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Björn Börsbo 

Det går att leva ett ganska bra liv trots långvarig smärta. Livskvalitén påverkas främst 
av depression och andra psykologiska faktorer som blir följden av smärtan. Det visar 
Björn Börsbo:s avhandling om långvarig smärta. 

Långvarig smärta är en stor patientgrupp. Omkring 30-40 procent av befolkningen lider av 
långvarig smärta av sådan grad att det stör vardagslivet. Tio procent har så smärta att det 
invalidiserar i någon grad. Långvarig smärta är att betrakta som ett folkhälsoproblem men är 
samtidigt ett eftersatt område trots en beräknad total samhällskostnad på årliga 85 miljarder 
kronor i Sverige. Det är inget prioriterat område i vården och missgynnat när det handlar om 
hur man tar hand om patienter. 

Ett akut smärttillstånd är en varningssignal och kan därmed kallas ändamålsenlig. Men den 
stora frågan är varför och hur en smärta kan övergå till att bli långvarig, vilka det är som 
drabbas och varför. 

Denna avhandling studerar 700 patienter med långvarig smärta orsakad av whiplashskada, 
fibromyalgi och ryggmärgsskada. I studierna har undersökts hur graden av depression och 
andra psykologiska faktorer påverkar den upplevda livskvalitén och eventuell 
funktionsnedsättning. Man fann att depression tillsammans med smärtrelaterad ångest och 
katastroftänkande är de faktorer som påverkar livskvalitén mest, medan själva smärtnivån har 
större betydelse för funktionsnedsättning. Hur länge man haft ont spelar dock inte så stor roll. 
Intressant och förvånande är att så många patienter har lärt sig leva med sitt smärttillstånd så 
bra att de anser sig ha en förhållandevis hög livskvalité trots att de levt väldigt länge med 
höga smärtnivåer. 

Det krävs bra program för smärtrehabilitering och avhandlingen pekar på vikten av att de är 
individuellt inriktade och att alla faktorer bedöms noggrant så att rätt åtgärder kan sättas in. I 
smärtrehabiliteringsprogrammen handlar det bl.a. om att hitta en vettig balans mellan aktivitet 
och vila, att lära känna sin kropp och dess signaler och att hitta anpassade träningsformer. 
Tilltron till den egna förmågan kan påverka livskvalitén, liksom att kunna öka den fysiska 
aktiviteten. Programmen kan bli ännu bättre på att påverka bl.a. dessa faktorer och resultat 
från avhandlingen kan komma till nytta i detta förbättringsarbete. 
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