärttillstånd (2). 

 

Multimodal rehabilitering 
Vanligtvis bedöms och behandlas patienter med långvarig smärta inom primärvården och 
framförallt används då unimodala (interventioner av en profession) eller intermediära insatser 
(olika professioner arbetar kring samma patient men inget uppstyrt teamarbete finns) (6, 7). 
För att optimera omhändertagandet för denna patientkategori fick Statens kommuner och 
landsting (SKL) tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) och Svenska Läkaresällskapet 2006 i uppdrag att se över 
behandlingsriktlinjerna för att säkerställa jämlik och evidensbaserad vård i hela landet (1). 
Forskningen kring långvarig smärta, och hur den bör rehabiliteras, har granskats av SBU och 
i deras rapport från 2006 och 2010 har påvisats att det finns stöd för att multimodal 
rehabilitering (MMR) är effektivare än unimodal rehabilitering för att minska smärtan och 
öka aktivitetsgraden hos denna patientkategori (2,5). På ett övergripande plan fanns ett starkt 
vetenskapligt stöd för att denna patientgrupp skulle ha nytta av multimodal rehabilitering när 
det gäller att få så bra resultat som möjligt av sin smärtbehandling (2,5). Samma rapport visar 
också god evidens för att fysisk aktivitet och träning gav god effekt på smärtlindring, 
minskad aktivitetsbegränsning och upplevd ökad livskvalité samt att behandlingar som 
involverade fysisk aktivitet var mer kostnadseffektivt för samhället jämfört med 
konventionell vård (5). 

 

MMR innebär att olika yrkeskategorier arbetar gemensamt kring en patient med 
förhållandevis komplexa rehabiliteringsbehov (2). Definitionen av multimodal rehabilitering 
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är enligt International Association for the Study of Pain (IASP) samtidig och samsynt 
användning av separata terapeutiska ingrepp med olika verkningsmekanismer inom en 
disciplin riktad mot olika smärtmekanismer (7). För att en patient ska passa in i MMR-team 
ska denna ha fyllt 18 år, vara utredd för eventuell annan sjuklighet, ha långvarig smärta som 
funnits mer än tre månader och som i hög grad påverkar patienten i det dagliga livet samt bör 
ha potential för ett aktivt förändringsarbete trots smärtan (6). De förutsättningar som behövs 
för att skapa ett team är att flera professioner (oftast läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, 
psykolog/samtalsterapeut) arbetar med planerade åtgärder mot ett gemensamt mål som 
patienten är med och formulerar (6). 

 

2012 tillkom nivåstrukturering för MMR-teamen. Indelningen innebär att multimodal 
rehabilitering nivå 1 (MMR1) inriktar sig till patienter med mindre komplexa besvär och 
multimodal rehabilitering nivå 2 (MMR2) ska tillämpas då den lägre nivån inte räcker till för 
att få en förbättring i patientens funktions- och aktivitetsförmåga. Skillnaden i innehåll 
mellan MMR1 och MMR2 består bland annat av kompetens hos yrkesprofessioner, MMR-
programmets innehåll, intensitet och duration (6). Inom Primärvården är MMR1-team 
vanligast, MMR2-team förekommer oftast inom specialistvården (8). 

 

MMR-teamets uppgift är att samordna utredning, utföra rehabiliterande insatser samt ha 
gemensamma uppföljningar av patienten (9). I teamets arbetsuppgifter ingår att delta i möten 
med teamets medlemmar för att diskutera patientens framsteg och eventuella förändringar i 
rehabiliteringsåtgärderna, så kallade teamträffar. Teamet har teamuppföljningar där även 
patienten är med och fokus ligger då på patientens egna upplevelser av rehabiliteringen (9). I 
teamet måste minst tre olika yrkesprofessioner ingå och de rehabiliterande åtgärderna ska ske 
under en viss bestämd tid (9). Det finns väl beskrivet vilka kompetenser som de olika 
gruppmedlemmarna bör ha, allt från generella kompetenser för hela gruppen till specifika för 
den enskilda yrkeskategorin (9). Det finns i litteraturen mycket lite beskrivet om vilka 
specifika åtgärder som genomförs vid MMR och inte heller vilka åtgärder som utförs av 
respektive yrkesprofession (2,5).  

 

Enligt SKL är det önskvärt att fysioterapeuter i MMR2-team har specialistkompetens eller 
mångårig erfarenhet inom smärta eller smärtrehabilitering. Önskad kompetens hos 
fysioterapeuter i MMR1-team är utbildning på grundnivå av beteendemedicinska principer 
samt kunskaper om den biopsykosociala modellen. Fysioterapeutens uppgifter i teamet är, 
enligt SKL, att jobba med fysisk träning, funktionell beteendeanalys och graderad 
aktivitetsträning (8). Vilka åtgärder som genomförs inom ramen för detta är dock i dagsläget 
relativt okänt (2). 

 

Fysioterapi som profession 
I förbundet Fysioterapeuternas beskrivning av professionen står: “Fysioterapi syftar till att 
främja hälsa och att minska ohälsa och lidande. Vidare syftar fysioterapi till att vidmakthålla 
eller återvinna optimal rörelse och funktionsförmåga och delaktighet i samhällslivet hos 
personer som drabbats av sjukdom eller skada” (10). De interventioner som används inom 
fysioterapi grundar sig på utredning, diagnos och målsättning och riktar sig mer mot aktiva 
åtgärder än passiva behandlingar (11). Interventionerna innefattar samtal, pedagogiska och 
terapeutiska åtgärder samt korrigering av omgivningsfaktorer (10). Anpassad fysisk träning, 
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manuella behandlingar, rådgivande samtal och undervisning är några exempel på vanliga 
fysioterapeutiska interventioner (10). Samma typer av evidensbaserade interventioner 
rekommenderas även i behandling av patienter med långvariga smärttillstånd (11), se figur 1. 

 

 

Figur 1. Evidensbaserad fysioterapi vid långvariga smärttillstånd (11, sidan 140) 

 

Evidensbaserade insatser vid långvarig smärta 
I SBU-rapporterna från 2006 och 2010 konstaterades att det fanns en mängd olika 
behandlingsalternativ för behandling av långvarig smärta avseende unimodal och intermediär 
rehabilitering av patienter med långvarig smärta. Evidensen för dessa olika behandlingar var 
skiftande (2). Fysioterapeutiska behandlingar som visat sig ha god evidens var olika former 
av manuella behandlingar (mobilisering), fysikaliska metoder (akupunktur), fysisk 
aktivitet/träning och beteendemedicinska interventioner utförda av fysioterapeut (2,5). Dessa 
är metoder som anses som traditionellt fysioterapeutiska (10) och högt troligt är att dessa 
även används inom smärtrehabilitering och MMR (11). Fysioterapeutisk intervention som 
tillämpats multimodalt i form av styrketräning i kombination med konditionsträning och 
stretchingövningar har visat kunna ge vissa vinster genom ökad styrka, höjd livskvalité, bättre 
funktion och mindre smärta gällande patienter med kroniska nacksmärtor (12). Liknande 
multimodala program som innehåller aktiva fysioterapeutiska interventioner och information 
har även visat sig ha viss effekt på den generella hälsan för patienter med muskuloskeletala 
besvär (13). 

 

Nationella Registret över Smärtrehabilitering 
1998 startades Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) av Svensk Förening för 
Rehabiliteringsmedicin med mål att säkerställa hög nivå av rehabilitering för deltagande 
enheter (14). Syftet med registret är bland annat att samla in data och beskriva resultat för 
patienter som ingår i multimodal smärtrehabilitering både inom primärvård och inom 
slutenvård. I NRS årsrapport för 2017 finns det 32 enheter från primärvården och 38 enheter 
från specialistvården som är anslutna till registret. Av primärvårdens 32 enheter var det 2017 
endast 19 som registrerade patienter i registret. Enheterna inom primärvården registrerade 
mellan 1 och 106 patienter under 2017. År 2017 omfattande registret 379 patienter som 
genomgått multimodal rehabilitering inom primärvården (15). Standardiserade patientenkäter 
används där patienten får fylla i data vid rehabiliteringens start och slut, registret följer även 
upp patienten efter ett år. De parametrar som undersöks i enkäten rör bakgrundsfaktorer, 
funktion, aktivitet/delaktighet samt livskvalité. Rapporten för 2017 visar att patienterna 
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upplever förbättring både vad det gäller mående, fysisk förmåga och livskvalitet. Vidare 
rapporterar även patienten minskad smärta och ökad förmåga att hantera sin smärta. Det 
verkar inte som att det finns någon geografisk skillnad bland patienterna (15). Registret 
innehåller inga uppgifter om vilka åtgärder patienten erhåller från respektive yrkeskategori 
och inte heller vilka interventioner respektive enhet erbjuder. 

 

Rational  
Långvarig muskuloskeletal smärta orsakar lidande och ibland stora funktions- och 
aktivitetsnedsättningar för drabbade patienter, dessutom stora kostnader för både individen 
och samhället (1). Det finns ett stort behov av välfungerande och evidensbaserad 
rehabilitering vid dessa komplexa tillstånd. Enligt SBU finns idag måttlig till stark evidens 
för att teamarbete med multimodal smärtrehabilitering är effektivt för denna patientgrupp (2). 
Det saknas dock utökade riktlinjer då det gäller vilken typ av evidensbaserade interventioner 
som bör användas av fysioterapeuten i teamet. Detta finns ej specificerat i SBU- rapporterna 
och det är inte heller något som registreras i NRS registret. Ett första steg är att kartlägga vad 
fysioterapeuten gör idag för att ge en ökad kunskap och på så sätt effektivisera vården och ge 
jämställd vård över landet. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga fysioterapeuternas arbete inom ramen för multimodal 
smärtrehabilitering i primärvården. 
 

Frågeställningar 
Hur ser de fysioterapeutiska interventionerna ut vid multimodal smärtrehabilitering inom 
primärvården? 
 

Hur ser det multimodala teamarbetet ut gällande fysioterapeutens roll och funktion i teamet?  

 

Metod och material 

Design 
Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av en egenformulerad 
webbenkät som undersökningsinstrument. Metoden valdes utifrån studiens syfte, då det ger 
en kartläggning av en viss population vid en kort tidsintervall och som sedan beskrivs utifrån 
deskriptiva analysmetoder (16).  

 

Litteratursökning 
Sökning skedde i databaserna Pubmed och Web Of Science. De sökord som användes var 
multimodal pain management, physiotherapy, chronic pain and rehabilitation. 
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Population 
Deltagarna i enkätstudien bestod av samtliga fysioterapeuter som arbetar i MMR-team inom 
primärvården anslutna till Nationella Registret över Smärtrehabilitering. 2018-01-05 fanns 31 
primärvårdsenheter anslutna till NRS-registret.  

Inklusionskriterier; NRS-anslutna fysioterapeuter, verksamma i MMR-team i primärvård 

 

Utformning och granskning av enkät 
Då ingen befintlig enkät fanns att tillgå som täckte in syfte och frågeställningar i denna studie 
togs en egenkonstruerad enkät fram . Detta skedde i samarbete med författarparet till en 
parallellt pågående magisteruppsats som kartlägger multimodal smärtrehabilitering i 
specialistvård.  
 

Initialt genomfördes intervju med fysioterapeut (med mångårig erfarenhet inom MMR-team i 
primärvården) med syfte att ringa in relevanta frågeområden inklusive bakgrundsfaktorer som 
stöd till utformningen av enkäten (16, 17). Denna person tillfrågades utifrån ett geografiskt 
bekvämlighetsurval. Specifika frågor utformades därefter i samråd med författarparet till 
slutenvårdsuppsatsen som även de genomförde intervju med fysioterapeut verksam inom 
slutenvården. Enkäten delades in i tre olika frågeområden:  

1. Frågor om dig som behandlare  
2. Frågor om den fysioterapeutiska rehabiliteringen  
3. Frågor om det multimodala teamets arbete och samarbete 

Att dela upp enkäten i olika områden underlättar för den som svarar på enkäten, det gör det 
även lättare att sammanställa resultaten (17). 
 

Därefter tillfrågades tre fysioterapeuter som arbetar inom MMR-team och är NRS-anslutna 
om de hade intresse och tid för att delta i att granska, utvärdera och utveckla frågorna i 
enkäten. Dessa tre granskare arbetade i olika delar av landet, det fanns spridning mellan 
större och mindre orter, spridning mellan könen samt även en spridning i erfarenhet av 
MMR-arbete (se tabell 1).  

 

Tabell 1                   

Bakgrundsfakta granskare                 

Granskare Yrke Kön Ort Kliniskt verksamma år Kliniskt verksamma år MMR* 

1 Leg. Sjukgymnast Kvinna Större stad 27   10       

2 Leg. Sjukgymnast Kvinna Mindre stad 29   4       

3 Leg. Fysioterapeut Man Mindre stad 5   1       

*Multimodal smärtrehabilitering                 

 

Enkäten samt instruktion mailades ut till granskarna där de fick skatta hur lätta frågorna var 
att förstå och hur relevanta frågorna var för området (16). Skattningen genomfördes utifrån en 
fyrgradig Likertskala, med skalstegen 1-4 som motsvaras av "inte relevant/ inte enkel", 
"något relevant/ något enkel", "ganska relevant /ganska enkel", "mycket relevant/ mycket 
enkel" (16). Granskarna fick även bedöma enkätens helhet med den fyrgradiga skalan samt 
kommentera utformningen och innehållet i enkäten med egna ord (se instruktion bilaga 1). 
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Del ett i enkäten “Frågor om dig som behandlare” bedömdes som en enhet medan övriga 
frågor poängsattes separat.  
 

Efter att granskarnas kommentarer inkommit omarbetades enkäten tillsammans med 
författarparet till slutenvårdsuppsatsen (som haft samma upplägg med granskare verksamma 
inom MMR i specialistvården) samt handledare. Frågorna bedömdes av granskarna som 
ganska relevanta eller mycket relevanta i stort. Granskarna upplevde att enkelheten på 
frågorna varierade, varför flera frågor omformulerades samt att begrepp förtydligades. Två 
frågor slogs även samman i tabellform för att underlätta förståelsen. Förändringar rörde även 
frågornas ordningsföljd för att få ett bättre flöde i enkäten (16).  
 

Därefter skickades enkäten ut till samtliga granskare för en andra granskningsomgång med 
samma typ av skattning som vid första tillfället. Här var alla granskare samstämmiga att 
frågorna var relevanta och enkla att besvara. Efter detta skedde på nytt en omarbetning innan 
den färdiga enkäten skapades. Här beslutades att frågorna rörande inklusions- och 
exklusionskriterier för patienternas deltagande i MMR togs bort ur enkäten.  
 

Inför att webbenkäten skapades modifierades enkäten till viss del för att passa verksamheten 
inom primärvården. Slutenvårdsenkäten behandlar samma frågeområden men 
verksamheterna skiljer sig åt en del. Webbenkäten skapades i Sunet Survey som 
tillhandahölls av Högskolan Dalarna.  
 

I sista steget testades webbenkäten av granskningsgruppen som då även registrerade 
tidsåtgången för att svara på enkäten i sin helhet. De uppmuntrades även lämna kommentarer 
om innehåll och design (16). Enkäten uppskattades ta tio minuter att svara på vilket anses 
som rimlig tidsåtgång för att få så hög svarsfrekvens som möjligt (17). Inga kommentarer 
inkom angående innehåll och design från granskarna i denna fas.   
 

Webbenkäten omfattade totalt 24 frågor och var indelad i tre frågeområden. Enkäten inleddes 
med 13 bakgrundsfrågor om ålder, kön, utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetstid som 
ägnas till MMR. Därefter följde sex frågor angående de fysioterapeutiska interventionerna. 
Avslutande frågeområde innefattade fem frågor gällande det multimodala teamets arbete och 
samarbete (se webbenkät bilaga 2). Samtliga 24 frågor hade fasta svarsalternativ för att uppnå 
en hög grad av standardisering och strukturering vilket möjliggör att göra en kvantitativ 
analys (16). 

 

Datainsamling 
Författarna kontaktade de 31 kliniker, som vid årsskiftet var anslutna till NRS registret, via 
mail eller telefon. Insamling av mailadresser inhämtades då till den/de fysioterapeuter som 
arbete med MMR på respektive klinik. Deltagarnas arbetsmail användes. Tre kliniker avböjde 
vid rundringning medverkan då de uppgav att de ej hade verksamma MMR-team. Totalt 
erhölls 36 mailadresser på 28 olika enheter. Några kliniker önskade få mailet till 
samordnare/verksamhetschef som i sin tur önskade vidarebefordra enkäten till berörda 
fysioterapeuter på enheten. Ett mail med kort information om studien, länk till webbenkäten, 
samtyckesbrev (bilaga 3) och informationsbrev (bilaga 4) skickades ut till samtliga 
mailadresser 2018-02-23. För att säkra deltagarnas anonymitet skickades samtliga adresser 
som en dold kopia för att de inte skulle se vilka fler som fått förfrågan om att delta i studien. 
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Webbenkäten kunde fyllas i på dator, läsplatta eller i smartphone. Deltagarna fick 
information om att sista dag att fylla i webbenkäten var 2018-03-16. De som inte hade svarat 
fick påminnelsemail utskickat 2018-03-05 och 2018-03-12. Webbenkäten stängdes 2018-03-
19. 
 

Dataanalys 
När svarstiden för webbenkäten gått ut analyserades svaren utifrån deskriptiva 
analysmetoder. Dataanalyser av enkäterna har genomförts med hjälp av analysprogrammet 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 24. Data inhämtades från Sunet 
Survey och exporterades direkt till SPSS. Resultatet är sammanställt för gruppen som helhet 
vilket säkerställer respondenternas anonymitet (14). Svaren på de olika enkätfrågorna 
redovisas i tabeller med procenttal och antal respondenter.  

 

Etik 
De etiska aspekter som aktualiserades av projektet var att personuppgifter gällande 
forskningspersonerna insamlades (exempelvis namn, arbetsplats, antal år i yrket, 
vidareutbildningar, ålder och kön). Deltagarna fick ge sitt samtycke till att delta i studien, 
detta skedde digitalt då all kommunikation med deltagarna skedde via nätet (18). Skriftlig 
information om samtycke var bifogat i mailet som skickades ut till forskningspersonerna. I 
informationsbrevet fanns information om studien, tidsåtgång för enkäten samt att de under 
studiens gång när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. 
Forskningspersonernas arbetsmail användes till att skicka ut webbenkät samt 
informationsbrev. Samtlig data som samlats in har endast varit tillgänglig för författarna till 
studien samt handledare. Enkäterna har avidentifierats och datan har förvarats på ett 
lösenordskyddat USB-minne som har varit inlåst under studien. Insamlad data analyseras och 
redovisas utifrån studiens frågeställningar och syfte. Resultaten redovisas på gruppnivå för att 
säkerställa anonymiteten hos deltagarna (14). Efter avslutad studie kommer all data raderas.  

 

Etisk prövning 
Vid utformandet av en enkät vägs etiska aspekter in utifrån samtyckeskrav, informationskrav, 
nyttjandekrav samt konfidentialitetskrav. För att bedöma om projektplanen behövde genomgå 
en etisk prövning användes ”Blankett för etisk egengranskning” (Forskningsetiska nämnden 
(FEN) vid Högskolan Dalarna) (19). Den etiska ansökningen skickades till FEN under 
december 2017. Ansökan ifylldes enligt anvisningar och informationsbrev, samtyckesbrev 
och ett utkast på enkäten bifogades ansökan. FEN godkände ansökan 2017-12-12. Anmälan 
om upprättande av ett personregister lämnades in till personuppgiftsombud på Högskolan 
Dalarna 2018-02-27.  

	

Resultat 

Svarsfrekvens och bakgrundsdata 
Webbenkäten skickades ut till 36 mailadresser och 24 svar inkom, vilket ger en svarsfrekvens 
på 67%. De 24 svaren kom från 22 olika kliniker (71 % av de 31 NRS-anslutna klinikerna 
2018-01-05). Som mest var det två respondenter som arbetade på samma klinik som svarat. 
Alla respondenter har svarat på samtliga frågor i enkäten och det interna bortfallet blir således 
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noll. Ett svar inkom från en naprapat vilket exkluderas i resultatet då inte 
inklusionskriterierna uppfylldes. Resultatet baseras således på 23 svar från 21 olika kliniker 
(68 % av samtliga NRS-anslutna kliniker 2018-01-05) lokaliserade från Umeå i norr till 
Gislaved i söder. Respondenternas bakgrund redovisas nedan i tabell två. 

 

Tabell 2. Bakgrundsfakta respondenter 
 

n % 

Ålder (år) 
  

     20-30 5 22 

     31-50 9 39 

     >50 9 39 

Kön 
  

     Kvinna 18 78 

     Man 5 22 

Arbetsgivare 
  

     Landsting 16 70 

     Privat 6 26 

     Personalkooperativ 1 4 

Högsta examen  
  

     Äldre sjukgymnastexamen <3 år 5 22 

     Kandidat 14 61 

     Magister 1 4 

     Master 2 9 

     Licentiat 1 4 

Specialistkompetens* 3 13 

Kliniskt verksamma år som fysioterapeut 
  

     <5 3 13 

     5-15 6 26 

     >15 14 61 

Kliniskt verksamma år primärvård 
  

     <5 7 30 

     5-15 7 30 

     >15 9 39 

Kliniskt verksamma år MMR** 
  

     <1  3 13 

     1-5 15 65 

     >5 5 22 

*smärta & smärtbehandling, psykiatri & psykosomatik och neurologi 
**multimodal smärtrehabilitering 

 

Av de 23 svarande var 21 verksamma i ett MMR1-team, en person var verksam i ett MMR2- 
team och en person var verksam i både MMR1 och MMR2-team. Gällande hur stor del av sin 
arbetstid som respondenterna hade avsatt för MMR patienter uppgav 19 stycken (83 %) att de 
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arbetade mindre än 50 % med MMR patienter. 100 % av respondenterna har gått någon form 
av vidareutbildning där över 50 % har vidareutbildning med inriktning mot fysisk träning, 
kroppsmedvetande utbildning, manuella terapier och/eller motiverande samtal. 

  

Förekomst av fysioterapeutiska åtgärder individuellt respektive i grupp 
22 av 23 (96 %) respondenter svarade att patienterna i teamet fick träffa en fysioterapeut 
under behandlingsperioden. Dessa besök skedde i 9 % av fallen helt individuellt, 35 % helt i 
grupp och 57 % uppgav att det skedde i en blandning av antingen grupp eller individuella 
träffar (se figur två). Av de som uppgav att de träffade patienterna både i gruppform och 
individuellt var det 44 % som angav att gruppåtgärder utgjorde mer än 75 % av de insatta 
interventionerna. 

 

 

Figur 2. Andel interventioner i grupp respektive individuellt 

  

Fysioterapeutiska interventioner inom MMR 
De fysioterapeutiska interventionerna redovisas utifrån att skalstegen “ofta”(71-100 % av 
fallen) och ”ganska ofta” (41-70 % av fallen) slagits samman i resultatberäkningen.  
 

Gällande interventioner på gruppnivå dominerar aktiva behandlingsformer såsom 
handledning i gym (65 %), avslappning/avspänning (52 %), stabilitetsträning (52 %), 
styrketräning (52 %) och konditionsträning (48 %) vilket respondenterna svarat förekommer 
“ofta/ganska ofta”. Det är även vanligt (“ofta/ganska ofta”) förekommande med 
råd/information (65 %), undervisning (61 %) och ergonomi (44 %). Respondenterna uppgav 
även att olika strategier för beteendeförändringar är bland de interventioner som förekommer 
“ofta/ganska ofta”, exempel på de vanligaste är ACT (39 %), beteendemedicinska 
interventioner (39 %) och motiverande samtal (39 %). Resultaten presenteras i figur tre.  
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Figur 3. De vanligast förekommande interventionerna på gruppnivå. “Ofta”(71-100 % av 
fallen) och ”ganska ofta” (41-70 % av fallen). 

 

Råd och information är den vanligaste interventionen på individuell nivå där 78 % av 
respondenterna uppger att detta sker “ofta/ganska ofta”. Även undervisning (52 %) och 
motiverande samtal (52 %) är  “ofta/ganska ofta” förekommande . De övriga mest 
förekommande (“ofta/ganska ofta”)  interventionerna domineras helt av aktiva 
behandlingsformer såsom hemövningar (65 %), konditionsträning (57 %), handledd träning i 
gym (52 %), stabilitetsträning (52 %), styrketräning (52 %), fysisk aktivitet på recept (48 %) 
och rörlighetsträning (44 %). Resultaten presenteras i figur fyra. Passiva behandlingar som 
exempelvis värme/kyla, laser, tejp, traktion, akupunktur och massage är sällan eller aldrig 
förekommande vare sig i grupp eller på individuell nivå. 

 

 

Figur 4. De vanligast förekommande interventionerna individuellt. “Ofta”(71-100 % av 
fallen) och ”ganska ofta” (41-70 % av fallen). 
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Patientflöde och tillgång till fysioterapeuter inom MMR i primärvård 
Under behandlingsperioden var det 57 % av respondenterna som svarade att de träffade 
patienterna flera gånger/vecka, 39 % svarade att de träffade patienterna en gång/vecka samt 4 
% som uppgav att de träffade patienterna varannan vecka. 

Längden på perioden som patienten deltog i MMR-behandling var i 30 % av fallen 4-7 
veckor, i 61 % av fallen 8-11 veckor och 4 % vardera hade svarat 12-16 veckor eller mer än 
16 veckor. När man tittar på sambandet mellan behandlingslängd och antalet besök finns en 
övervikt för kortare behandlingsperioder (fyra till elva veckor) och relativt frekventa besök 
(träffar varje vecka eller flera gånger/vecka) vilket visas i tabell tre. 
 

Tabell 3       

Rehabiliteringsperiod och besöksfrekvens   

    Besöksfrekvens 

  Flera ggr/vecka Varje vecka Varannan vecka 

Duration (veckor)       

4-7 6 (26 %) 1 (4 %) 0 (0 %) 

8-11 6 (26 %) 7 (30 %) 1 (4 %) 

12-16 1 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

>16  0 (0 %) 1 (4 %) 0 (0 %) 

	
	

18 av 23 (78 %) av respondenterna uppgav att fysioterapeuten hade någon form av 
uppföljning med patienterna efter att de avslutats i teamet. När uppföljningen ägde rum var 
väldigt olika och varierade från 1-2 veckor efter att patienten avslutats i teamet upp till ett år 
efter att patienten avslutats i teamet. Det varierade även vilket sätt uppföljningen skedde på. 
Majoriteten av respondenterna har svarat att de har mellan 11-40 patienter/år som deltar i 
MMR teamen (se figur 5). 

 

 

 Figur 5. Antal patienter/enhet  
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På de kliniker som respondenterna arbetade på var det 70 % där det fanns en till två anställda 
fysioterapeuter som arbetade med MMR och i resterande 30 % var det tre till fyra anställda 
fysioterapeuter som arbetade med MMR. 
 

Teamets sammansättning och fysioterapeutens roll 
Gällande teamens uppbyggnad så svarade respondenterna att det alltid ingick fysioterapeut i 
87 % av fallen och resterande 13 % hade svarat att det ofta (>50 %) fanns en fysioterapeut 
med i teamet. Slår man ihop de som svarat “ofta” eller “alltid” gällande vilka yrkeskategorier 
som ingick i teamet så visas resultaten i tabell fyra. 
 

Tabell 4   

Teamuppbyggnad   

Yrkeskategori % som svarat "Ofta*/Alltid**" 

Fysioterapeut 100 

Arbetsterapeut 83 

KBT-terapeut 83 

Läkare 74 

Rehab koordinator 61 

Psykolog 35 

Kurator/socionom 21 

Dietist 4 

Mindfulness instruktör 4 

*>50 % 
**100 % 
 

Det vanligaste samarbetet mellan yrkeskategorierna var teamträffar vilket 87 % uppgav. 
Övriga samarbeten, som mer än 50 % av respondenterna svarade förekom, var 
teamuppföljning med patient (74 %), gemensamma åtgärder (57 %) och patientundervisning 
(57 %). 

Diskussion 
När resultaten sammanfattas ses framförallt att det är råd/undervisning samt olika former av 
fysisk träning som utgör grunden i fysioterapeuternas arbete inom MMR i primärvården. Det 
framkom att så gott som alla patienter träffar fysioterapeut under behandlingsperioden. Det är 
en klar övervikt mot gruppbehandling eller en kombination av grupp och individuell 
behandling gällande de fysioterapeutiska interventionerna. Behandlingsperioderna är för det 
mesta fyra till elva veckor och under den tiden träffar patienterna fysioterapeut oftast varje 
vecka eller flera gånger varje vecka. I primärvårdens MMR-team är det fysioterapeut, 
arbetsterapeut, KBT-terapeut, läkare och rehabkoordinator som är de vanligast 
förekommande yrkeskategorierna i teamet. Samarbetet sker främst i form av teamträffar och 
teamuppföljning med patient.  
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Metoddiskussion 
Studien är genomförd som en kvantitativ tvärsnittsstudie vilket ger en bild av nuläget. 
Kartläggningen av nuläget kan vara av vikt för att i framtida studier kunna jämföra med vad 
fysioterapeuter använder för interventioner i arbetet med patienter inom ramen för 
multimodal smärtrehabilitering 2018 (16). Nackdelen med denna typ av studie kan vara att 
resultatet inte är giltigt för en längre tid framåt (16). Valet av metod ansågs mest lämplig 
utifrån syfte och frågeställning.  
 

Att använda enkäter istället för intervju har både för och nackdelar. En fördel är att enkäter är 
mindre tidskrävande, mer kostnadseffektiv och når ut till en större population (17). 
Deltagarna är även helt anonyma och riskerar inte påverkas av författarna. Nackdelarna kan 
vara att deltagarna kan misstolka frågor i en enkät och författarna inte har chans att ställa 
följdfrågor som vid en intervjustudie (16, 17). På grund av studiens kartläggande syfte 
bedömdes att mer djupgående svar ej behövdes för att besvara denna studies syfte och 
frågeställning. 
 

Att använda sig av en egenkonstruerad enkät gör att frågorna kan matchas studiens syfte och 
frågeställningar väl, dock betyder det att enkäten inte validitets och reliabilitetstestats samt att 
det finns en risk att frågorna vinklas till det forskaren önskar studera (16, 17). För att öka 
validiteten utfördes en granskningsprocess med tre granskare i tre steg där granskarna 
uppmärksammade oklarheter i frågeformuleringarna. Revidering av frågor utfördes efter 
varje steg vilket gjorde enkäten mer lätt att förstå (16). Samarbetet i utformning av enkäten 
med författarparet till slutenvårdsstudien gjorde att ytterligare fyra granskares synpunkter 
kunder vägas in i revidering av frågorna vilket borde öka träffsäkerheten på frågorna 
ytterligare och kan ses som en styrka.  
 

De tre granskarna i primärvården som tillfrågades valdes ut strategiskt ur NRS-registret för 
att försöka få så stor spridning som möjligt mellan storlek på ort, antal registrerade 
patienter/enhet samt geografiskt över landet. Skulle denna studie göras om i större skala 
skulle det eventuellt vara önskvärt att göra en större validering av enkäten och även sätta ihop 
en större och mer selektivt utvald grupp som skulle kunna agera granskare vid framtagande 
och förbättringsarbete gällande enkäten (20). Samma granskare användes vid båda 
granskningsomgångarna vilket kan ses som en styrka då det gäller träffsäkerhet och 
utformning av relevanta frågor (17). Det interna bortfallet var lika med noll, det vill säga att 
alla respondenter hade svarat på alla frågor i webbenkäten. Detta kan ses som att frågorna var 
relevanta för området samt lätta att besvara (16). 
 

De korrigeringar av frågeformuleringar/frågeställningar som skedde efter att granskarna hade 
tyckt till och diskussioner förts med handledare var främst av förtydligande karaktär där det 
primärt rörde sig om byten av skalsteg, ordningsföljd, ordval eller mindre förtydliganden för 
att skapa ökad enkelhet i enkäten (16). De frågor som helt togs bort från den slutgiltiga 
enkäten var från den tredje delen i enkäten som handlade om teamets uppbyggnad och 
samarbete. De frågor som raderades var huruvida det fanns lokala inklusions- eller 
exklusionskriterier för de patienter som togs in i teamen samt vilka i teamet som arbetade 
mest frekvent tillsammans och vilka medlemmar som alltid fanns med i teamet kring 
patienten. Anledningen till att dessa frågor exkluderades var att de inte uppfyllde syftet med 
studien (16). Gällande inklusions- eller exklusionskriterier så finns det väl beskrivet i 
Socialstyrelsens nationella indikationer och togs därför bort i den slutgiltiga enkäten (2, 6). 
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Enkäten hölls kort för att inte mista deltagare på grund av tidsbrist eller ointresse. Slutna 
frågor valdes för att minska risken för egentolkning, minska svarstiden samt gjorde enkäten 
enkel att fylla i (17). Inga frågor i enkäten berörde hur länge teamet hade arbetat ihop och hur 
väl samarbetet i teamet fungerade vilket i efterhand hade kunnat vara intressant att se.  
 

Att utforma enkäten i Sunet Survey underlättade arbetet med dataanalysen eftersom 
programmet hanterade svaren direkt i SPSS, vilket minimerade risken för felaktig manuell 
inmatning av resultat. Vid sammanställning av enkäten upptäcktes att svarsalternativet 
sjuksköterska fallit vid skapandet av enkäten  i frågan gällande teamets sammansättning. 
Dock fanns alternativ att fylla i “annat”, men endast en respondent har fyllt i att sjuksköterska 
förekom i teamet ibland. Att svarsalternativet fallit bort kan ha påverkat svarsfrekvensen 
avseende sköterskans medverkan i teamen.  
 

För att underlätta datainsamlingsprocessen beslutades att endast fysioterapeuter som var 
anslutna till NRS-registret skulle tillfrågas i denna studie. Att välja endast NRS-anslutna 
kliniker gjordes utifrån att detta register är ett nationellt kvalitetsregister och träffsäkerheten 
av målgrupp kunde ses som relativt god. I NRS årsrapport från 2016 (21) var det 30 kliniker 
som registrerade minst 20 patienter/år och när årsrapporten 2018 (15) publicerades hade 
siffran sjunkit till 11 enheter som registrerade minst 20 patienter/år. Denna minskning skulle 
kunna vara en förklaring till att mängden inkommen data i denna studie var relativt låg. Ett 
alternativ för att nå en större population, och på så sätt få in mer data, hade varit att gå via 
fackförbundet Fysioterapeuterna då sannolikt fler fysioterapeuter som arbetar med MMR men 
ej ansluta till NRS hade inkluderats. Exempelvis finns 19 enheter med godkända MMR-team 
i primärvården Landstinget Dalarna. Endast två av dessa team är anslutna till NRS och 
resterande 17 enheter är således ej inkluderade i denna studie. Framtida, större studier behövs 
för att resultaten ska kunna ses som generaliserbara för fysioterapeuter i primärvården 
nationellt då det finns en stor grupp fysioterapeuter som inte nås av denna studie. Däremot 
torde resultaten vara generaliserbara för de fysioterapeuter som arbetar med MMR i 
primärvården och är anslutna till NRS då 71 % av de enheter som finns registrerade i NRS-
registret täcktes in i studien.  
 

Det var tydligt specificerat i informationsbrevet att det var önskvärt att samtliga 
fysioterapeuter som var verksamma inom MMR på den aktuella enheten svarade på enkäten. 
På flera enheter har det även gått ut mail till flera olika personer som uppgetts arbeta med 
MMR. Trots detta var det endast på två av de 21 svarande klinikerna där det var fler än en 
svarande/enhet. I enkäten uppgav 30 % att det var tre eller fyra fysioterapeuter som arbetade 
med MMR på deras enhet vilket tyvärr inte alls visade sig på de svar som inkom. Detta gör 
det svårt att kunna dra några slutsatser om det finns speciella utbildningar, interventioner eller 
annat som specifikt för en viss enhet. Det är även omöjligt att räkna på hur många som nåtts 
av enkäten och därefter valt att ej svara då vissa enheter önskade att verksamhetschef skulle 
få mailet med enkäten och därefter vidarebefordra det till de aktuella fysioterapeuterna.  
 

I förhållande till hur många mail som skickades ut (36 stycken) och hur många svar som 
inkom (24 stycken) så var svarsfrekvensen på 67 % ändå över det snitt på 60 % som bland 
annat Journal of the American Medical Association (JAMA) (22) använder sig av vid 
publikationer av enkätstudier. Det finns studier som visat på ökad svarsfrekvens med 20-25 
% vid webbenkäter om den sista påminnelsen sker via vanligt brev (23). Studien kunde inte 
visa någon förbättring gällande svarens kvalité eller representativitet (23). Detta tillsammans 
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med acceptabel svarsfrekvens via webbenkäten (22) gjorde att ingen annan påminnelse än via 
mail utfördes.  
 

Gällande frågan om vilka åtgärder fysioterapeuterna använder sig av i grupp/individuellt 
slogs alternativen ofta (71-100 % av fallen) och ganska ofta (41-70 % av fallen) ihop vid 
resultatberäkningen. Detta gjordes då nio av de främsta alternativen var lika vid jämförelse av 
“ofta” som enskilt svar eller när det slogs ihop med “ganska ofta”. I utformningsfasen av 
enkäten diskuterades att ha färre svarsalternativ på denna fråga. Dock valdes flera skalsteg då 
författarna trodde sig få en bättre bild av i vilken utsträckning respondenterna använder sig av 
de olika interventionerna. Eftersom skalstegen sedan slogs ihop skulle enkäten troligtvis 
kunna skapats med färre svarsalternativ. Vid en högre svarsfrekvens hade flera skalsteg 
troligen varit av större nytta. 
 

Resultatet i den här studien baseras på en liten, men för ändamålet träffande, population då 
endast NRS anslutna fysioterapeuter inkluderades. Större studier med fler respondenter skulle 
behövas för att kunna dra säkrare slutsatser. Det kan även finnas en poäng i att göra en 
regelrätt validering av frågeformuläret om man ska göra en ny, större studie. Intressant vore 
även att se långtidsuppföljningar av patienter som deltagit i de relativt korta interventionerna 
som är mest frekvent förekommande för tillfället för att se om resultaten står sig även över 
längre tid än de tolv månader som NRS tittar på idag. 

 

Resultatdiskussion 
Gällande de interventioner som var vanligast förekommande så var det olika typer av 
råd/information samt olika träningsformer som dominerade respondenternas svar, detta 
stämmer väl överens med vad som finns beskrivet gällande evidensbaserad fysioterapi (10, 
11). Råd var den vanligaste interventionen där 78 % av respondenterna uppgav att de 
använde detta ”ofta/ganska ofta” individuellt och 65 % uppgav att de använde det 
”ofta/ganska ofta” i gruppform. Tidigare forskning har visat att betydelsen av råd om att vara 
fortsatt fysisk aktiv är grunden för fysioterapeutiska åtgärder då det gäller behandling av 
långvarig smärta (4). I ny artikel, gällande ländryggssmärta, från the Lancet (24) ansågs råd 
om att vara fortsatt fysiskt aktiv och även utbildning om tillståndet skulle vara högprioriterat.  
Detta skulle användas rutinmässigt både när det gällde både akut och långvarig smärta (24). 
Det verkar även vara så att råd i kombination med fysisk träning ger bättre resultat för 
patienter med långvarig ländryggssmärta än bara fysiskt träning när man jämför smärta, 
funktionsnedsättning och livskvalité (25).  
 

Bland de interventioner som respondenterna angett att de använder oftast så står olika 
träningsformer för en stor del av det som respondenterna uppger att de använder “ofta” eller 
“ganska ofta”. Även träning och fysisk aktivitet är något som den nya artikeln från the Lancet 
(24) lyfter fram som något som patienter med långvarig ländryggssmärta bör få som 
högprioriterad behandling och det bör även användas rutinmässigt vilket man även belyser i 
andra studier (26, 27). Det är dock oklart vilken typ av träning dessa patienter bör erbjudas 
men tidigare studier visar att all typ av träning tycks åstadkomma positiva effekter på 
aktivitetsförmågan och smärtan hos patienterna (2, 24, 26, 27, 28). De vanligaste formerna av 
träning som respondenterna uppgav att de använde sig av var handledd träning i gym (grupp) 
och hemövningar (individuellt) där det var 65,2 % av respondenterna som använde sig av 
detta. Gällande långtidseffekterna av hemträning och övervakad träning så verkar det finnas 
fördelar med den övervakade träningen (2, 27) dock kan det vara en vinst att patient själv får 
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ta ansvar för sin rehabilitering med hjälp av hemövningar (2). Det var även en klar övervikt 
på respondenter (91 %) som uppgav att de fysioterapeutiska interventionerna skedde i grupp 
eller i en kombination av grupp och individuell behandling. Då träningen har bättre effekt om 
den sker övervakat (2, 27) så borde det finnas klara vinster både kostnadseffektivt och 
tidseffektivt att bedriva gruppträning framför individuell behandling i de fall det är möjligt. 
 

Det finns evidens för att en kombination av fysisk aktivitet/träning och beteendemedicinsk 
behandling har bättre långtidseffekt gällande aktivitetsförmåga än bara fysisk träning. Samma 
resultat visas vid träning och manuella metoder i kombination för patienter med långvarig 
smärta (2, 24). Respondenterna svarar att de interventioner de utför är primärt aktiva 
behandlingar (dvs där patienten själv är aktiv) samt rådgivning/undervisning som används. 
Passiva behandlingar (som tex akupunktur, TENS, laser och massage) verkar endast ett fåtal 
som använda sig av. Det är även klart mer kostnadseffektivt att erbjuda aktiva 
behandlingsformer samt att det finns en fördel i att erbjuda en behandling som patienten själv 
kan utföra och på det sättet göra patienten mindre terapeutberoende (2).   
 

Enligt SKL (1) är det önskvärt med specialistkompetens eller mångårig erfarenhet inom 
smärta eller smärtrehabilitering vid arbetar i ett MMR2-team. För fysioterapeut inom MMR 1 
är det en önskad kompetens med utbildning på grundnivå av beteendemedicinska principer 
samt kunskaper om den biopsykosociala modellen (1). Bland respondenterna i denna studie 
hade tre specialistkompetenser enligt Fysioterapeuterna; en med inriktning mot smärta och 
smärtbehandling, en mot psykiatri och psykosomatik samt en mot neurologi. 96 % av 
respondenterna arbetar inom ett MMR1-team där specialistkompetens ej är lika önskvärt som 
i ett MMR2-team (1). Övriga vidareutbildningar som respondenterna uppgett att de 
genomfört är beteendemedicinskt inriktade (primärt ACT, KBT och motiverande samtal) där 
det kan antas att den biopsykosociala modellen ingår (2, 24, 29). Att använda sig av den 
biopsykosociala modellen som utgångspunkt har visat sig vara effektivt när det gäller att 
förändra ett beteende vilket är nödvändigt för att patienten ska få långtidseffekter av MMR då 
det krävs att patienten ändrar både tankar och sitt beteende kring sin smärta (2). Många (57 
%) av respondenterna uppgav även att de hade genomfört någon vidareutbildning med fokus 
på fysiskt träning. Effekter av fysisk träning har belysts tidigare i denna diskussionsdel.  
 

De flesta respondenter uppgav att de hade relativt lång yrkeslivserfarenhet, 61 % uppgav att 
de hade arbetat mer än 15 år. När det gäller antal verksamma år inom primärvården uppgav 
39 % att de arbetat mer än 15 år, 30 % hade arbetat mellan 5-15 år och 30 % mindre än 5 år. 
Enligt SKL (9) är det önskvärt att ha hög kompetens och erfarenhet inom smärtrehabilitering 
och MMR-arbete. Även fysioterapeuter som är verksamma inom specialistvården uppger i 
kartläggningen av MMR i slutenvården att de har lång arbetslivserfarenhet.  
 

Det är även värt att belysa att så många som 83 % av respondenterna arbetade mindre än 50 
% av sin arbetstid med denna patientkategori vilket kan jämföras med 80 % som arbetade 
mer än 50 % av sin arbetstid med dessa patienter inom specialistvården. Det är osäkert om 
detta på något sätt påverkar kvalitén på det fysioterapeutiska arbetet hos de inom 
primärvården.  
 

Respondenterna har uppgett att det finns en klar övervikt för att behandlingsperioderna i 
teamet är mellan fyra till elva veckor och att de flesta har relativt frekventa besök (träffar 
varje vecka eller flera gånger varje vecka). I denna enkät sticker en enhet ut då de träffar 
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patienterna i teamform under 26 veckor och under dessa veckor träffar patienten fysioterapeut 
varje vecka. Denna enhet är dock den enda som är registrerad som ett MMR2-team vilket 
normal är vanligast förekommande i den specialiserade vården. Siffror som författarparet 
presenterar i sitt arbete om MMR i specialistvården är det mer spritt hur långa 
behandlingsperioderna är och även hur frekvent patienten träffar fysioterapeut. Även i 
specialistvården finns dock en övervikt för kortare behandlingsperioder med relativt 
frekventa besök. Med tanke på detta och det faktum att patienterna ofta behöver genomgå en 
beteendeförändring (2), vilket enligt den transteoretiskamodellen tar tid och där återfall till 
tidigare faser bör ses som en del i förändringsprocessen (30) är det sannolikt viktigt att 
patienterna får en adekvat uppföljning för att patienten ska kunna applicera sina nya 
kunskaper och färdigheter även efter avslutad MMR-behandling. För att öka följsamheten när 
det gäller träning och träningsprogram har studier visat att det är viktigt att patienterna har 
uppföljning för att öka sannolikheten att de upprätthåller träningen som planerat (31). Efter 
avslutad MMR-period uppgav respondenterna väldigt olika svar kring om patienterna hade 
någon uppföljning via fysioterapeut och när den uppföljningen i så fall ägde rum och hur den 
utfördes. I de fall patienterna hade någon uppföljning via fysioterapeut varierade 
uppföljningen från någon vecka efter avslutad MMR till ett år efter avslutad MMR. 
Uppföljningarna varierade även mycket i upplägg där det förekom individuella återbesök, 
skattningsformulär, teammöten samt olika individuella upplägg beroende på den specifika 
patienten. Via NRS är uppföljning i deras regi i form av olika skattningsformulär (14) och 
inga angivelser ges kring eventuell uppföljning hos fysioterapeut efter avslut i teamet.  
 

När det gäller uppbyggnad av teamen så uppgav 20 av 23 respondenter att det alltid 
förekommer fysioterapeut i teamet medan resterande 3 uppger att det ofta (>50 %) 
förekommer fysioterapeut i teamet. Övriga professioner som deltar mest frekvent i teamen är 
arbetsterapeut (83 %), KBT-terapeut (83 %), läkare (74 %) och rehabkoordinator (61 %). 
Med tanke på att mycket forskning stödjer fysisk aktivitet samt beteendemedicinska 
förändringar för denna patientkategori (2, 6, 24) tycks teamen vara relativt väl uppbyggda för 
att kunna bedriva en evidensbaserad vård. Gällande samarbetet i teamet så verkar teamträffar 
och teamuppföljning med patient vara de vanligast förekommande vilket ligger i linje med 
gängse standard (2, 6). Ett MMR-team kräver således relativt stora resurser för att vara väl 
uppbyggda och kunna ge önskad rehabilitering. Helhetseffekterna av MMR-behandling visar 
måttligt till starkt vetenskapligt stöd att MMR ger bättre resultat jämfört med avsevärt mindre 
intensiva insatser eller inga insatser alls (2, 32). Vilken typ av multimodal rehabilitering som 
är mest effektiv har inte kunnat påvisas (2, 5) men det finns starkt vetenskapligt stöd att den 
ska innehålla en kombination av fysisk aktivitet/träning, fysioterapi, beteendemedicinska 
insatser och pedagogiska moment (2, 5, 32). SBU rapporten visar måttligt stöd för att MMR 
är mer effektiv än unimodal rehabilitering (2). Gällande patienter med komplexa, kroniska 
och icke-maligna smärttillstånd verkar MMR vara den bästa behandlingsmetoden (32). 
 

Slutsats 
Denna studie har visat att fysioterapeuterna som arbetar i MRM-team i primärvården och är 
anslutna till NRS primärt använder evidensbaserade åtgärder som främst inriktar sig på 
råd/undervisning och träning/aktivitet. En stor del av den vidareutbildning som anges är 
också inriktade på denna typ av interventioner vilket också är det som förespråkas i 
litteraturen (2, 6, 24). Det vanligaste behandlingsupplägget är relativt korta 
behandlingsperioder med relativt frekventa besök i teamen. Fysioterapeuten har en central 
roll i MMR-teamet. 
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Bilaga 1, Instruktion granskare 

Instruktioner för experter angående valideringsprocessen 

Frågeformuläret syftar till att kartlägga fysioterapeutens arbete inom ramen för multimodalsmärtrehabilitering 
inom primärvården (MMR1). 

Frågeformuläret kommer att utformas som en webbenkät och skickas ut till samtliga fysioterapeuter som arbetar 
med multimodalrehabilitering på enheter anslutna till Nationellt register för smärtrehabilitering inom primärvård 
under våren 2018. 

För att säkerställa att frågorna är väl formulerade och tydliga ber vi dig att betygsätta relevansen och enkelheten 
i varje fråga. Frågorna (inklusive deras svarsalternativ) betygssätts på en 4-punkts Likertsskala: 

Relevans Enkelhet 

☐ Mycket relevant

☐ Ganska relevant

☐ Något relevant

☐ Inte relevant

☐ Mycket enkel

☐ Ganska enkel

☐ Något enkel

☐ Inte enkel

Välj de alternativ som mest reflekterar/speglar din åsikt om varje fråga. och kommentera om det är nödvändigt 
för att förklara eller förtydliga ditt val. Du kan också föreslå förbättringar. I slutet av formuläret följer några 
öppna frågor som avser helheten av enkäten, där det finns utrymme för ytterligare kommentarer på utformning 
och innehåll. 

Termdefinitioner: 

• Relevans: Hur relevant är frågan i sammanhanget dvs. för att kartlägga fysioterapeutens arbete
inom multimodalsmärtrehabilitering i primärvård (MMR1)?

• Enkelhet: Hur tydlig och lätt är frågan att förstå och besvara? Hur välformulerad är den rent
språkligt? En fråga kan vara relevant men inte enkel, till exempel: "Vad har din smärta för
egenskaper nattetid?"; Ett mer lämpligt alternativ kan vara: "Beskriv din nattsmärta; 1 - molande, 2
- stickande, 3 - brännande, 4 - utstrålande "

Praktiska instruktioner 

Var god läs varje fråga noggrant innan du betygar dess relevans och enkelhet (enligt definitionen ovan) genom 
att kryssa i det lämpligaste alternativet (endast ett tillval). Gör kommentarer/ förslag till förbättring av frågorna. 
Svara gärna även på de öppna frågorna i slutet av formuläret. Spara dokumentet och returnera i ett mail till oss. 



Så här fyller du i pappersenkäten
Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan gjort val.

 Korrekt markerat svarsalternativ

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt

 Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat

Bilaga 2, Webbenkät



1

1. Jag har tagit del av information om studien ”Kartläggning av fysioteraputiska interventioner i
multimodal smärtrehabilitering inom primärvården. En enkätstudie” och samtycker till att
delta:

Ja

Nej

2. Namn

3. Enhet/ort

4. Jag arbetar på en enhet som är ansluten till Nationella registret över smärtrehabilitering
(NRS) inom primärvården, om du svarar nej så behöver du inte fylla i enkäten.

Ja

Nej

Enkäten innehåller följande ämnesområden: - Frågor om dig som behandlare - Frågor om den
fysioteraputiska rehabiliteringen - Frågor om det multimodala teamets arbete och samarbete

Frågor om dig som behandlare

5. Ålder
20-30 år

31-50 år

>50 år

6. Kön
Kvinna

Man

Annat

7. Nuvarande anställningsform?
Landstingsägd primärvårdsinstans

Privat primärvårdsinstans

Om annat, specificera
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8. Vilken är din högsta examen inom fysioterapi?
Äldre sjukgymnastexamen (kortare utbildning än 3 år)

Kandidatexamen

Magisterexamen

Masterexamen

Licentiatexamen

Doktorsexamen

9. Har du specialistkompetens enligt Fysioterapeuterna?
Nej

Ja, ange område

10. Har du någon vidareutbildning utöver grundutbildningen i fysioterapi som är relevant för
ditt arbete med multimodal smärtrehabilitering? Flera svarsalternativ kan anges,
svarsalternativen anges i bokstavsordning

ACT

Beteendemedicinska utbildningar inom fysioterapi

Fysisk träning (Medicinsk träningsterapi, styrketräning etc.)

Försäkringsmedicin

KBT

Kroppsmedvetandeutbildning (basal kroppskännedom, feldenkrais, etc.)

Manuella terapier (OMT, OMI, McKenzie, etc.)

Medicinsk yoga

Meditation, mindfulness

Motiverande samtal, lösningsfokuserat arbete

Rehabkoordinatorutbildning

Smärtfysiologi/smärthantering

Om annat, specificera

11. Antal kliniskt verksamma år som fysioterapeut
<5 år

5-15 år

>15 år
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12. Antal kliniskt verksamma år som fysioterapeut inom primärvården
<5 år

5-15 år

>15 år

13. Är du verksam i ett
MMR1-team

MMR2-team

Vet ej

Annat, specificera

14. Har du själv valt att arbeta med multimodal smärtrehabilitering?
Ja

Nej

Annat, specificera

15. Antal kliniskt verksamma år inom multimodal smärtrehabilitering?
<1 år

1-5 år

>5 år

16. Antal kliniskt verksamma år i multimodal smärtrehabilitering på din nuvarande
arbetsplats?

<1 år

1-5 år

>5 år

17. Hur stor del av din totala arbetstid ägnar du åt arbete med multimodal smärtrehabilitering?
<25%

25%-50%

51%-75%

>75%

Frågor om den fysioterapeutiska rehabiliteringen När du besvarar följande frågor, tänk på patienter i
multimodal smärtrehabilitering i allmänhet, inte några specifika fall.



4

18. Hur stor andel av de patienter som är med i det multimodala smärtrehabiliteringsteamet
träffar fysioterapeut?

<25%

25%-50%

51%-75%

>75%

Vet ej

19. Under rehabiliteringsperioden sker de fysioterapeutiska åtgärderna: (Med grupp avses alla
åtgärder där fler än två patienter deltar vid samma tillfälle.)

Individuellt

Grupp

Både individuellt och i grupp

20. Om de fysioterapeutiska åtgärderna sker både individuellt och i grupp, hur stor andel sker i
grupp?

<25%

25%-50%

51%-75%

>75%

21. Hur ofta träffar patienter som deltar i multimodal smärtrehabilitering i genomsnitt en
fysioterapeut (individuellt eller i grupp)?

Dagligen

Flera gånger/vecka

Varje vecka

Varannan vecka

Varje månad
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22. Ange hur ofta du använder följande åtgärder individuellt respektive i grupp?

fallen)
Aldrig (0% av

av fallen)
Sällan (1-40%

fallen)
(41-70% av
Ganska ofta

 av fallen)
Ofta (71-100%

ACT, individuellt

ACT, grupp

Akupunktur, individuellt

Akupunktur, grupp

Avslappning/avspänning,
individuellt

Avslappning/avspänning,
grupp

Basal kroppskännedom,
individuellt

Basal kroppskännedom,
grupp

Bassängträning,
individuellt

Bassängträning, grupp

Beteendemedicinska
interventioner,
individuellt

Beteendemedicinska
interventioner, grupp

Ergonomi, individuellt

Ergonomi, grupp

Feldenkrais, individuellt

Feldenkrais, grupp

Fysisk aktivitet på recept,
individuellt

Fysisk aktivitet på recept,
grupp

Handledd träning i gym,
individuellt

Handledd träning i gym,
grupp

Hemövningar,
individuellt

Hemövningar, grupp

Hjälpmedel som ex
ortoser, individuellt

Hjälpmedel som ex
ortoser, grupp

KBT, individuellt

KBT, grupp
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22. Ange hur ofta du använder följande åtgärder individuellt respektive i grupp?

fallen)
Aldrig (0% av

av fallen)
Sällan (1-40%

fallen)
(41-70% av
Ganska ofta

 av fallen)
Ofta (71-100%

KBT, grupp

Konditionsträning,
individuellt

Konditionsträning, grupp

Laser, individuellt

Laser, grupp

Massage/mjukdelsbehan-
dling, individuellt

Massage/mjukdelsbehan-
dling, grupp

McKenzie, individuellt

McKenzie, grupp

Medicinsk yoga,
individuellt

Medicinsk yoga, grupp

Mindfulness, individuellt

Mindfulness, grupp

Mobilisering/manipulati-
on, individuellt

Mobilisering/manipulati-
on, grupp

Motiverande samtal,
individuellt

Motiverande samtal,
grupp

MTT, individuellt

MTT, grupp

Råd/information,
individuellt

Råd/information, grupp

Rörlighetsträning,
individuellt

Rörlighetsträning, grupp

Stabilitetsträning,
individuellt

Stabilitetsträning, grupp

Styrketräning ,
individuellt

Styrketräning , grupp

Stötvåg, individuellt

Stötvåg, grupp
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22. Ange hur ofta du använder följande åtgärder individuellt respektive i grupp?

fallen)
Aldrig (0% av

av fallen)
Sällan (1-40%

fallen)
(41-70% av
Ganska ofta

 av fallen)
Ofta (71-100%

Stötvåg, grupp

Tejpning, individuellt

Tejpning, grupp

Traktion, individuellt

Traktion, grupp

Triggerpunktsbehandlin-
g, individuellt

Triggerpunktsbehandlin-
g, grupp

Undervisning,
individuellt

Undervisning, grupp

Värme/kyla, individuellt

Värme/kyla, grupp

Om annat, specificera vad och frekvens

23. Efter avslutad multimodal smärtrehabilitering, sker någon uppföljning av patienten via
fysioterapeut? Flera svarsalternativ kan anges.

Besök

Telefon

Annat

Nej

Om annat, specificera

Vänligen ange efter hur lång tid eventuell uppföljning sker

Frågor om det multimodala teamets arbete och samarbete När du besvarar följande frågor, tänk på
patienter i multimodal smärtrehabilitering i allmänhet, inte några specifika fall.
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24. Hur många veckor pågår vanligen rehabiliteringsperioden för patienterna som efter
utredning deltar i rehabilitering på din enhet?

 <4 veckor

4-7 veckor

8-11 veckor

12-16 veckor

> 16 veckor, specificera

25. Hur många patienter i genomsnitt per år genomgår multimodal rehabilitering på din enhet?
<10

11-20

21-30

31-40

41-50

>50

Vet ej

26. Hur många fysioterapeuter på din klinik arbetar med multimodal smärtrehabilitering?
1-2

3-4

>4

27. Hur ofta ingår följande yrkeskategorier i det mulitmodala smärtrehabiliteringsteamet? Om
det finns flera team på din arbetsplats, tänk på det team du vanligen arbetar i.

Alltid (100%) Ofta (>=50%) Ibland (<50%) Aldrig

Arbetsterapeut

Fysioterapeut

KBT-terapeut

Kurator/Socionom

Läkare

Psykolog

Rehabkoordinator

Annan

Om annan, specificera vilken
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28. Hur ser samarbetet ut mellan yrkeskategorierna i det multimodala
smärtrehabiliteringsteamet? Flera svarsalternativ kan anges

Teamträffar

Teamuppföljning med patient

Gemensamma undersökningar

Gemensamma åtgärder

Patientundervisning

Annat, specificera



	

	

Bilaga 3, Samtyckesbrev 

	

 

 

Personuppgiftsansvarig 

 

                                         Anja Achouiantz Hedqvist 

Högskolan Dalarna 

791 88 FALUN 

Växel: 023-77 80 00 (växeln öppen mån-fre klockan 08.00–16.00) 

e‐post:	aac@du.se 

Org.nr:	202100‐2908 

	 

Samtycke	 

Vi som studenter vid Högskolan i Dalarna skulle vilja att du lämnar vissa 
uppgifter om dig själv. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att 
kunna skapa oss en bra bild av de fysioterapeuter som arbetar i ett multimodalt 
smärtrehabiliterings team (MMR team) i primärvården. 

  

De personuppgifter vi avser att samla in och behandla är kön, antal kliniskt 
verksamma år, antal verksam år inom MMR, hur stor del av din tjänst som 
används till MMR, typ av arbetsgivare, eventuell vidareutbildning, om du själv 
valt att arbeta i MMR team samt vilket åldersspann du tillhör.  

  

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer att 
behandlas av oss som gör studien samt av vår handledare. 

  

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per 
kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om 
vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du 
har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om 
personuppgifter som vi behandlar om dig. 

  

Klicka i rutan i enkäten om du samtycker till att Högskolan i Dalarna behandlar 
personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående. 

	 

 



	

	

Bilaga 4, Informationsbrev 

 

 

 

Information om en enkätstudie med syfte att kartlägga fysioterapeutiska interventioner i 
multimodal smärtrehabilitering inom primärvården 

 

I det här dokumentet får du information om projektet och vad det innebär att delta och du tillfrågas härmed 
om deltagande i denna undersökning som är ett magisterarbete på Högskolan Dalarna. 

 

Det finns kunskapsluckor kring vilka fysioterapeutiska interventioner som används vid multimodal 
smärtrehabilitering. Vårt syfte med denna studie är att kartlägga de fysioterapeutiska behandlingsmetoder 
som används vid multimodal smärtrehabilitering. 

Frågeställningarna till denna enkätstudie berör därför frågor kring vad interventionerna innehåller, hur 
långa behandlingsperioderna är, hur frekvent du träffar patienten men även frågor om dig som behandlare 
och hur MMR-teamet ser ut på din arbetsplats. 

 

Enkäten vänder sig till dig som är verksam fysioterapeut inom primärvården, arbetar med multimodal 
smärtrehabilitering och ingår i ett multimodalt team som är anslutet till Nationella registret över 
smärtrehabilitering (NRS). För närvarande är det 31 kliniker inom primärvården som är anslutna till NRS. 
Parallellt till denna studie pågår även en liknande kartläggning mot slutenvården. 

 

Enkäten är elektronisk och frågorna besvaras genom att följa länken i mailet. Välj de alternativ som 
stämmer bäst överens med din uppfattning. Enkäten kommer att besvaras under ett tillfälle och beräknas ta 
cirka 10 minuter att besvara. När du besvarar enkäten, tänk på patientgruppen i allmänhet, inte några 
specifika fall. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och 
finnas tillgänglig via Högskolan Dalarnas hemsida, http://www.du.se. Du kan självklart också kontakta 
någon av oss så skickar vi uppsatsen till dig. 

 

Data från enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. Samtliga 
personuppgifter kommer att behandlas med största aktsamhet och sekretess. All information innehållande 
personuppgifter och datamaterial kommer att förvaras inlåst på en lösenordsskyddad dator och efter att 
examensarbetet färdigställts kommer enkäterna och annat material att raderas från datorn. Resultaten 
kommer att sammanställas anonymt och på gruppnivå, ingen resultat kommer att presenteras på individuell 
nivå. Den insamlade datan kommer att behandlas endast av oss och vår handledare.  

 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. Som 
deltagare i undersökningen har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om hur dina 
personuppgifter kommer att 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 Högskolan 
Dalarnas personuppgiftsombud. Du kommer att få lämna ett elektroniskt samtycke (se samtyckesbrev) till 
att Högskolan Dalarna behandlar ovanstående personuppgifter.  

 

Deltagandet är frivillig och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Allt material 
som eventuellt hunnit insamlats kommer då omedelbart att förstöras. 

  

Undersökningen är forskningsetiskt granskad och godkänd av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 
Dalarna. 

 

Vid frågor om studien eller enkäten är du välkommen att kontakta någon av de undertecknade. 

 

Med vänlig hälsning 

Anders Clarström och Victoria Hildingsson 

Studenter vid magisterprogrammet i Fysioterapi vid Högskolan Dalarna. 

 

Anders Clarström     

070-608 03 21      

h16andcl@du.se                           

 

Handledare: 

Linda Vixner 

Högskolan Dalarna, Akademin utbildning, hälsa och samhälle 

791 88 FALUN 

Växel: 023-77 80 00 (växeln öppen måndag-fredag klockan 08.00–16.00) 

lvi@du.se 
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