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Abstract: 
 
Bakgrund: Långvarig smärta är vanligt förekommande och orsakar stort lidande. Multimodal 
rehabilitering (MMR) är en behandlingsmetod som erbjuds patienter med komplexa 
rehabiliteringsbehov. Behandlingsföljsamhet definieras hur väl patientens beteende 
överensstämmer med de rekommendationer patienten kommit överens med sin vårdgivare 
och har betydelse för behandlingsresultatet. Lite är känt idag om prognostiska faktorer för 
behandlingsföljsamheten vid MMR. Identifiering av hinder som kan förklara varför patienter 
inte slutför behandling är därför viktigt för att kunna optimera behandlingseffekterna. 
Syfte: Att undersöka vilka faktorer som hade betydelse för att inte fullfölja ett MMR 2 
program hos patienter med komplex långvarig smärta. 
Metod: Projektet var en prospektiv kohortstudie. Studiepopulation var patienter mellan 18–
67 år med långvarig smärta, som påbörjade ett MMR program mellan 2009–2016, 
registrerade i det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS). Trettiosex variabler 
fanns tillgängliga, utfallsmåttet var fullfölja eller ej fullfölja MMR. För att identifiera 
variabler med störst betydelse för behandlingsföljsamhet skapades regressionsmodeller med 
logistisk regression. Modellens diskriminativa förmåga testades och goodness of fit 
bedömdes. 
Resultat: De tre viktigaste faktorerna som ökade odds för att inte slutföra MMR 2 var 
patienter med hög smärtintensitet, patienter i yngre ålderskategori och låg motivation. 
Modellens diskriminativa förmåga var undermålig, goodness of fit var inte signifikant. 
Slutsats: Modellen kan inte predicera utfall för enskilda individer men ger informationen om 
vilka faktorer som historiskt har varit viktiga. På sikt kan identifiering av faktorer som 
försämrar följsamheten bidra till att anpassa MMR program och därmed skapa bättre 
förutsättningar så att flera patienter fullföljer rehabiliteringen. 

Nyckelord: Behandlingsföljsamhet, MMR 2, Logistisk Regression 
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Abstract: 
 
Background: Prolonged pain is common and causes great suffering. Multimodal 
rehabilitation (MMR) is a treatment method that is offered to patients with complex 
rehabilitation needs. Treatment adherence is defined how well the patient's behavior is 
consistent with the recommendations the patient has agreed with his / her health care provider 
and is of importance for the treatment outcome. Little is known today about prognostic 
factors for treatment adherence at MMR. Identification of obstacles that can explain why 
patients do not complete treatment is therefore important in order to be able to optimize the 
treatment effects. 
Purpose: To investigate which factors were important for the prognosis to not completing 
MMR 2 treatment in patients with complex long-term pain. 
Method: The project was a prospective cohort study. Study population were patients aged 
18–67 years with long-term pain who started an MMR 2 program between 2009–2016, 
registered in the National Register for Pain Rehabilitation (NRS). Thirty-six variables were 
available, the outcome measure was to complete or not complete MMR. To identify variables 
with the greatest importance for treatment adherence, regression models were created with 
logistic regression. The model's discriminatory ability was tested, and goodness of fit was 
assessed 
Results: The three most important factors that increased odds of not completing MMR were 
high MPI-PI, patients in the younger age category and low motivation. The model's 
discriminatory ability was substandard, goodness of fit was not significant. 
Conclusion: The model cannot predict outcomes on individual level but provides 
information on which factors historically have been important. In the long term, identification 
of factors that impair adherence can contribute to adapting MMR programs and thereby 
create better conditions so that several patients complete the rehabilitation. 

 
Keywords: Treatment compliance, MMR 2, Logistic Regression 
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BAKGRUND 
 

Långvarig smärta 
Smärta definieras enligt IASP som “en sensorisk och obehaglig emotionell upplevelse till 
följd av en verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan 
skada”(Aydede, 2017). IASP definierar kronisk smärta som ihållande eller återkommande 
smärta med längre varaktigt än 3 månader (Treede m.fl., 2015). Utvecklingen av långvarig 
smärta är en dynamisk process där psykologiska faktorer i samspel med olika miljöfaktorer 
spelar en viktig roll. Smärta blir med tiden mer komplex i sin patofysiologi än traumat eller 
sjukdomen som från början var orsaken till smärtan och blir därmed svårare att behandla med 
tiden (Fine, 2011). Långvarig smärta påverkar många aspekter i patientens hälsa negativt, 
såsom sömn, kognitiva processer, affektiva funktioner, det kardiovaskulära systemet och 
sexualliv (Fine, 2011; Ryan S, Hill J, Thwaites C, & Dawes P, 2008). Det finns ett starkt 
samband mellan smärta och försämrad livskvalitet och smärta kan få konsekvenser för 
patientens ekonomi (Fine, 2011). Dessutom är samsjuklighet vid långvarig smärta vanligt: 
depression och långvarig smärta förekommer ofta samtidigt (Breivik, 2006).  
 
Förekomsten av långvarig smärta är vanlig, tidigare forskning har visat att 19% av Europas 
befolkning lider av långvarig smärta av måttlig till hög intensitet, varav 60% upplever att 
deras förmåga till förvärvsarbete påverkades negativt av smärtan (Breivik, 2006).  Detta 
resulterar i enorma samhällsekonomiska kostnader, ca 300 miljarder svenska kronor per år 
mellan 2004–2009 där produktionsbortfall representerade nästan halva kostnaden 
(Gustavsson m.fl., 2012).  
 

Multimodal rehabilitering 
Multimodal rehabilitering (MMR) är en behandlingsform som utvecklades från den 
biopsykosociala modellen. Den biopsykosociala modellen utvecklades på 70-talet som en 
utvidgning av det biomedicinska synsättet till att även inkludera psykosociala faktorer som 
påverkar hälsa och sjukdom (Engel, 1977). Enligt modellen finns det ett samband mellan 
biomedicinska, psykologiska och sociala faktorer. Det biopsykosociala synsättet ligger 
vanligtvis till grund för diagnostik, behandling och rehabilitering vid långvarig smärta och är 
lämplig då det reflekterar smärtans komplexitet (Gerdle, 2010). MMR är främst avsedd för att 
behandla patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov (Gatchel, 
McGeary, McGeary, & Lippe, 2014). MMR är vid långvarig smärta relevant att erbjuda om 
smärtan och dess konsekvenser är av sådan dignitet att den i hög grad påverkar patientens 
dagliga liv, patienten har trots sin smärta potential till ett aktivt förändringsarbete och har inte 
några andra sjukdomar eller tillstånd som innebär ett hinder att delta i ett MMR program. 
Sjukvården ska innan MMR ha utrett patienten på ett systematiskt sätt och optimering av 
farmakologisk behandling ska ha skett och icke-farmakologiska unimodala åtgärder ska 
övervägts alternativt prövats (Gerdle, 2011). MMR innebär att patienten träffar ett fast team 
bestående av flera professioner som läkare, psykolog, sjuksköterska, fysioterapeut och 
arbetsterapeut. Teamet samordnar åtgärder enligt ett program för att uppnå mål som 
definierats tillsammans med patienten. Synkroniserade åtgärder koncentreras under en 
begränsad tidsperiod, exempelvis fyra till sex veckor som ska bryta mönster och beteenden så 
att patienten kan få ett mer fungerande liv (Gerdle, 2011).  

MMR kan bedrivas inom primärvården och benämns då MMR 1 och riktar sig till patienter 
med komplex symtombild. MMR 2 bedrivs inom specialistvården och riktar sig till patienter 
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med mycket komplext sjukdomspanorama. Både MMR 1 och MMR 2 innehåller optimering 
av farmakologisk behandling, fysisk träning, individuell aktivitetsträning, utbildning om 
långvarig smärta. Även kognitiv beteendeterapi (KBT) mot sömnproblematik, optimering av 
omgivningsfaktorer (exempelvis identifiera, hantera och förändra fysiska och sociala 
omgivningsfaktorer) och bibehållandestrategier ingår i programmen. I MMR 2 inkluderas 
dessutom KBT mot ångestproblematik och depression samt skräddarsydda insatser för 
hantering av samsjuklighet (Gerdle, 2011). 

MMR har visat sig vara effektivare än enbart unimodala åtgärder för att minska upplevd 
smärta, minska aktivitetsbegränsning samt ökar arbetsåtergång hos personer med långvarig 
ländryggssmärta visar en systematisk översikt (Kamper, Apeldoorn, Chiarotto, & Smeets, 
2015).  En svensk studie påvisade kliniskt relevanta förbättringar ett år efter deltagande i 
MMR avseende minskad smärta, minskade psykiska symtom, förbättrad aktivitet och 
delaktighet samt ökad livskvalitet (Gerdle, Molander, Stenberg, Stålnacke, & Enthoven, 
2016).  

MMR program kan således minska smärta och öka aktivitetsnivå för patienter med långvarig 
smärta men samtidigt är det en resurskrävande och kostsam behandling (Gerdle m.fl., 2016; 
Kamper m.fl., 2015).  
 

Behandlingsföljsamhet 
Behandlingsföljsamhet definieras enligt WHO som hur väl patientens beteende 
överensstämmer med de rekommendationer som patienten har kommit överens med sin 
vårdgivare (Room, Hannink, Dawes, & Barker, 2017) och är en viktig faktor för 
rehabiliteringsresultatet (Baird m.fl., 2008). 
 En studie från 2008 redovisade att mer än 50% av deltagarna som påbörjade MMR inte  
fullföljde programmet (Baird, Worral, Haslam, & Haslam, 2008).  
Identifiering av hinder som kan förklara varför patienter inte slutför MMR är viktigt för att 
kunna anpassa rehabiliteringsprogram så att fler får möjlighet att fullfölja. Medan hinder för 
slutförandet av MMR ännu inte har undersökts har studier som undersökt närliggande 
behandlingar till MMR visat att demografiska, hälsorelaterade -och psykologiska faktorer kan 
påverka behandlingsföljsamheten (Engström & Öberg, 2005; Jack, McLean, Moffett, & 
Gardiner, 2010; Picorelli, Pereira, Pereira, Felício, & Sherrington, 2014; Thompson, 
Broadbent, Bertino, & Staiger, 2016). Låg fysisk aktivitetsnivå, låg tilltro till egen förmåga, 
depression, ångest, lågt socialt stöd samt smärta vid träning har visat sig ge låg följsamhet vid 
fysioterapi för muskuloskeletala besvär (Jack m.fl., 2010; Oliver & Cronan, 2002). Vidare är 
följsamheten lägre hos personer som skattar hög smärtintensitet, hos dem med högre skattad 
funktionsnedsättning (disability) och hos dem som skattar sin generella hälsa lågt (Engström 
& Öberg, 2005). Picorelli, Pereira, Pereira, Felício, Sherrrington rapporterade i en 
systematisk reviewartikel från 2014 att följsamheten hos äldre patienter är lägre hos personer 
med lågt socioekonomiskt status och låg utbildning. Följsamheten var också lägre för 
patienter med depression, vid användning av psykofarmaka, vid upplevd ensamhet och hos 
dem med ökad fallrisk. Författarna konkluderade att lågt skattad egen hälsa och högt skattad 
funktionsnedsättning minskar följsamheten vid träningsprogram (Picorelli m.fl., 2014). 
Faktorer relaterade till transport till och från rehabiliteringsanläggning var den största 
barriären för cancerpatienters deltagande i multimodal rehabilitering (Ferreira m.fl., 2018). 
Vid multimodal rehabilitering av långvarig nacksmärta har man identifierat prognostiska 
faktorer för avhopp. Hög ålder, samtidig huvudvärk och ländryggsvärk och låg nivå av 
depression ökade oddsen för att fullfölja rehabiliteringsprogrammet. Hög smärtrelaterad 
aktivitetsbegränsning, hög smärta i övre extremitet och trauma i anamnesen hade lägre odds 
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att fullfölja programmet (De Pauw, 2015).  Eftersom inga studier hittills utvärderat 
prognostiska faktorer vid MMR 2 och då generaliserbarheten från nämnda studier är oklar, är 
det viktigt att även undersöka faktorer för behandlingsföljsamhet vid MMR 2. 
 

Nationella Registret över Smärtrehabilitering 
Det nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) startades 1998 av svensk förening för 
rehabiliteringsmedicin. Registrets syfte är bl.a. att utveckla och säkra vårdens kvalité samt 
jämföra resultat på gruppnivå mellan olika enheter. I registret används framförallt 
patientrapporterade mått som är relevanta för patientgruppen. Måtten är avsedda för att 
förbättra förutsättningarna för rehabilitering och för att kunna utvärdera och förbättra vården. 
Data samlas in till registret i samband med deltagande i MMR program och NRS ger en unik 
möjlighet att undersöka behandlingsföljsamhet. Det finns nu över 50 000 patienter i 
databasen. Data rapporteras in till NRS innan MMR program påbörjas, direkt efter 
rehabiliteringsavslut samt ett år efter avslutad behandling (Nationella Registret över 
Smärtrehabilitering, u.å.).  
 

Hållbarhet och genus 
Den svenska regeringen har i rapporten Agenda 2030 beskrivit hållbarhetsmål för Sverige det 
kommande decenniet. Centralt i den socioekonomiska delen av rapporten är fastställandet av 
människors lika värde, att människor känner förtroende för varandra och varje individs 
delaktighet i samhället. Välfärdssamhället ska erbjuda hjälp anpassat och utformat utifrån de 
grupper som har störst behov (Enarsson, 2018). Utifrån detta perspektiv kan detta 
magisterarbete tillsammans med annan forskning på sikt bidra till en utveckling av MMR. 
Syftet med forskningen kring MMR är att interventionen anpassas bättre till individen och att 
fler människor kan tillgodogöra sig MMR. I förlängningen är syftet med MMR att öka 
patienternas delaktighet i samhället och detta är också ett centralt delmål i regeringens 
hållbarhetsrapport. 
Av dem som deltog i ett MMR 2 rehabiliteringsprogram var 76 % kvinnor och 24 % män 
(Nationella Registret över Smärtrehabilitering, u.å.). Eftersom NRS databas innehåller många 
individer blir forskningen tillförlitlig ur genusperspektiv. Även om antalet manliga deltagare 
är betydligt färre, är de tillräckligt många för att kunna dra statistiska slutsatser. Bredden och 
mängden på data i registret minimerar risken till att grupper marginaliseras.   

Sammanfattning av rational 
Sammanfattningsvis finns det en kunskapslucka inom området behandlingsföljsamhet vid 
MMR. Lite är känt om vilka faktorer som har betydelse för att patienter med långvarig smärta 
kommer att fullfölja MMR. MMR är en kostsam rehabiliteringsmetod och långvarig smärta 
orsakar stort lidande hos den enskilde individen (Kamper m.fl., 2015). Det är viktigt att 
anpassa vården efter patientens förmåga för att på så sätt minska lidande och fördela 
samhällets resurser på ett ansvarfullt och hållbart sätt. Kunskapen kan möjligen i framtiden 
bidra till att utveckla MMR så att flera patienter kommer att fullfölja programmet. 
 

SYFTE 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer har betydelse för att inte fullfölja 
MMR 2 program hos patienter med långvarig smärta. 
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Frågeställningar 
Vilka demografiska, hälsorelaterade, psykologiska och smärtspecifika faktorer påverkar 
patienternas fullföljande av MMR 2 program. 

METOD 
Design och population  
Detta projekt var del av en pågående studie som undersökte effekten av MMR hos patienter 
med långvarig smärta inom specialistvården. Projektet var en kvantitativ prospektiv 
kohortstudie som genomfördes under våren 2019 baserad på datainsamling ur NRS, som 
ursprungligen rapporterats in från totalt 38 MMR 2 kliniker inom specialistvården i Sverige. I 
denna studie inkluderades patienter i åldrarna 18–67 år, med en smärtduration över 3 
månader och som påbörjat ett MMR2-program mellan 2009–2016. 
 

Utfallsmått  
Behandlingsföljsamhet definieras som att fullfölja ett MMR 2 program eller inte och 
bedömdes lokalt av personal vid MMR klinik. Vid behandlingsavslut skickar 
rehabiliteringspersonal in formuläret Personal ifyllt Formulär (PiF), se bilaga 1, till NRS där 
man specificerar behandlingsavslutet, om patienten har fullföljt programmet eller om det var 
andra anledningar till avslut exempelvis medicinska skäl eller om patienten avbröt på eget 
initiativ (Nationella Registret över Smärtrehabilitering, u.å.). 
 

Tillgängliga variabler 
NRS register omfattar data från 36 variabler; demografiska, funktionsrelaterade, 
aktivitet/delaktighet samt hälsorelaterade, redovisas i tabell 1. 

Numeric pain rating scale  
Numeric pain rating scale (NPRS) mäter smärtintensitet, är validitets och reliabilitetstestad  
(Hawker, Mian, Kendzerska, & French, 2011). NPRS är en självrapporterad smärtskattning 
på en 11-gradig skala från 0 till 10 där 10 poäng betyder ”värsta tänkbara smärta” (Boonstra 
m.fl., 2016). 

Multidimensional pain inventory (MPI) 
För att mäta psykosociala, kognitiva och beteenderelaterade konsekvenser av långvarig 
smärta användes självskattningsformuläret “Multidimentional pain inventory svensk version” 
(MPI-s). MPI-s är en svensk översättning av West Haven-Yale Multidimensional Pain 
Inventory som har visat sig ha god reliabilitet och validitet (Verra m.fl., 2012). MPI-s består 
av 34 frågor uppdelat i två delar. Del ett som består av 22 frågor mäter psykosociala 
dimensioner som smärtintensitet (PI), störningar i vardagslivet (IA), egen kontroll (EK), 
känslomässig obalans (KO) och socialt stöd (SS). Del två består av 12 frågor och mäter 
beteenderelaterade upplevelser av anhörigas reaktioner som bestraffande reaktioner (SR), 
beskyddande reaktioner (BR) och avledande reaktioner (AR). Exempel på frågor från de 
olika delskalorna är ”Hur ont har du just nu?” (PI), ”Hur mycket begränsar du dina aktiviteter 
för att värken inte ska bli värre” (IA), ”Hur mycket tycker du att du kan kontrollera din 
värk?” (EK), ”Hur har ditt humör varit senaste veckan?” (KO) eller ”Hur mycket stöd eller 
hjälp får du av dina närmaste (familj eller annan närstående) när du har ont?” (SS). 
Svarsalternativen anges på en sjugradig skala 0–6 (Bergström m.fl., 1998). 
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Short Form 36 Health Survey  
Short Form 36 Health Survey (SF-36) är ett formulär som används för mätning av 
hälsorelaterad livskvalité, vilket innebär att patienter skattar sitt subjektiva välmående, sin 
generella hälsa samt sin fysiska funktion. Formuläret är översatt till svenska och är validitets 
och reliabilitetstestad (Ware & Sherbourne, 1992). Den är vanligt förekommande både i 
klinisk praktik och i forskningssammanhang och tar 5–10 minuter att fylla i. Formuläret 
innehåller 36 flervalsfrågor inom 8 delskalor som poängsätts enligt Likert skala. De åtta 
delskalorna kan enligt ICF delas in under funktionsvariabler, aktivitets/delaktighetsvariabler 
samt hälsovariabler. Avsnitt funktion innehåller tre SF-36 delskalor (med den engelska 
förkortningen inom parantes) nämligen smärta (BP), fysisk funktion (PF), vitalitet (VT). 
Aktivitet/delaktighets avsnittet innehåller social funktion (SF), fysisk rollfunktion (RP), 
emotionell rollfunktion (RE). Avsnittet hälsa innehåller delskala allmän hälsa (GH) och 
psykiskt välbefinnande (MH) (Sullivan & Karlsson, 1998). Utöver de 8 delskalor finns det i 
NRS två sammanslagna variabler, mental hälsa (mcs) och fysisk hälsa (pcs) (Nationella 
Registret över Smärtrehabilitering, u.å.). 
Varje delskala innehåller 2–10 frågor med 2–6 svarsalternativ i varje fråga. Poängsättning för 
varje fråga sker genom omvandling av poäng, vilket generar mellan 0–100 poäng i varje 
delskala, ju högre poäng desto bättre hälsostatus (Sullivan & Karlsson, 1998). 

Hospital Anxiety and Depression scale 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) är ett frågeformulär som består av 14 frågor 
och mäter både ångest (HADSa) och depression (HADSd). HADS bedöms vara en reliabel 
och valid metod och är användbar som indikator för depression och klinisk ångest. Varje 
delskala innehåller 7 frågor som bedöms på en 4-gradig likertskala 0–3 poäng och summeras 
var för sig för att få separata scores för ångest och depression. Gränsvärden för ökat risk för 
depression eller ångest är 11 poäng (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997). 

EQ-5D 
EQ-5D är ett frågeformulär som används till att mäta hälsa och hälsoekonomisk livskvalitet, 
är validitets och reliabilitets testat (Herdman, 2011; Janssen, Pickard, Golicki, & Gudex, 
2013). Patienten skattar sin egen hälsa inom fem olika dimensioner: rörlighet, hygien, 
huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och rädsla/nedstämdhet. I frågeformuläret finns tre 
alternativ inom varje dimension: inga problem=1, måttliga problem=2 och svåra problem=3. 
Svaren viktas och scorevärde räknas ut där full hälsa = 1 och “död” = 0. I EQ-5D ingå också 
en skattning av självskattat hälsotillstånd “EQ VAS”. Skattningen görs på en vertikal visuell 
analogskala mellan 0–100 med ändpunkter 0 = sämsta tänkbara hälsotillstånd och 100 = bästa 
tänkbara hälsotillstånd. Två värden per patient erhålls (”EQ-5D User Guides – EQ-5D”, u.å.). 
Snittvärdet för EQ-5D Index för normalpopulationen är 0,84 och EQ-5D VAS bland 
normalpopulationen är 85 (Henriksson, 2006).  

ICD-10 
Den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) används för att klassificera och 
gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra statistiska sammanställningar och 
analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE. I NRS registreras diagnoskoder och i det 
analyserade materialet fanns tre diagnosgrupper: diagnosklassificeringarna M00-99 vilket 
innebär “sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven”, diagnosklassificeringarna 
R00-99 som innehåller “symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och 
laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats” samt en tredje diagnosgrupp, övriga 
diagnoser (”Diagnoskoder (ICD-10)”, u.å.). 
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ICF (International Classification of Functioning) 
Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade 2001 ett klassificeringssystem för hälsa och 
funktionsnedsättning ”the International Classification of Functioning, Disability and 
Health”. Klassifikationens mål är strukturera och på ett standardiserat sätt beskriva 
funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa utifrån en biopsykosocial modell. 
ICF ger en vetenskaplig grund till forskning av hälsa och dess konsekvenser på individuell 
och populationsnivå (Sverige, Socialstyrelsen, & World Health Organization, 2003). I NRS 
registreras data enligt ICF i form av personfaktorer, funktionsfaktorer, data angående aktivitet 
och delaktighet samt data angående hälsa (Nyberg, Sanne, & Sjölund, 2011). 

 

Sammanfattning variabler 
Tabell 1, Sammanfattning av tillgängliga variabler enligt ICF 

Personfaktorer Beskrivning 

Kön Man 
Kvinna 

Ålder Ålder i heltal av personer som 
påbörjar MMR 

Utbildningsnivå 
Grundskola  
Gymnasiet 
Universitet 

Anställning Har anställning 
Har inte anställning 

Antal läkarbesök per år 
0-1 ggr 
2–3 ggr 
4 eller fler 

Födelseland Skandinavien eller utanför 
Skandinavien                              

Språk 
Talar svenska 
Talar svenska måttligt 
Tolkbehov 

  
Funktion Beskrivning 

NPRS 10 Smärtskattning 
0–10 

SF-36 BP Smärtskattning  
0-100 

MPI-PI  Skattningsformulär 

Motivation Hög, ganska hög, medel, ganska 
låg, låg 

Antal smärtområde 0-36 
Antal månader sedan 
arbete   

Antal år med smärta   
SF-36 PF  Intervall fysisk funktion 0–100 
  Nacke, huvud, axlar 



 

13 
 

  thorax, mage, genetalier       
Smärt utbredning Ländrygg 
  Höfter, ben 
  Spridd smärta 
MPI-KO  Skattningsformulär 
MPI-EK  Skattningsformulär 
HADSa Skattingsformulär 
HADSd Skattningsformulär 
SF-36 VT Skattningsformulär 
  
Aktivitet/delaktighet Beskrivning 
MPI- AI  Skattningsformulär 
MPI-SS  Skattningsformulär 
MPI-SR  Skattningsformulär 
MPi-BR  Skattningsformulär 
MPI-AR  Skattingsformulär 
SF –36 SF Skattingsformulär 
SF–36 RP  Skattningsformulär 
SF –36 RE Skattningsformulär 
    
Hälsa Beskrivning 
SF-36 MH  Skattningsformulär 
SF-36 GH  Skattningsformulär 
SF-36 mcs Skattningsformulär 
SF-36 pcs Skattningsformulär 

Samsjuklighet 
Led/muskelrelaterad smärta 
Led/muskelrelaterad smärta samt 
psykiatrisk diagnos 
Övrigt 

Primär diagnoskod 
Diagnoskod M00-99 
Diagnoskod R00-99 
Övriga diagnoskoder 

EQ-5D TTO UK Skattningsformulär 
    

 

 

STATISTISK ANALYS  

Logistisk regression 
Logistisk regression används för att modellera oddsen för att inte slutföra behandling (Field, 
2014). Odds inom statistik anger hur troligt det är att en händelse inträffar (Enticott, 
Kandane‐Rathnayake, & Phillips, 2012). För att undersöka om exponering av variabel 
påverkar utfallet och hur mycket används Odds Ratio (OR), vilket är kvoten mellan två odds 
för en testgrupp jämfört med en referensgrupp (Bland & Altman, 2000; Szumilas, 2010). OR 
under 1 innebär att det undersökta utfallet är mindre sannolikt i testgruppen, medan OR över 
1 innebär det motsatta. Slutligen visar OR på 1 att variabeln inte påverkar utfallet (Szumilas, 
2010). För att kunna generera OR i en modell med multipla variabler beräknades odds och 
OR med logistisk regression. Konfidensintervall (CI) beräknades för att uppskatta 
noggrannhet av OR. Stor CI tyder på svag precision, litet intervall tyder på stor precision. 
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Sambandet mellan enskilda prediktorer och utfall undersöktes först i univariata modeller där 
varje variabels påverkan på utfallet undersöktes för sig. För statistiska beräkningar användes 
IBM SPSS Statistics Viewer 24. 

Multivariat analys 
I multivariat modell undersöktes sedan hur flera variabler samtidigt påverkade utfallet 
(Bewick, Cheek, & Ball, 2005). Två metoder användes för att bygga mulitvariata modellen, 
syftet var att testa samstämmighet.  

1. Purposeful selection 
2. Topdown strategi med Akaike´s Information Criteria (AIC) 

Purposeful selection modell (PSM) 
Variabler som inkluderades till PSM modellen grundades i en etablerad teori, tidigare klinisk 
forskning, kliniska observationer eller statistisk analys (Stoltzfus, 2011). En litteratursökning 
gjordes, variabler som tidigare i vetenskapliga studier hade ansett vara relevanta, 
inkluderades till grundmodellen (Stoltzfus, 2011). Kategoriska variabler testades mot 
varandra för korrelation med Spearmans korrelationstest och kontinuerliga variabler testades 
med Pearson korrelationstest. Vid en korrelation över 0,5 (se bilaga 1) valdes den variabeln 
som enligt etablerad teori, tidigare klinisk forskning, kliniska observationer eller statistisk 
analys var mest relevant. Följande variabler uteslöts från modellen p.g.a. hög korrelation: 
antal månader sedan arbete, födelseland, SF-36 BP, MPI-KO, MPI-EK, HADd, SF-36 VT, 
MPI-IA, MPI-SS, MPI-BR, MPI-AR, SF-36 SF, SF-36 RP, SF-36 RE, SF-36 MH, SF-36 
mcs, SF-36 pcs, primär diagnos, EQ-5D TTO UK.  
För att undersöka vilka faktorer som hade betydelse för att slutföra det multimodala 
rehabiliteringsprogrammet framställdes först en univariat modell (Myung, 2003). Sambandet 
mellan varje enskild variabel och utfallet testades först enskilt, odds och odds ratio 
beräknades. Variabler som efter den univariata statistiska analysen var signifikanta och med 
odds ratio över 1,1 och under 0,9 inkluderades. Modellen med utvalda variabler testades med 
logistisk regression, variabeln med högst p-värde avlägsnades, en i taget (Bursac, Gauss, 
Williams, & Hosmer, 2008). Proceduren tillämpades på den återstående modellen och 
upprepades till alla variabler i modellen hade signifikans (Cook, 2008). Hosmer -Lemeshow 
test används på slutliga modellen (Bursac m.fl., 2008). Modellens ROC kurva (Reveiver 
Operating Characteristics) bedöms visuellt och med AUC (Area Under Curve) för att bedöma 
hur bra modellen är och om modellen kan generalisera (Fawcett, 2006). 

Top-down strategi med AIC 
För att identifiera modellen som hade bäst prediktiv förmåga tillämpades en topdown strategi 
(Hothorn, 2018) där alla tillgängliga variabler först inkluderades och därefter utesluts en och 
en stegvis baserat på AIC (Wagenmakers & Farrell, 2004). När flera variabler inkluderas i en 
modell, passar modellen generellt data bättre. AIC är därför ett lämpligt mått vid jämförelse 
av modeller, som visar hur bra modellen passar data samtidigt som ökad komplexitet 
bestraffas (Snipes & Taylor, 2014).  

Goodness of fit 
Hosmer-Lemeshow testet användes för att bedöma hur väl modellen passade data (Goodness-
of-fit). Testet kan användas med både kategoriska och kontinuerliga variabler i samma 
modell och lämpar sig för stora urval. Utfallet av testet är ett p-värde, där ett värde över 0,05 
indikerar att data passar modellen. För att en modell anses passa data acceptabelt så krävs det 
att skillnaden mellan observerade och predicerade värden inte är större än vad som kan 
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förklaras av slumpen (p >0,05) (Bewick m.fl., 2005). Hosmer-Lemeshow testet tillämpades 
både på AIC och PSM modellen.  

ROC-kurva  
För att bedöma modellens prediktiva förmåga på individnivå testades den slutgiltiga 
modellens noggrannhet visuellt med en ROC kurva. ROC-kurvor används för att kunna 
bedöma hur bra en modell kan diskriminera mellan positiva och negativa värden. AUC kan 
användas för att sammanfatta modellens diskriminativa förmåga, där AUC=1,0 betyder att 
testet har perfekt diskriminering medan AUC= 0,5 innebär att träffsäkerheten är lika stor som 
slumpen. AUC = < 0,7 är undermålig (Fawcett, 2006). 

Korrelarande variabler exkluderas 

  
    Multivariat modell  

 PSM                            
AIC 

  

Goodness of fit 
Hosmer-Lemeshow test 

  

Diskriminativ förmåga 
ROC-Kurva och AUC 

Figur 1 Flödesschema analyser                                 

 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Detta projekt var en del i ett större pågående forskningsprojekt som följde 
Helsinkideklarationen och som granskades och blev godkänd av den regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala (DNR 2018–036). Personer vars data var registrerade i NRS 
databas hade lämnat informerat samtycke till att data kunde användas i forskningssyfte. En 
etisk egengranskning gjordes via blankett framtagen av Forskningsetiska nämnden (FEN) vid 
Högskolan Dalarna “Blankett för etisk egengranskning”. Två etiska dilemman identifierades 
gällande känsliga personuppgifter och behandling av registerdata. Känsliga personliga 
uppgifter fanns i NRS databas. För att säkerställa den personliga integriteten var åtkomst av 
data bara tillgänglig från lösenordskyddad dator på Karolinska Institutet, Huddinge, där all 
data fanns och där alla analyser skedde. All data var kodad och deltagarnas identitet blev 
ersatta av nummer, kodnyckel var inte tillgänglig för oss, identifiering av personer var 
därmed inte möjlig. Resultatet redovisades på gruppnivå och i statistiska termer.    
I syfte att undvika att peka ut någon patientkategori kommer noggrann tolkning av resultatet 
tas upp i diskussionen. 

Syftet med studien var endast att undersöka om det fanns prognostiska faktorer för patienter 
som inte slutförde ett MMR 2 program och på lång sikt påverka programmet och 
behandlingsföljsamheten. Om det fanns sådana faktorer tas de upp i diskussionen. 
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Nyttan med projektet var att undersöka om det fanns prognostiska faktorer till att inte 
fullfölja ett MMR 2 program. Detta kan vara viktig kunskap inför framtiden för att utveckla 
och skräddarsy MMR 2 program och förbättra följsamheten för fler patienter. Resultatet från 
detta projekt kommer att presenteras i slutet av vårterminen 2019 på Högskolan Dalarna i 
Falun.  
Sammanfattningsvis har etiska överväganden gjorts och nyttan med studien vägde upp mot de 
etiska dilemman som identifierades. 

 

RESULTAT 
 
Beskrivning av urvalet 
I tabell 2 presenteras information om patienternas bakgrund. Totalt uppfyllde 18 230 
patienter studiens inklusionskriterier. Av dessa fullföljde 14 650 patienter (80,3%) MMR 2 
medan 1205 (6,6%) inte gjorde det. Bortfallet var 2383 patienter (13,1%). För samtliga 
patienter var genomsnittsåldern 42,7 år. Bland deltagarna som inte fullföljde MMR var 
genomsnittsåldern 39,1 år och bland dem som fullföljde MMR 2 var genomsnittsåldern 43,1 
år. Majoriteten, 76% av deltagarna var kvinnor och 24% var män. Deltagarna i båda 
grupperna hade haft smärta i genomsnitt 8,5 år. Av samtliga deltagarna hade 23% hög 
eller ganska hög motivation inför deltagande i MMR och 52% hade låg eller ganska låg 
motivation inför deltagande i MMR 2. 83% av deltagarna var födda i Skandinavien och 
17% utanför Skandinavien. Andelen som talade svenska obehindrat var 95%, 4% talade 
måttlig svenska och 0,5% hade tolkbehov. 79% av deltagarna hade en anställning när de 
startade MMR. 

 

Tabell 2. Beskrivning av patienterna 

Variabel Totalt Ej fullföljt 
MMR Fullföljt MMR 

Personfaktorer       
Kön *    

Män  3742 (24) 348 (29) 3394 (23) 
Kvinnor 12 113 (76) 857 (71) 11 256 (77) 

Ålder ** 42,7 (10,4) 39,1 (11,0) 43,1 (10,3) 
Utbildning *    

Grundskola 2042 (13) 222 (19) 1820 (13) 
Gymnasium 9469 (60) 698 (58) 8780 (60) 
 Universitet/ 4188 (27) 273 (23) 3915 (27) 
Högskola 

   

Anställning *    
Ja 10 744 (79) 626 (68) 10 118 (80) 
Nej 2879 (21) 293 (32) 2586 (20) 

Antal läkarbesök per år *     
0-1 1239 (8) 88 (8) 1151 (8) 
2-3 3375 (22) 204 (17) 3171 (22) 
4 eller fler 10 748 (70) 874 (75) 9874 (70) 

Födelseland *    
Skandinavien 13 177 (83) 940 (79) 12 237 (84) 
Utanför Skandinavien        2619 (17) 257 (21) 2362 (16) 
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Språk *    
Talar svenska 14 902 (95) 1092 (93) 13 810 (95) 
Talar svenska måttligt 671(4) 69 (6) 602 (4) 
Tolkbehov 80 (0,5) 10 (1) 70 (0,5) 

     

Funktion       
Smärta NPRS10 *    

0-5 3099 (20) 186 (16) 2913 (15,6) 
6-7 6616 (42) 437 (37) 6179 (36,8) 
8-10 5973 (38) 566 (48) 5407 (47,6) 

SF-36 BP ** 24,4 (14,4) 21,5 (14,4) 24,7 (14,4) 
MPI-PI ** 4,4 (1,0) 4,5 (1,1) 4,4 (1,0) 
Motivation *    

Hög 1261 (9) 77 (7) 1184 (9) 
Ganska hög 2040 (14) 110 (10) 1930 (14) 
Medel 3683 (25) 245 (23) 3438 (25) 
Ganska låg 3370 (23) 259 (24) 3111 (23) 
Låg 4289 (29) 396 (36) 3893 (29) 

Antal smärtområden *    
0–9 5228 (33) 376 (31) 4852 (33) 
10–18 5805 (37) 421 (35) 5384 (37) 
19–27 3389 (21) 281 (23) 3108 (21) 
28–36 1433 (9) 127 (11) 1306 (9) 

Antal månader sedan arbete ** 9,0 (29,9) 15,8 (39,9) 8,2 (28,1) 
Antal år med smärta ** 8,4 (8,6) 8,5 (7,9) 8,5 (8,6) 
SF-36 fysisk funktion ** 53,6 (20,6) 50,1 (21,1) 54, 0 (20,4) 
Smärtutbredning *    

Nacke, huvud, axlar 4982 (32) 333 (29) 4649 (33) 
Bröstkorg, mage, genitalier 299 (2) 39 (3) 260 (2) 
Ländrygg 3420 (22) 255 (22) 3165 (22) 
Höft och ben 1335 (9) 95 (8) 1240 (9) 
Spridd smärta 5309 (35) 421 (37) 4888 (34) 

MPI-KO 4,2 (1,3) 4,2 (1,4) 4,2 (1,3) 
MPI-EK ** 3,5 (1,3) 3,8 (1,2) 3,5 (1,3) 
HADSa ** 9,2 (4,7) 9,9 (4,9) 9,1 (4,6) 
HADSd ** 8,6 (4,4) 9,3 (4,8) 8,4 (4,4) 
SF-36 VT ** 46,8 (25,0) 42,8 (26,5) 47,2 (24,9) 
    

Aktivitet/delaktighet       
MPI-AI** 4,4 (1,0) 4,5 (1,1) 4,4 (1,0) 
MPI-SS ** 4,2 (1,3) 4,2 (1,4) 4,2 (1,3) 
MPI-SR ** 1,7 (1,4) 1,8 (1,5) 1,7 (1,4) 
MPI-BR ** 2,9 (1,4) 3,1 (1,5) 2,9 (1,4) 
MPI-AR** 2,5 (1,2) 1,2 (1,3) 2,5 (1,2) 
SF36 SF** 46,8(25) 42,8 (26,5) 47,2 (24,9 
SF 36  RP** 41,4 (20,0) 36,5 (20,4) 41,7 (20,2) 
SF36  RE ** 54,7 (21,3) 50,6 (21,8) 55,2 (21,3) 
    

Hälsa       
SF-36 MH ** 54,7 (21,3) 50,6 (21,8) 55,2 (21,3) 
SF-36 GH ** 23,4 (18,5) 22,0 (17,8) 23,5 (15,5) 
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SF-36  mcs** 35,2 (13,0) 33,4 (13,0) 34,4 (13,0) 
SF-36 pcs ** 29,3 (7,9) 28,2 (7,8) 29,4 (7,9) 
samsjuklighet *    

Endast led/muskelsmärta 6986 (44) 506 (42) 6480 (44) 
Led/muskelsmärta samt psykiatrisk 

diagnos 2946 (19) 231 (19) 2715 (19) 

Övrigt 5901 (37) 466 (39) 5435 (37) 
Primär diagnoskod *    

M00-M99 11 325 (72) 809 (67) 10 516 (72) 
 R00-R99 2583 (16) 240 (20) 2343 (16) 
Övrigt 1925 (12) 154 (13)  1771 (12) 

EQ-5D TT UK ** 0,26 (0,3) 0,19 (0,3) 0,27 (0,3) 
        
*, antal (%). **, medelvärde (standarddeviation)      

 

Redovisning av modellerna 
Tabell 3 visar resultatet av de logistiska regressionsmodellerna. 

Univariata anlyser 
 De 3 variabler med högst samband för att inte fullfölja MMR var låg ålder, högre 
smärtskattning MPI-PI samt manligt kön. De variablerna som var starkast associerade med 
utfallet (OR, 95% CI) var högre skattning på MPI-PI, dvs högre smärtintensitet (OR:1,37, 
CI:1,28–1,47), att vara yngre (OR:1,02, CI:1,02-1-03) och män mot kvinnor (OR:1,33, 
CI:1,18–1,53). 

Multivariata analyser 
PSM visade att fem personfaktorer och två funktionsfaktorer var associerade med att inte 
fullfölja MMR 2. De variablerna som var starkast associerade med utfallet var högre 
skattning på MPI-PI, dvs högre smärtintensitet (OR:1,24, CI:1,13–1,35), att vara yngre 
(OR:1,03, CI:1,02-1-04) och lägre skattad motivation (OR:1,09, CI:1,03–1,16). 

För AIC modellen hade fem personfaktorer och två funktionsfaktorer betydelse för att 
fullfölja MMR 2. De variablerna som var starkast associerade med utfallet var högre 
skattning på MPI-PI, dvs högre smärtintensitet (OR:1,24, CI:1,11–1,39), att vara yngre 
(OR:1,03, CI:1,02-1-04) och lägre skattad motivation (OR:1,13, CI:1,05–1,21). 

Variabler som är starkast associerade med att inte fullfölja MMR 2 är lika i båda multivariata 
modellerna nämligen lägre ålder, högre skattning på MPI-PI dvs högre smärtintensitet och låg 
motivation. 
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Tabell 3 Logistisk regressionsanalys, OR, konfidens intervall och p-värdet redovisas för att  
              inte fullfölja MMR 2. 

                              Univariat modell                           PSM                                     AIC 

Variabler 
Odds 
ratio 
(B) 

95% CI 
Odds Ratio 

P-
värde 

Odds 
Ratio  
(B) 

95% CI 
Odds 
Ratio 

P-
värde 

Odds  
ratio 
(B) 

95% CI 
Odds ratio 

P-
värde 

Personfaktorer                   

Kön                                                         
   Kvinna 1   1   1   

   Man 1,35 1,18–1,53 0,00 1,49 1,27–1,76 0,00 1,39 1,14–1,70 0,00 
Ålder  1,02 1,02-1,03 0,00 1,03 1,02-1,04 0,00 1,03 1,02-1,04 0,00 
Utbildning          
   Universitet  1   1   1   
   Gymnasium 1,75 1,45-2,11 0,11 0,78 0,62-0,99 0,04 0,97 0,78-1,20 0,79 
   Grundskola 1,13 0,97-1,30 0,00 1,14 0,96-1,36 0,15 1,5 1,12-2,01 0,00 
Anställning            
   Ja 1   1   1   
   Nej 1,80 1,58-2,19 0,00 1,64 1,40-1,93 0,00 1,46 1,18-1,79 0,00 
Läkarbesök per 
år          
   0-1 1   

      

   2 eller 3 0,84 0,65–1,09 0,19 
   4 eller fler 1,16 0,92–1,45 0,21 
Födelseland          
  Skandinavien 1         
  Utanför                
  Skandinavien 1,42 1,23-1,64 0,00       
Språk          
   Talar svenska 1   1   1   
   Talar måttligt 
sv 1,45 1,12–1,87 0,05 1,06 0,73–1,54 0,75 3,56 1,15-11,0 0,03 
   Tolkbehov 1,81 0,93–3,52 0,04 3,10 1,30–7,44 0,01 3,75 1,33-10,53 0,01 
          
Funktion                   

NPRS 10 1,14 1,10–1,18 0,00       
SF-36 BP 0,99 0,98-0,99 0,00       
MPI-PI 1,37 1,28–1,47 0,00 1,24 1,13–1,35 0,00 1,24 1,11–1,39 0,00 
Motivation                                        1,09 1,03-1,16 0,01 1,13 1,05-1,21 0,00 
   Hög                   1         
   Ganska hög      0,88 0,65-1,18 0,30       
   Medel 1,10 0,84-1,43 0,50       
   Ganska låg 1,28 0,98-1,67 0,66       
   Låg 1,16 1,22-2,01 0,00       
Antal 
smärtområde 1,08 1,00–1,02 0,03       
Månader sedan 
arbete 1,01 1,00–1,01 0,00       
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Antal år med 
smärta 1,01 1,00-1,01 0,12       
SF-36 PF 0,99 1,00-0,99 0,00       
Prim 
smärtområde          

sprid smärta 1         
thorax 1,74 1,23-2,47 0,02       
ländrygg 0,94 0,80-1,10 0,00       
höft 0,89 0,71-1,12 0,42       
nacke 0,83 0,72-0,96 0,32       

MPI-KO 1,17 1,11–1,22 0,00       
MPI-EK 0,84 0,79–0,88 0,00       
HADSa 1,03 1,02–1,04 0,00       
HADSd 1,03 1,02-1,05 0,00       
SF-36 VT 1,00 0,99-1,00 0,00       
          
Aktivitet/ 
delaktighet                   

MPI-IA 1,20 1,13–1,27 0,00       
MPI-SS 0,99 0,95-1,04 0,77       
MPI-SR 1,08 1,04-1,09 0,00       
MPI-BR 1,06 1,01-1,11 0,01       
MPI-AR 1,06 1,01-1,12 0,02       
SF-36 SF 1,00 0,99-1,00 0,00       
SF-36 RP 1,00 1,00-1,00 0,00       
SF-36 RE 1,00 1,00-1,00 0,00       
          
Hälsa                   

SF-36 MH 0,99 0,99-0,99 0,00       
SF-36 GH 0,99 0,99-0,99 0,00       
SF-36 mcs 0,99 0,99-1,00 0,00       
SF-36 pcs 0,98 0,98-0,99 0,00    1,00 0,98-1,00 0,08 
Samsjuklighet    

      

   Led/muskel 1   
   muskel+psyk. 1,09 0,93–1,18 0,30 
   Övrigt 1,10 0,96–1,25 0,16       
Primär diagnos  

 
                                       

   M00-99 1      1   
   R00-99 1,31 0,74-1,06 0,18    0,73 0,57–0,94 0,14 
   Övrigt 1,13 1,28–1,47 0,13    0,96 0,71–1,31 0,82 
EQ-5D O,46 0,38–0,57 0,00       
                    

 

 
 

Grafen i figur 4 redovisar betydelse av den logistiska regressionens resultat, odds räknades 
om till procent för variabeln ålder 18–67 år, här redovisas utfall för AIC modellen, utfallet i 
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PSM modellen var nästan identisk. Det var sammanlagt 4,43 % fler bland de yngsta 
patienterna som inte fullföljde MMR i jämförelse med de äldsta patienterna. 

 

 

Figur 4. Antal procent av patienter som ej fullföljer MMR mot ålder, AIC modellen 

Grafen i figur 5 redovisar betydelse av den logistiska regressionens resultatet, odds räknades 
om till procent för variabeln MPI-PI, grafen för AIC modellen presenteras, utfallet för PSM 
modellen var nästan identisk. Det var 12% fler patienter i gruppen med högsta MPI-PI 
skattning som inte slutförde MMR i jämförelse med lägsta MPI-PI skattning. 

 

Figur 5. Antal procent av patienter som ej fullföljer MMR mot mpi PI, enligt AIC modellen 

Grafen i figur 6 redovisar betydelse av den logistiska regressionens resultat, odds räknades 
om till procent för variabel motivation. Grafen för AIC modellen presenteras, utfallet i PSM 
modellen var nästan identisk. 
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Figur 6. Antal procent av patienter som ej fullföljer MMR mot motivation, enligt AIC      
              modellen 
 

Diagnostiska tester 
 
Hosmer Lemshow 
Hosmer-Lemeshow testet visade att både PSM och AIC modellen passade data acceptabelt 
(P= 0,341).  

ROC-Kurva och AUC 
Figur 1 och 2 visar att ROC kurvan för AIC och PSM modellen (blå linje) är bättre än 
slumpmodellen (röd linje). I AIC modellen var AUC är 0,647 (95% CI 0,627-0,666). I 
PSM modellen var AUC 0,647 (95% CI 0,626–0,667).   

 

 

 

Fig. 2 ROC-kurva AIC                                          Fig.3 ROC-kurva PSM    

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

låg medel hög

pr
oc

en
t s

om
 e

j f
ul

lfö
ld

e 

Motivation



 

23 
 

DISKUSSION 
Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkade att inte fullfölja vid MMR 
2 rehabiliteringsprogram för patienter med långvarig smärta. Variabler som starkast 
påverkade behandlingsföljsamheten var ålder, MPI-PI och motivation. Modellerna hade dock 
inte tillräcklig prediktiv förmåga för att kunna diskriminera behandlingsföljsamheten på 
individnivå.  

Resultatdiskussion  
Fem personfaktorer inkluderades i både PSM och AIC modellen. Den viktigaste variabeln 
bland personfaktorerna var ålder: yngre personer avbröt MMR i högre utsträckning. Äldre 
patienter hade bättre behandlingsföljsamheten enligt våra modeller. Detta visade också 
litteraturen (De Pauw, 2015). En förklaring kan vara att yngre personer hade lägre 
behandlingsföljsamhet på grund av fler åtagande som små barn och karriär (Jack m.fl., 2010).  

Män hade högre odds att inte fullfölja MMR visade båda modellerna men 
konfidensintervallen indikerar att oddsen inte är tillförlitliga. Utbildningsnivå påverkade 
behandlingsföljsamheten i AIC modellen och påvisade att patienter med grundskola som 
högsta utbildning fullföljde MMR i lägre utsträckning men ett stort konfidensintervall 
indikerar att resultatet har låg precision och är därför inte med i vår slutsats. Enligt en studie 
av Picorelli har utbildning betydelse för behandlingsföljsamheten (Picorelli m.fl., 2014). 
Anställning hade betydelse i både PSM och AIC modellen, att ha en anställning ökar oddsen 
att slutföra rehabilitering. Konfidensintervallet var stort, därför bedömdes resultatet som 
osäkert. 
Variabeln språk och gruppen med tolkbehov hade höga odds för att inte fullfölja MMR. 
Konfidensintervallet var högt och dessutom var gruppen liten, endast 10 patienter och därför 
betraktades resultatet för denna variabel som ej tillförlitligt. 
 
Avseende funktionsfaktorer var två variabler betydelsefulla enligt PSM och AIC, nämligen 
MPI-PI och motivation. MPI-PI var enligt PSM och AIC modellerna en av de viktigaste 
prediktorerna.  MPI-PI är ett delområde i MPI-s del ett som mäter psykosociala dimensioner 
av smärta Studier visar att hög smärtintensitet påverkar behandlingsföljsamheten negativt (De 
Pauw, 2015; Engström & Öberg, 2005). Enligt Engström och Öberg (2005) var hög 
smärtintensitet på VAS skala kopplat till lägre träningsföljsamhet (Engström & Öberg, 2005). 
I våra modeller inkluderades inte smärtvariabeln NPRS då den inte var signifikant i PSM 
modellen och uteslöts i AIC selektionsproceduren. Båda våra modeller och litteraturen visade 
att området smärta är en faktor som har betydelse för behandlingsföljsamhet. Dock är det 
svårt att jämföra våra resultat med litteraturen då de mäter olika dimensioner av smärta. Här 
reser sig frågan vilken grupp som är i störst behov av hjälp. Smärta är grundkravet för att få 
börja ett MMR 2 program. Personer med hög smärta är i störst behov av 
rehabiliteringsinsatsen men dessa patienter fullföljer MMR i lägre utsträckning. Grupper med 
sämst behandlingsföljsamhet kan ha störst behov av insatsen.   

Motivation inkluderades i båda multivariata modeller, Skillnaden i slutförandet av MMR 
mellan patienter med lägst och högst motivation var i båda multivariata modeller ungefär 3%. 
Få studier har gjorts om följsamhet och motivation. Mer än hälften av alla patienter som 
deltog i MMR hade låg eller ganska låg motivation trots att ett kriterium för att delta i MMR 
är att patienten är motiverad till behandlingen. Patienterna i NRS registret har haft smärta i 
genomsnitt 8,5 år och föga förvånande är att motivation minskar efter flera år med smärta. 
Enligt båda multivariata modellerna fullföljde 6% av patienterna i gruppen med hög 
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motivation inte MMR, i gruppen med låg motivation var det 9%, vilket betyder att 91% i den 
gruppen fullföljde MMR trots låg motivation. Kriteriet hög motivation för att delta i MMR 
kan diskuteras. Har låg motivation påverkat aktivt deltagande i MMR programmet och 
påverkades behandlingsresultatet? 

Depression ingick inte multivariata modellerna. Enligt Jacks studie var depression och ångest 
prediktorer för behandlingsföljsamhet (Jack m.fl., 2010). Ångest kunde inte inkluderas i 
multivariata modellerna pga. korrelation med depression. 

Inga variabler i ICF kategori aktivitet/delaktighet ingick i modellerna. Delområdet socialt 
stöd i frågeformuläret MPI var inte signifikant i univariata modellen och testades därför inte i 
PSM och AIC. Enligt Jacks studie var lågt socialt stöd en prediktor för behandlingsföljsamhet 
(Jack m.fl., 2010). 
 
Två hälsofaktorer ingick i AIC modellen, SF36 pcs (frågekategorier om mental hälsa) samt 
primär diagnos men dessa var inte signifikanta och ingår därför inte i vår slutsats. 
Engström och Öbergs studie lyfter fram att generell hälsa påverkar behandlingsföljsamhet, 
utvärderat som skattad generell hälsa på VAS, vilket inte är en validerad metod (Engström & 
Öberg, 2005). 
 
En studie undersökte träningsföljsamhet hos fibromyalgipatienter, studien baserades på 
samma statistiska analysmetod (logistisk regression) som vår studie men var inte en 
registerstudie. Variabler för träningsföljsamhet hos fibromyalgipatienter undersöktes och de 
tre viktigaste faktorerna var patienten tilltro till egen förmåga (self-efficacy), låg grad av 
depression och storlek på det sociala nätverket (Oliver & Cronan, 2002). I Olivers studie 
ingick variabler som inte var tillgängliga i NRS registret och detta tillsammans med mindre 
urvalsstorlek kan förklara skillnad i utfall.  
Andra prediktorer som visat sig vara viktiga i litteraturen men inte tillgängliga i NRS 
registretet var låg aktivitetsnivå, tilltro till egen förmåga (Jack m.fl., 2010), 
funktionsnedsättning (Engström & Öberg, 2005), transport (Ferreira m.fl., 2018), grad av 
fysisk aktivitetsnivå (Jack m.fl., 2010; Oliver & Cronan, 2002) och socioekonomisk status 
(Picorelli m.fl., 2014). Mätinstrument i NRS registret är inte alltid jämförbara med 
mätinstrument i andra studier, MPI-PI är till exempel inte jämförbar med VAS. 

Hosmer-Leneshow testet visade att både PSM och AIC modellen passade data, vilket stöder 
att modellerna kan generaliseras utanför urvalet. Visuell ROC-kurva och lågt AUC värde 
indikerar dock att modellen inte lämpar sig för att predicera utfallet för enskilda patienter i 
framtiden. 

Metoddiskussion 
Detta arbete är baserat på registerdata och materialet var stort, 18 230 patienter var 
registrerade i NRS registret och patienter från hela Sverige finns representerade. Det finns 
flera fördelar med registerstudier, datan är redan insamlad, materialen är ofta stora vilket kan 
ge en statistisk tyngd till resultaten och datan är insamlad oberoende av forskningsfrågan 
(Thygesen & Ersboll, 2014). Vissa variabler som enligt litteraturen kan ha påverkat 
behandlingsföljsamheten fanns ej med i det analyserade materialet. Att ha ett begränsat antal 
prediktorer tillgängliga är generellt en nackdel i registerstudier (Thygesen & Ersboll, 2014).  
Data i NRS registret var insamlad av olika personer på sammanlagt 38 MMR-kliniker som 
använder olika rutiner för insamling och inmatning av materialet vilket kan ha påverkat 
resultatet (Thygesen & Ersbøll, 2014). 
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Behandlingsföljsamheten var inte tydligt definierat i registret, vilket var en svaghet i denna 
studie. Klinikernas personal fyllde i formuläret PiF vid behandlingsavslut som registrerades i 
NRS, registrering av följsamhet baserades på slutomdöme, inte om patienten har varit där och 
aktivt har deltagit.  
Det fanns inga riktlinjer hur mycket patienten hade deltagit i MMR för att bedömas som 
fullföljt eller ej fullföljt MMR 2 program och kunde tolkas olika på klinikerna. Att fullfölja 
eller inte fullfölja är en del av begreppet behandlingsföljsamhet. Bedömningen att ha fullföljt 
eller inte fullföljt MMR 2 kan ha påverkats av olika rehabiliteringsupplägg och 
personalsammansättning mellan de olika klinikerna. I så fall blev variablerna missvisande. 
Möjligen kompenserade det stora underlaget till viss del för denna bias. 

En svaghet vid logistisk regression är att regressionens noggrannhet beror till stor del på 
variabelselektion och på tillvägagångssättet att bygga modell (Stoltzfuz, 2011). I denna studie 
valdes två olika sätt att bygga modell. Till PSM modellen selekterades variabler enligt 
etablerad teori, tidigare klinisk forskning, kliniska observationer beskrivna i litteraturen och 
statistisk analys, i detta fall den univariata modellen, vilket även styrde valet av korrelerande 
variabler. Detta explorativa sätt att välja variabler kan påverka reliabiliteten negativt. Om en 
annan strategi hade valts vid variabelselektion och ett annat sätt att bygga modellerna hade vi 
eventuellt fått ett annat resultat. 
Intressant nog ingick alla tillgängliga variabler i AIC modellen och utfallen mellan PSM 
modellen och AIC modellen bekräftar varandra, vilket är en styrka i denna studien. 

I det tillgängliga materialet var bortfallet 13,3%, och andelen deltagare som ej fullföljt MMR 
kan därför vara betydligt högre än 6,6% och den siffran kan vara missvisande. Vi har ingen 
kännedom om orsaken till bortfallen vilket är en svaghet i denna studie. Om man bortser från 
bortfallet är det en liten andel patienter som inte fullföljde MMR 2 i Sverige jämfört med 
litteraturen (Baird m.fl., 2008). Om bortfallet var systematiskt exempelvis att sjukare 
patienter i högre utsträckning inte följs upp får det konsekvenser för utfallet i den här studien 
(Thygesen & Ersbøll, 2014).  
Ett annat problem som kan uppstå i registerstudier är att variabler som egentligen inte har 
betydelse för utfallet, kan bli signifikanta, vilket hanterades med urvalsprocessen (Bursac 
m.fl., 2008; Field, 2014; Hothorn, 2018; Snipes & Taylor, 2014). 

I vårt analyserade material fanns förutom demografiska data validitets och reliabilitetstestade 
formulär. För variabeln motivation var det oklart hur datan har samlats in och hur svaren 
sedan tolkades och registrerades i NRS, validitet och reliabilitet var okänt. Variabeln 
motivation var en av de variabler som var associerad med fullföljande av behandling och 
slutsatsen kan eventuellt ifrågasättas. 

Rekommendationer för vidare forskning 
I denna studie har vi undersökt variabler associerade med att inte fullfölja MMR 2, att 
undersöka fler aspekter av behandlingsföljsamhet är av intresse. Behandlingsföljsamhet 
behöver definieras och dokumenteras bättre i NRS registret, så att forskningen blir mer 
komplett vid fortsatta studier. 

Yngre patienter fullföljer MMR i lägre utsträckning som enligt tidigare studier kan ha 
samband med barn och arbete (Jack m.fl., 2010). Vilket stöd skulle denna patientgrupp 
behöva för att fullfölja MMR i högre utsträckning? Kvalitativ forskning skulle möjligen 
kunna svara på denna fråga.  

Det finns troligen praktiska faktorer som påverkar behandlingsföljsamheten. Ett exempel är 
transportrelaterade problem (Ferreira m.fl., 2018) som enligt en studie var det viktigaste 
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hindret, ökad kunskap om detta borde bidra till praktiska lösningar av sådana hinder. 
Fortsatta studier med kvalitativ ansats eller frågeformulär kan eventuellt bidra till fler svar på 
frågor om behandlingsföljsamhet vid MMR. 

Att inte fullfölja behandling bör sättas i relation till behandlingsresultat och grupper där en 
större andel inte fullföljer rehabiliteringen kan ändå ha goda behandlingsresultat. Förbättrar 
patienter som slutför MMR 2 sin livskvalitet mer och hur påverkas variablerna? Förslag till 
framtida forskning är att undersöka samband mellan behandlingsföljsamhet av MMR och 
behandlingsresultat.  

 
KONKLUSION 
Långvarig smärta är ett mångfacetterat och komplext problem, förmodligen påverkas 
fullföljandet av MMR rehabilitering av många samverkande faktorer. I NRS registret fanns 
36 variabler tillgängliga men ett antal enligt litteraturen betydelsefulla variabler saknades. I 
denna studie påvisades tre faktorer med betydelse för fullföljande av MMR 2 vid MMR: 
smärtintensitet mätt med MPI, lägre ålder och låg motivation.  
Våra analyser visade att modellerna inte var tillräckligt precisa för att predicera utfallet för 
enskilda patienter. Däremot beskriver modellerna vilka faktorer har haft betydelse för 
behandlingsföljsamhet tillbaka i tiden. 
På sikt kan identifiering av faktorer som försämrar följsamheten hjälpa till att anpassa MMR 
2 program och därmed skapa bättre förutsättningar så att flera patienter fullfölja 
rehabiliteringen. På sikt kan identifiering av faktorer som försämrar följsamheten hjälpa till 
att anpassa MMR program och därmed skapa bättre förutsättningar så att flera patienter 
fullfölja rehabiliteringen. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 PiF formulär 
 

NRS Personalifyllt formulär   PID kod …………… 
    (fylls i av enheter vid behov) 

 

 

  

Personnummer:  

Namn (Förnamn och efternamn):  
 

 

  

1 Ursprunglig inremitterande instans:  
(Sätt kryss i lämplig ruta nedan) 

1  Sluten vård, sjukhus eller liknande (specialistsjukvård) 
2  Primärvård (hälsovalsenhet) 
3  Företagshälsovård 
4  Privata specialistläkare 
5  Direktsökande 
6  Övrigt 

 

  

 Datum 
År/mån/dag 

 

2 Remissankomst (Stämplingsdatum) 

 

  

    1:a erbjudna besök 
(lika med kallelsedatum)  Obs! Oberoende av 

personalkategori 

    1:a besök 
(Datum för första besök på enheten, kan vara 
samma som första erbjudna besök) 

 Obs! Oberoende av 
personalkategori 
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OBS! Sidan 1 kan fyllas i av administrativ personal vid första registrering.  

Sidor 2-4 fylls i vid avslut (efter utredning eller efter rehabiliteringsprogram). 

 

4 Patientkategori: (Detta fylls i efter beslut om åtgärd efter utredning) 

1  Enbart smärtteamutredning 
2  Rehabiliteringsprogram  
3  Övrigt (t.ex. annan smärtutredning/rehabilitering eller behandling)  

ingår ej i nationella årsrapporter i nuläget) 
 

5 Start rehabiliteringsperiod Datum: År/mån/dag ______________________ 
(ifylls enbart vid Patientkategori 2 = Rehabiliteringsprogram) 

 
6 Orsak till avslutning/avbrott:  
(Alternativ 2 - 4 innebär att patienten inte följs upp i NRS, d.v.s. uppföljningsmöjlighet 
saknas) 

Datum för avslut År/mån/dag:  
 
……………………………………… 
(Datum när den planerade insatsen är avslutad, vilket kan vara utredning för patienter som ej går till rehabilitering, annars i 
samband med avslut av den samlade rehabiliteringsperioden. Korta insatser efter avslut ingår ej i rehabiliteringsperioden. 
Om patienten själv avbryter, anges senaste besöksdag.) 

1  Planerad rehabiliteringsinsats fullföljd (kan vara teamutredning eller rehabilitering) 
2  Avslut p.g.a. behov av annan medicinsk kontakt 
3  Patient avbryter genom eget beslut 

3 ICD 10 - diagnoser: Diagnoskoder skall rangordnas enligt rehabiliteringsrelevans. 
Se förslag på NRS hemsida ”Lathund för diagnoskriterier”. Diagnos med 
rehabiliteringsrelevans 1 ska vara en smärtrelaterad diagnos, övriga kan vara 
smärtrelaterade eller andra diagnoser som beskriver komorbiditet.  

Rehabiliteringsrelevans Diagnos 
kod  

1   

2   

3   

4   

 

ICD 10 - diagnos beträffande ev. yttre orsak till skada (kod enl. kap. XX [V01-Y98]): 

Diagnos kod:   
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4  Andra skäl till avslut 
 

7 Patienten är (Kryssa ett eller flera alternativ. Ange även omfattningen i %, summan ska bli 100 %).   
 
 

Anställd eller är egen företagare. Anställningen omfattar ………..….% 

 Arbetssökande/arbetslös. Arbetslösheten omfattar ……………..%  
(inkluderar även om hen är i sysselsättning i arbetsmarknadsåtgärd samt har försörjningsstöd och är arbetssökande) 

 
Studerande. Studierna omfattar ……………..% 
 

 Inte förvärvsarbetande. Omfattning ………………% 
(t.ex. hemmafru/man, pensionär, om hen inte är arbetssökande och har varaktig sjukersättning eller försörjningsstöd)  

 

OBS frågorna 8 – 12 besvaras endast för patientkategori 2 (3 om relevant) 

 

8 Har programmet syftat till återgång i arbete/studier eller till att skapa en långsiktigt 
hållbar arbets-/studiesituation för denna patient? 

 Ja 
 Nej 

 

9 Har arbetsplatsbesök genomförts? 

 Ja 
 Nej 

 

10 Har avstämnings-/samverkans-/överförings-möte/n genomförts med externa 
aktörer eller finns planering för detta? 

 Ja 
 Nej 

 
Om ja ovan, vilka har/planeras att delta (flervalsfråga)? 

 Arbetsgivare 
 Försäkringskassa 
 Arbetsförmedlingen 
 Primärvård 
 Företagshälsovård 
 Socialtjänsten 
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 Annat 
 

11 Har patienten deltagit i ergonomiska interventioner med syfte att underlätta 
patientens arbete-/studier? 

 Ja 
 Nej 

 

12 Finns en handlingsplan som syftar till återgång i arbete/studier eller till att skapa 
en långsiktigt hållbar arbets-/studiesituation efter rehabiliteringen? 

 

 Ja 
 Nej 

 

13 Svenskspråkighet: (Avser talat språk, om ej född i Sverige) 

1  Utan svårigheter 
2  Feltolkningar förekommer 
3  Tolkberoende 
 

14 Rehabiliteringsplan:  
(Svar på frågan: Finns skriftlig individuell rehabiliteringsplan som är kommunicerad till 
patienten?) 

 Ja  
 Nej 

 

 

 

Nedanstående fylls i vid behov av att kunna särskilja olika patientåtgärder t ex för klinikens 
egna rapporter. Lokal kod eller siffrorna i någon av grupperna ” team, grupp, projekt” 
nedan kan användas in i NRS registreringen. Varje enhet väljer fn de alternativ som 
används. OBS en siffra eller kod bör gälla för samma sak under flera år. För att kunna ta 
ut rapporter behöver man tänka på att man bör ha tillräckligt många patienter i varje 
grupp. 

Lokal kod Fritextkod OBS här måste inmatningskoden vara exakt utan t ex mellanslag.  
 
Team (tio olika sifferalternativ finns) 

1   
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2   

3   

4   
5   

6   
7   

 8   

9   

10   

 
Grupp (tio olika sifferalternativ finns) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
Projekt (tio olika sifferalternativ finns)  
1   
2   
3   

4   

5   

6   

7   
8   
9   
10   

 

Bilaga 2 Korrelation variabler 
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