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Abstract
Author: Marie Engel & Miriam Voreland Nilsen. Title: Chronic low back pain disability:
the role of pain intensity, pain acceptance and fear-avoidance. Supervisor: Silje Endresen
Reme.
Introduction: Chronic pain is a common health problem associated with several negative
consequences for both the individual and society. There has been growing interest in
identifying and understanding the underlying mechanisms of chronic pain and associated
disability. Studies have indicated that the relationship between pain intensity and disability is
not as strong as previously thought. Pain acceptance and fear-avoidance, on the other hand,
have been shown to be of greater importance. However, few studies have compared these
variables directly, and thus we still have little knowledge of which variable is of greatest
importance for functional disability in chronic pain.
Aim: The aims of the study were threefold. First, to investigate the association between pain
intensity, pain acceptance, fear-avoidance and functional disability in a Norwegian sample of
chronic low back pain patients. Second, to examine the unique contributions of each
individual variable to disability; and third, to investigate whether the relationship between
pain intensity and disability is mediated by fear-avoidance and/or pain acceptance.
Method: 569 participants sick-listed for chronic low back pain were recruited as part of an
intervention study. Our study was cross-sectional, and based on baseline data from this
project, focusing mainly on pain intensity, pain acceptance, fear-avoidance and disability.
Correlational analyses were used to determine association between the variables; multiple
regression analyses were used to examine the unique contributions of each variable to the
degree of functional disability; and mediator analyses were conducted to investigate whether
pain acceptance and/or fear-avoidance mediated the relationship between pain intensity and
disability.
Results: The results showed that pain acceptance was most strongly correlated with
disability, and that pain acceptance accounted for more variance in disability than pain
intensity. Furthermore, acceptance of chronic pain was found to partially mediate the effect
of pain intensity on disability.
Conclusion: The finding that pain acceptance was of greatest importance for disability in
patients with chronic low back pain, adds new knowledge to the role of pain-related
acceptance in disability due to chronic pain. It also highlights the importance of focusing on
acceptance in clinical settings.
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Sammendrag
Forfattere: Marie Engel og Miriam Voreland Nilsen. Tittel: Funksjonsnedsettelse ved
kroniske korsryggsmerter: betydningen av smerteintensitet, smerteaksept og frykt-unngåelse.
Veileder: Silje Endresen Reme.
Introduksjon: Kroniske smerter er et svært utbredt helseproblem som er assosiert med en
rekke negative konsekvenser for individet og samfunnet. Det har derfor vært stor interesse for
å undersøke de underliggende mekanismene ved kroniske smerter og assosiert
funksjonsnedsettelse. Studier har indikert at sammenhengen mellom smerteintensitet og
funksjon ikke er så sterk som tidligere antatt. Smerteaksept og frykt-unngåelse er på sin side
vist å være av større betydning. Det er derimot få studier som har sammenlignet disse
variablene direkte. Vi har dermed fremdeles lite kunnskap omkring hvilken variabel som er
av størst betydning for smerterelatert funksjonsnedsettelse.
Mål: Studiens mål var tredelt; i) undersøke assosiasjonen mellom smerteintensitet,
smerteaksept, frykt-unngåelse og funksjonsnedsettelse i et norsk utvalg av pasienter med
kroniske korsryggsmerter, ii) undersøke det unike bidraget til hver enkeltvariabel på grad av
funksjonsnedsettelse, og iii) undersøke hvorvidt relasjonen mellom smerteintensitet og
funksjonsnedsettelse medieres av frykt-unngåelse og/eller smerteaksept.
Metode: Vår studie var en tverrsnittstudie, som baserte seg på baselinedata fra en
intervensjonsstudie med 569 deltakere som var sykmeldt for kroniske korsryggsmerter. Vi
undersøkte korrelasjonen mellom følgende variabler; smerteintensitet, smerteaksept, fryktunngåelse og funksjonsnedsettelse. Regresjonsanalyse ble brukt for å undersøke det unike
bidraget til hver variabel på grad av funksjonsnedsettelse, mens en medieringsanalyse viste
hvorvidt smerteaksept og/eller frykt-unngåelse medierte forholdet mellom smerteintensitet og
funksjon.
Resultater: Resultatene viste at smerteaksept var sterkest korrelert med funksjonsnivå,
etterfulgt av smerteintensitet og frykt-unngåelsesoppfatninger. Smerteaksept utgjorde det
største unike bidraget på grad av funksjonsnedsettelse og vi fant også støtte for at
smerteaksept delvis medierte forholdet mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse.
Konklusjon: Smerteaksept ser ut til å ha større betydning for funksjonsnivået til pasienter
med kroniske korsryggsmerter enn tidligere antatt. Resultatene fremhever dermed viktigheten
av å fokusere på aksept i kliniske sammenhenger.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Kroppslige smerter, inkludert hodepine, magesmerter, og muskel- og skjelettsmerter, er
vanlige somatiske symptomer. Hos flesteparten vil smertene gå over etter en stund, og
dagligdagse aktiviteter gjenopptas. Likevel vil smertene for et mindretall av mennesker
vedvare og igangsette et mønster preget av funksjonsnedsettelse og begrensninger i
dagliglivet. Kroniske smerter er et svært utbredt problem i den norske befolkningen, med
prevalensestimater på ca. 30% (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006).
Denne typen smerter er forbundet med en rekke negative konsekvenser for individet, slik som
redusert livskvalitet og nedsatt evne til å fungere i arbeid, relasjoner og dagliglivets
aktiviteter (Dueñas, Ojeda, Salazar, Mico & Failde, 2016; Fredheim et al., 2008). I tillegg er
langvarige smerter relatert til høyere forekomst av komorbide psykiske og somatiske plager
(Reme, Tangen, Moe, & Eriksen, 2011a; Von Korff et al., 2005). Kroniske smerter medfører
store årlige samfunnsmessige utgifter (NAV, 2019). Per 2009 ble de totale
samfunnsøkonomiske kostnadene for muskel- og skjelettplager i Norge estimert til å ligge et
sted mellom 69 og 73 milliarder kroner (Lærum et al., 2013). Kroniske smerter er derfor blitt
et økende helse- og samfunnsproblem.
På bakgrunn av slike utfordringer, har det vært viktig å undersøke mekanismene som ligger
til grunn for utvikling og opprettholdelse av kroniske smerter. Tidlige teorier tok
utgangspunkt i en biomedisinsk forståelsesmodell som kun fokuserte på biologiske aspekter
ved smerter. Det ble derimot tydelig at en slik modell ikke klarte å fange opp kompleksiteten
av smerter i tilstrekkelig grad. Dette har medført et skifte til en biopsykososial
forståelsesmodell som tar hensyn til både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.
Modellen anerkjennes i dag som det rådende perspektivet for forståelse av helse og sykdom
(Engel, 1977; Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007).
Pasienter med kroniske smerter rapporterer betydelig høyere grad av funksjonsnedsettelse
relativt til den generelle befolkningen (Fredheim et al., 2008; Lærum et al., 2013). Dette har
ført til økt interesse for å forstå sammenhengen mellom smerter og funksjon. En vanlig
antakelse er at smerter direkte medfører nedsatt funksjon. Forskning har derimot vist at
smerteintensitet ikke kan forklare en slik utvikling alene (Kovacs et al., 2004; Millard, Wells
& Thebarge, 1991). I den forbindelse har smerteaksept og frykt-unngåelsesoppfatninger blitt
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trukket frem som særlig betydningsfulle. Variablene er utledet fra ulike teoretiske modeller
som lenge har stått sterkt i feltet. Likevel er det fremdeles uklart hvilken av variablene som er
av størst betydning for funksjonsnedsettelse ved kroniske smerter. Vi var derfor interessert i å
gjennomføre en direkte sammenligning av smerteaksept og frykt-unngåelse på funksjon i et
norsk utvalg av pasienter med kroniske korsryggsmerter. Så vidt vi vet er vår studie en av få
som direkte sammenligner disse variablene. Resultatene vil kunne gi verdifull innsikt i
forståelsen av smerterelatert funksjonsnedsettelse.
Denne oppgaven vil starte med en presentasjon av kroniske smerter, for deretter å beskrive de
mest innflytelsesrike teoriene og behandlingstilnærmingene knyttet til langvarige smerter.
Studiens metode og resultater vil presenteres, etterfulgt av en diskusjon av resultatene opp
mot tidligere forskning og teori. Avslutningsvis vil vi trekke frem studiens styrker og
begrensninger, samt kliniske implikasjoner og forslag til fremtidig forskning.

1.2 Kroniske smerter
1.2.1 Kroniske smerter definert
Smerte er et vidt begrep som både brukes i medisinsk forstand, men også i beskrivelse av
menneskelig lidelse. Den rådende definisjonen er blitt formulert av den internasjonale
foreningen for studier av smerter (the International Association for the Study of Pain, IASP)
og lyder slik: ”smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse forbundet med
vevsskade eller truende vevsskade, eller beskrevet med begreper fra en slik skade” (Merskey
& Bogduk, 1994, s. 210, oversatt av Fors & Lund, 2016, s. 333). Definisjonen beskriver
smerte som en ubehagelig opplevelse, som henger sammen med et sanseinntrykk fra
kroppslig stimulering. Samtidig fanger den opp det emosjonelle aspektet og dermed også vår
respons til smerte. I forlengelse av dette fremstår smerter som en subjektiv opplevelse. Dette
kan forklare hvorfor to personer med identisk skade eller sykdom kan ha svært ulike
smerteopplevelser (Tjølsen & Rosland, 2017, s. 33). Smerte er altså et sammensatt fenomen
bestående av både sensoriske, psykologiske, sosiale og eksistensielle faktorer.
Det er mange forskjellige måter å klassifisere smerter på. En måte er å skille mellom akutte
og kroniske smertetilstander. En vanlig definisjon av akutte smerter er “den normale, antatte
fysiologiske responsen på en skadelig kjemisk, termisk eller mekanisk stimulus ... forbundet
med kirurgi, traumer og akutt sykdom” (oversatt fra Federation of State Medical Boards of
the United StatesInc, 2005, s. 77). Akutte smerter er raskt innsettende og forbigående.
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Smerten utløses i forbindelse med skade eller sykdom og varsler kroppen om at noe er galt.
På denne måten kan vi treffe tiltak for å beskytte oss mot ytterligere skade, ved å f. eks trekke
hånden vekk fra en varm kokeplate, redusere aktivitet eller unngå belastning
(Steingrimsdottir, Skurtveit, Handal & Nilsen, 2018). For mesteparten av akutte smerter
finnes det effektiv medikamentell behandling og smerten avtar vanligvis etter hvert som
skaden eller sykdommen leges (Borchgrevink, 2017; Steingrimsdottir et al., 2018).
Langvarige, eller kroniske smerter på sin side, er en type smerte som varer utover den akutte
sykdoms/skadefasen (Steingrimsdottir et al., 2018). En snakker om kroniske smerter dersom
smerten har vart i mer enn tre eller seks måneder (Merskey & Bogduk, 1994). Det er vanlig å
dele kroniske smerter inn i nevropatiske, nociseptive og idiopatiske smerter.
Nevropatiske smerter skyldes skade på, irritasjon av, eller sykdom i nervefibre eller
nerveceller, enten i sentralnervesystemet eller i det perifere nervesystemet (Helsedirektoratet,
2015, s.7; Tjølsen & Rosland, 2017, s. 34). En slik type smerte oppstår gjerne som følge av et
fysisk traume, hjerneslag, kirurgi, sykdommer som rammer nervesystemet og senskader etter
cellegiftbehandling (Steingrimsdottir et al, 2018). Nevropatiske smerter er som regel av en
brennende og/eller kriblende karakter og fører ofte til overømfintlighet for berøring, kulde og
varme (Slapø & Schjøtt, 2013). Nociseptive smerter på sin side, skyldes skader eller sykdom i
vev, ofte forårsaket av kutt, leddgikt eller betennelser (Steingrimsdottir et al., 2018). Smerten
skyldes enten direkte stimulering av nerveender (nociseptorer) eller stimuli fra en prosess
som potensielt sett kan medføre vevsødeleggelse (Helsedirektoratet, 2015, s.7). Denne typen
smerte er vanligvis av en verkende, skarp eller bankende karakter (Slapø & Schjøtt, 2013).
Idiopatiske smerter beskriver en smertetilstand uten spesifikk somatisk eller psykologisk
forklaring. Eksempler på langvarige, idiopatiske smerter er fibromyalgi, uspesifikke rygg- og
nakkesmerter og irritabel tarm (Helsedirektoratet, 2015, s. 8).
Oppsummert skiller en altså mellom akutte, forbigående smerter, og kroniske smerter som
varer utover den akutte fasen. Denne oppgaven vil ta for seg kroniske smerter.

1.2.2 Prevalens av kroniske smerter
Kroniske smerter er et svært utbredt helseproblem i den vestlige befolkningen. Ulike
populasjonsstudier har kommet frem til prevalensestimater på mellom 11% og 64%
(Landmark et al., 2013). I en stor studie med 46 394 deltakere fra 16 land, var 19% av
respondentene plaget av langvarige moderate til alvorlige smerter. Forekomsten varierte i de
ulike landene, med størst forekomst i Norge (30%) og lavest i Spania (12%). Flere studier ser
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ut til å bekrefte den relativt høye forekomsten av kroniske smerter blant den norske
befolkningen. For eksempel rapporterte Rustøen og kollegaer (2004) at 24,4% av deltakerne
hadde kroniske smerter, mens en annen norsk studie fant et prevalensestimat på 31%
(Landmark, Romundstad, Dale, Borchgrevink og Kaasa, 2012). Rustøen et al. (2004) fant
videre at så mange som 52,4% av deltakerne med kroniske smerter rapporterte smerter i
korsryggen.
Sammenhengen mellom kroniske smerter og demografiske variabler har også blitt undersøkt.
Studier har blant annet funnet høyere forekomst av kroniske smerter blant kvinner og ved
økende alder (Landmark et al., 2013; Rustøen et al., 2004; Steingrimsdottir, 2017). I tillegg er
det blitt funnet en sterk sammenheng mellom lavere inntekt, utdanningsnivå og kroniske
smerter. Lavere sosioøkonomisk status ser dermed ut til å være assosiert med høyere
forekomst av kroniske smerter (Bonathan, Hearn & Williams, 2013; Rustøen et al., 2004).
Det er derimot fortsatt lite kunnskap om årsakene og mekanismene bak slike sammenhenger.
En rekke psykososiale faktorer som tenkes å kunne påvirke dette forholdet er blitt forslått,
slik som psykologisk velvære, livsstil og arbeidsforhold (Bonathan et al., 2013). For
eksempel kan en mulig forklaring på sammenhengen være at lavere utdanning oftere er
assosiert med fysisk krevende arbeid. Dette er igjen forbundet med økt risiko for fysisk skade
og slitasje, særlig mot ryggrad. På den andre siden vil langvarige smerter også oftere føre til
frafall fra utdanning og arbeidsliv (Steingrimsdottir et al., 2018). I tillegg er det blitt foreslått
at individer med lavere utdanning har en tendens til å benytte seg av mindre effektive
mestringsstrategier, slik som unngåelse (Cano, Mayo & Ventimiglia, 2006; Deyo & Tsui-Wu,
1987).
Samfunnsmessige konsekvenser av kroniske smerter
Kroniske smerter utgjør en vesentlig økonomisk byrde for samfunnet. Per juni 2015 ble det
registrert om lag 312 000 individer med uføretrygd i Norge og blant disse hadde 28% en
muskel- og skjelettlidelse som søknadsdiagnose (NAV, 2018). I 2018 var muskel- og
skjelettlidelser oppgitt som årsak til 31,5% av det totale sykefraværet, noe som utgjorde 2,7
millioner dagsverk (NAV, 2019). I tillegg til de enorme kostnadene assosiert med redusert
arbeids- og inntektsevne, kommer kostnadene knyttet til bruk av helsetjenester (Landmark,
2017, s. 56). I en norsk populasjonsstudie viste Landmark og kollegaer (2013) at så mange
som 53% av deltakerne hadde oppsøkt en medisinsk spesialist i tillegg til fastlegen i løpet av
det siste året for sine smerter. 46% av deltakerne rapporterte videre at de hadde oppsøkt annet
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helsepersonell slik som fysioterapeuter og kiropraktorer. Dette tallet er dobbelt så høyt som
for dem uten kroniske smerter. Per 2009 ble de totale samfunnsøkonomiske kostnadene for
muskel- og skjelettplager i Norge estimert til å ligge et sted mellom 69 og 73 milliarder
kroner. Dette estimatet omfattet både kostnader for helsetjenester, sykefravær og andre
trygdeutgifter (Lærum et al., 2013). Kroniske smerter utgjør dermed et stort helse- og
samfunnsproblem.

1.2.3 Kroniske smerter og komorbiditet
Samtidig som kroniske smerter medfører store samfunnsmessige utfordringer, er smertene
også forbundet med en rekke konsekvenser for enkeltindividet. Pasienter med kroniske
korsryggsmerter rapporterer ofte andre plager i tillegg til smerter. En stor amerikansk
undersøkelse (Von Korff et al., 2005) fant at flertallet (87%) av respondentene med kroniske
ryggsmerter rapporterte minst en annen komorbid lidelse. Disse inkluderte andre kroniske
smertetilstander (69%), kroniske fysiske tilstander (55%), og mentale lidelser (35%).
Sammenlignet med resten av befolkningen har pasienter med kroniske ryggsmerter flere
somatiske, og subjektive helseplager, blant annet i form av artritt, hodepine og migrene, samt
andre former for kroniske smerter og søvnproblemer (Hagen, Svensen, Eriksen, Ihlebæk &
Ursin, 2006; Von Korff et al., 2005). Det rapporteres også høyere forekomst av
kardiovaskulære og respiratoriske lidelser, samt lidelser i fordøyelsessystemet (Hestbaek,
Leboeuf-Yde & Manniche, 2003). Når det gjelder komorbide mentale lidelser, varierer
prevalensen mellom 31-68%. De mest prevalente mentale lidelsene rapporteres å være
somatoforme lidelser, stemningslidelser, angstlidelser og substansmisbruk (Dersh, Gatchel,
Mayer, Polatin & Temple, 2006; Kinney, Gatchel, Polatin, Fogarty & Mayer, 1993; Polatin,
Kinney, Gatchel, Lillo & Mayer, 1993; Reme, Tangen, Moe & Eriksen, 2011a; Von Korff et
al., 2005).
Samlet sett er det indikasjon for høyere grad av komorbiditet av både fysiske og psykiske
plager blant pasienter med kroniske ryggsmerter. Dette er problematisk, da komorbiditet er
assosiert med lengre varighet av funksjonsnedsettelse i arbeidslivet. Klinikere bør dermed
være seg bevisst den økte risikoen for komorbide lidelser og plager, og bør rutinemessig
evaluere komorbiditet for å bedre kunne håndtere funksjonsnedsettelse assosiert med
kroniske smerter (Nordin et al., 2002).
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1.2.4 Kroniske smerter og funksjonsnedsettelse
Funksjonsnedsettelse er en tilstand som de fleste vil erfare i en eller annen grad i løpet av
livet. Ifølge verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO) er
funksjonsnedsettelse et komplekst fenomen som både avhenger av sykdommen eller skaden,
men også av kontekstuelle faktorer. Funksjonsnedsettelse er et paraplybegrep, som omfatter
svekkelser, aktivitetsbegrensninger og deltakelsesbegrensninger. En svekkelse er et problem
med en kroppsfunksjon eller struktur; en aktivitetsbegrensning er opplevde vansker med å
utføre en oppgave eller handling; mens en deltakelsesbegrensning er problemer individet kan
oppleve i sin livsutfoldelse. Funksjonsnedsettelse refererer altså til vansker som oppstår på et
eller flere av disse områdene. Definisjonen er universell og dekker alle former for
menneskelig funksjon. Videre fremheves det at funksjonsnedsettelse utgjør et kontinuum, og
dermed ikke innebærer separate kategorier for nedsatt funksjon (WHO, 2011, s.5).
Pasienter med kroniske smerter rapporterer generelt høyere grad av funksjonsnedsettelse
relativt til den generelle befolkning (Fredheim et al., 2008; Lærum et al., 2013). Kroniske
smerter påvirker alle aspekter ved funksjon. Smerter har blant annet en negativ innvirkning
på livskvalitet, hverdagslige aktiviteter og gjøremål, familieliv og sosiale relasjoner, fysisk og
mental helse, samt evne til å arbeide (Dueñas et al., 2016; Fredheim et al., 2008).
Smerteintensitet og funksjonsnedsettelse
Smerteintensitet refererer til grad av opplevde smerter (Cook et al., 2013). Det er vanlig å
anta at det er en direkte sammenheng mellom smerter og funksjonsnedsettelse. Studier har
derimot rapportert en svak til moderat assosiasjon mellom smerteintensitet og nedsatt
funksjon (Garbi et al., 2014; Kovacs et al., 2004; Stefane, Santos, Marinovic & Hortense,
2013). Det unike bidraget til smerteintensitet på funksjon varierer, med betaverdier fra .19 til
.55 (van den Hout, Vlaeyen, Heuts, Sillen & Willen, 2001; Waddell, Newton, Henderson,
Somerville & Main, 1993; Woby, Watson, Roach & Urmston 2004a; Woby, Watson, Roach
& Urmston, 2004b). På tross av varierende funn er det likevel generell enighet i at andre
faktorer er av større betydning for utvikling og varighet av funksjonsnedsettelse blant
pasienter med kroniske korsryggsmerter (Kovacs et al., 2004; Millard, Wells & Thebarge,
1991). Dette stemmer overens med at noen pasienter med mye smerter likevel rapporterer
god funksjon, mens andre pasienter med lite smerter kan ha nedsatt funksjon (Fors & Lunde,
2016, s. 336). Funnene har ført til økt interesse for å undersøke andre biopsykososiale
faktorers bidrag til funksjonsnedsettelse.
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1.3 Tidlige teorier om smerter
1.3.1 Den biomedisinske forståelsesmodellen
Gjennom tidene er det blitt formulert en rekke teorier og modeller som søker etter å forstå de
underliggende mekanismene ved smerter. Under den vitenskapelige revolusjonen på 1600tallet ble det ansett som uvitenskapelig å hevde at sjelen påvirker kroppen. Sjel og ånd ble
kirkens domene, mens kroppen tilhørte vitenskapen. Dette la grunnlaget for en dualistisk
tenkning om kropp og sjel (Schjødt, 2017, s. 21). Et slik skille ble først formulert av den
franske filosofen og matematikeren René Descartes. Han hevdet at kropp og sjel var styrt av
fundamentalt forskjellige prinsipper, og dermed ikke påvirket hverandre direkte. I følge
spesifisitetsteorien til Descartes produseres smerter av et direkte transmisjonssystem fra
skadd vev i kroppen til et smertesenter i hjernen. Descartes hevdet dermed at
smerteopplevelsen er proporsjonal med skadens omfang (Melzack, 1993; Schjødt, 2017, s.
21-22). Omtrent 200 år senere bygget Max von Frey på spesifisitetsteorien ved å hevde at det
finnes spesifikke nervefibre som trigges, og deretter overfører impulser som individet
oppfatter som kulde, varme, smerter og berøring (Schjødt, 2017, s. 22). En rekke alternative
modeller er senere blitt foreslått. Den sterkeste motstanderen til spesifisitetsteori var
intensitetsteori, som antok at smerter kan oppstå i hvilket som helst sensorisk system når
tilstrekkelig intensitet oppnås. Intensitetsteori avslo dermed forståelsen av smerter som en
egen modalitet (Moayedi & Davis, 2012). Et biomedisinsk perspektiv var altså lenge rådende,
hvor smerter ble ansett som et somatisk fenomen, uavhengig av sosiale, psykologiske, og
atferdsmessige faktorer (Engel, 1977).

1.3.2 Utvikling mot en biopsykososial forståelse
To av de første som anerkjente betydningen av erfaringer og andre psykologiske prosesser for
opplevelsen av smerter, var Melzack og Wall (1956). Forskerne påpekte en rekke mangler
ved spesifisitetsteorien. Teorien kunne for eksempel ikke forklare hvorfor forholdet mellom
skade og smerte er variabelt, hvordan ufarlig stimuli kan oppleves smertefullt og hvordan
smerter kan vedvare i fravær av skade (kroniske smerter). I diskusjonen av
spesifisitetsteorien, trakk forskerne særlig frem observasjoner gjort av Beecher og Pavlov
(Melzack & Wall, 1965).
Beecher (1946) observerte at det ikke var et direkte forhold mellom skadeomfang og
smerteintensitet i sin studie av skadde soldater under andre verdenskrig. Selv om soldatene
hadde alvorlige krigsskader, uttrykte kun 24% smerter i et slikt omfang at de ønsket
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smertelindring. Beecher mente at sterke emosjoner knyttet til situasjonen soldatene befant seg
i, hemmet smerteopplevelser i så stor grad at flesteparten av soldatene ikke hadde behov for
smertelindring (Beecher, 1946; Schjødt, 2017). Pavlov (referert i Melzack & Wall, 1965, s.
972) viste at hunder som ble utsatt for elektrisk støt, etterfulgt av belønning i form av mat,
etter hvert kun responderte på maten uten å vise tegn til smerter. I følge Melzack og Wall
tydet dette på at smerteopplevelsen kan hindres. Slike funn kunne ikke forklares av
spesifisitetsteorien (Melzack & Wall, 1965).
Smerteport-teorien (Gate Control Theory of Pain) ble utviklet som et svar på disse manglene
(Melzack & Wall, 1965). I følge denne teorien overføres sensorisk informasjon fra kroppen
til hjernen via et portsystem i ryggmargen, nærmere bestemt substantia gelatinosa i
dorsalhornet. Hvor mye informasjon som overføres avhenger av aktiviteten i store og små
nervefibre. Fibre med stor diameter (berøringsfibre) lukker porten, mens fibre med liten
diameter (smertefibre) åpner porten. Når porten er åpen videreføres smertesignaler til hjernen
og personen opplever smerter. Når porten er lukket opplever personen lite eller ingen smerter.
På denne måten vil åpning og lukking av porten fungere som en regulerende mekanisme for
smerteintensitet (Melzack & Wall, 1965; Moayedi & Davis, 2012). Teorien spesifiserte
videre hvordan portmekanismen kan påvirkes på ulike måter. Berøring mot skadestedet kan
for eksempel aktivere berøringsfibre som lukker porten og overstyrer smerten. Videre vil
portmekanismen kunne påvirkes av en rekke psykologiske prosesser slik som
oppmerksomhet, minner og erfaringer. Eksempelvis vil erfaringer som tilsier at smerter er
ufarlige, kunne lukke porten og hemme overføringen av smerteimpulser. På denne måten blir
psykologiske prosesser en viktig del av smerteopplevelsen (Melzack & Wall, 1965; Schjødt,
2017). Selv om flere deler av smerteport-teorien i senere tid er blitt avkreftet, bidro teorien til
ny kunnskap innen smertefeltet (Moayedi & Davis, 2012).

1.4 Nyere teorier om smerter
1.4.1 Den biopsykososiale forståelsesmodellen
Flere forskere så altså behovet for en bredere forståelse og tilnærming til smerter. I 1977
publiserte legen George Engel en banebrytende artikkel hvor han utfordret den daværende
biomedisinske modellen og introduserte feltet for den biopsykososiale modellen. Engel
argumenterte for at dersom en medisinsk modell skal regnes som vitenskapelig, må den
inkludere psykososiale aspekter (sosiale, psykologiske og kulturelle) i tillegg til biologiske
aspekter. Han argumenterte videre for at psykologiske og sosiale faktorer samhandler med
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biologiske faktorer, og påvirker sårbarhet, debut, forløp og alvorlighetsgrad av sykdom.
Behandling som kun baserer seg på biologiske forhold vil dermed ikke nødvendigvis gjøre
personen frisk.
Den biopsykososiale modellen ga mulighet til å forstå helse og sykdom gjennom biologiske,
psykologiske og sosiale faktorer. Modellen anerkjennes i dag som rådende perspektiv i
forståelsen av kroniske smerter, og har hatt innvirkning på en rekke teorier og modeller, samt
utviklingen av multidisiplinære behandlingstilnærminger (Engel, 1977; Gatchel et al, 2007;
Schjødt, 2017, s. 29-30).

1.4.2 Frykt-unngåelsesmodellen for kroniske smerter
En sentral modell innenfor et biopsykososialt perspektiv er frykt-unngåelsesmodellen (The
fear-avoidance model, heretter omtalt som FA-modellen). På bakgrunn av tidligere arbeid
(Lethem, Slade, Troup & Bentley, 1983; Philips, 1987), har frykt-unngåelsesmodellen for
kroniske smerter blitt utviklet (Vlaeyen, Kole-Snijders, Boeren og Van Eek, 1995a; Vlaeyen
og Linton, 2000). FA-modellen baserer seg på kognitive og atferdsmessige prinsipper, og
tenkes å kunne forklare hvordan akutte smerter utvikles til å bli kroniske og
funksjonsnedsettende (Leeuw et al., 2007). I modellen står frykt for smerter sentralt, hvilket
defineres som “frykt som tilkommer når individet oppfatter eller tolker smerterelatert stimuli
som en trussel” (oversatt fra Leeuw et al., 2007, s. 78). Da frykt for smerter har en
beskyttende funksjon overfor individet, regnes det som en adaptiv respons, særlig i akutt fase.
Frykten kan derimot bli dysfunksjonell i de tilfeller hvor smerten vedvarer, og ikke lengre
kan forklares av skade (Leeuw et al., 2007).
Kjernen i modellen er individets tolkning av smerter, som kan føre til en av to responser som
igjen er avgjørende for forløp og utfall. Dersom smerten tolkes som ikke-truende
(eksempelvis at smerten oppfattes som midlertidig), responderer individet med konfrontasjon.
Konfrontasjon fører til opprettholdelse av dagligdagse fysiske og sosiale aktiviteter, redusert
frykt over tid, og funksjonell tilfriskning. Dersom smerten tolkes som truende og potensielt
katastrofal (eksempelvis at smerten oppfattes som et tegn på alvorlig skade), responderer
individet med unngåelse. Unngåelse fører til reduksjon eller opphold i dagligdagse
aktiviteter, opprettholdt eller økt frykt og smertepersepsjon, samt en rekke fysiologiske og
psykologiske konsekvenser (Leeuw et al., 2007). Langvarig unngåelse og fysisk inaktivitet er
blant annet funnet å ha uheldig effekt på muskel-skjelett og kardiovaskulære systemer,
hvilket fører til det såkalte “disuse” syndromet (Bortz, 1984). I følge FA-modellen vil altså
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individets tolkning av, og respons til smerter i form av enten konfrontasjon eller unngåelse
kunne påvirke funksjonsnivå og smerteintensitet.
Frykt-unngåelsesoppfatninger og funksjonsnedsettelse
FA-modellen antar at funksjonsnedsettelse oppstår som et resultat av en sekvensiell prosess
gjennom smerter, katastrofetanker, frykt og unngåelse. Forskningen har i den forbindelse
vært opptatt av å undersøke sammenhengen mellom frykt-unngåelsesoppfatninger og
funksjonsnedsettelse blant pasienter med kroniske korsryggsmerter. Waddell og kollegaer
(1993) undersøkte deltakeres oppfatning av hvordan arbeid og fysisk aktivitet påvirket
smertene og funksjonsnivået. De fant at frykt-unngåelsesoppfatninger, særlig knyttet til
arbeid hadde en sterk sammenheng med funksjonsnedsettelse både i dagligdagse aktiviteter
og arbeidsliv. Biomedisinske karakteristika ved smertene, knyttet til lokalisering,
alvorlighetsgrad og varighet viste derimot liten sammenheng med funksjonsnedsettelse. Dette
la grunnlaget for utsagnet: “Fear of pain and what we do about pain may be more disabling
than pain itself” (Waddell et al., 1993, s. 164). Smerterelatert frykt har i senere tid blitt funnet
å ha moderate til sterke assosiasjoner med funksjonsnedsettelse ved kroniske smerter (Zale,
Lange, Fields & Ditre, 2013) og er vist å være den beste prediktoren for rapportert
funksjonsnedsettelse sammenlignet med smerteintensitet (Crombez, Vlaeyen, Heuts &
Lysens, 1999; Vlaeyen, Kole-Snijders, Rotteveel, Ruesink & Heuts, 1995b). Studier har
dermed vist at frykt-unngåelse er en sentral variabel ved smerterelatert funksjonsnedsettelse.

1.4.3 Aksept for kroniske smerter
Smerterelatert frykt og unngåelse er ikke de eneste variablene som er vist å ha betydning for
funksjonsnedsettelse hos pasienter med kroniske smerter; en annen sentral variabel er aksept.
Forsøk på å redusere eller unngå smerter er naturlig, men i noen tilfeller er det umulig og kan
medføre svært negative konsekvenser for individet. Pasienten kan bli fastlåst i søken etter nye
behandlingsformer og unngåelse av aktiviteter som kan føre til smerter. Dette vil i neste
omgang føre til at livet blir stadig mer begrenset (Dahl & Øverland, 2017, s. 157). Søken
etter kontroll over smertene er blitt identifisert som den viktigste prediktoren for ubehag og
funksjonsnedsettelse blant pasienter med kroniske smerter (McCracken, Eccleston & Bell,
2005a). Aksept blir i denne sammenhengen foreslått som et alternativ til kontroll og
unngåelse (McCracken, Carson, Eccleston & Keefe, 2004a; Hayes, Strosahl & Wilson,
1999a, s. 118). Aksept anses som et atferdsdomene bestående av to komponenter;
aktivitetsforpliktelse og smertevillighet (McCracken, Vowles & Eccleston, 2004b).
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Aktivitetsforpliktelse handler om å fortsette å engasjere seg i aktiviteter til tross for smerter.
Smertevillighet handler om å anerkjenne at strategier som unngåelse og kontroll av smerter,
ofte er lite effektive når det gjelder kroniske smerter. I tråd med dette er aksept for kroniske
smerter blitt definert som: ”an active willingness to engage in meaningful activities in life
regardless of pain-related sensations, thoughts, and other related feelings that might otherwise
hinder that engagement” (McCracken et al., 2004a, s. 6).
Aksept innebærer ikke å hengi seg til enhver opplevelse av lidelse. Det er ikke det samme
som å gi opp eller ignorere smerten. Det innebærer å anerkjenne virkeligheten som den er og
et valg om å stoppe handlinger som ikke fungerer, slik at man kan jobbe for å oppnå andre
meningsfulle mål. Aksept handler heller ikke om å tillegge smerter positive sider, men om å
handle i tråd med sine mål, verdier og ønsker til tross for smerter (McCracken et al., 2004a;
Risdon, Eccleston, Crombez & McCracken, 2003).
Aksept og ulike mål på funksjon
De siste årene har det kommet flere studier som særlig fokuserte på betydningen av
smerteaksept for en rekke utfallsmål slik som funksjonsnivå og smerteintensitet. Aksept er
blant annet vist å være assosiert med lavere smerteintensitet, mindre smerterelatert frykt og
unngåelse, mindre depresjon, og bedre fysisk og psykososial funksjon, samt bedret
aktivitetsnivå og jobbstatus. Regresjonsanalyser har i tillegg vist at aksept for smerter var en
god prediktor for tilpasning til de ulike utfallsmål. (McCracken, 1998). Disse funnene er
senere blitt replisert i flere studier (McCracken & Eccleston, 2003; McCracken & Eccleston,
2005). Videre er akseptbaserte intervensjoner vist å kunne føre til bedring av både funksjon
og smerter (McCracken, Vowles & Eccleston, 2005b). Det er blitt gjennomført en rekke
eksperimentelle studier for å undersøke sammenhengen mellom smerteaksept og toleranse for
smerter. Her ble det funnet at aksept for kroniske smerter var assosiert med økning i toleranse
for smerter, samt mindre opplevelse av smerter som en barriere for aktivitet (Gutierrez,
Lucioano, Rodriguez & Fink, 2004; Hayes, Bissett & Korn, 1999b). Aksept for kroniske
smerter ser dermed ut til å være en viktig faktor for kroniske smerter og smerterelatert
funksjon.
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1.4.4 Sammenligning av frykt-unngåelse og smerteaksept på
funksjon
Selv om frykt-unngåelsesoppfatninger og aksept for kroniske smerter hver for seg er blitt vist
å være sentrale variabler for funksjonsnedsettelse ved kroniske smerter, er det få studier som
har sammenlignet dem direkte. Studier som har sammenlignet nært relaterte variabler, vil
derfor også inkluderes i denne sammenfatningen. Det er blant annet blitt rapportert en høyere
korrelasjon mellom frykt-unngåelse og funksjonsnedsettelse (r=.27), relativt til assosiasjonen
mellom smerteaksept og funksjon (r=-.18). Forskjellene er derimot små (Ramírez-Maestre,
Esteve, & López-Martínez, 2014). Når det gjelder analyser av det unike bidraget til fryktunngåelsesoppfatninger og aksept, er resultatene varierende. En studie rapporterte signifikant
betydning av både katastrofetanker og aksept på grad av funksjon, hvor katastrofetanker
utgjorde det største unike bidraget i et utvalg av kroniske smertepasienter (Vowles,
McCracken & Eccleston, 2008). En annen studie fant på sin side at smerteaksept var av størst
betydning, og at det var ingen signifikant sammenheng mellom frykt-unngåelsesoppfatninger
og funksjonsnedsettelse (Ramírez-Maestre et al., 2014). Selv om studier har kommet frem til
ulike resultater, kan det se ut til at både frykt-unngåelsesoppfatninger og smerteaksept er av
betydning for funksjon. Det er likevel fortsatt uklart hvilken av disse som er mest sentral for
funksjonsnedsettelse.

1.4.5 Frykt-unngåelse og smerteaksept som mediatorer
En annen etablert metode for å undersøke sammenhengen mellom smerter og
funksjonsnedsettelse, er medieringsanalyse. I en medieringsanalyse inkluderes en
tredjevariabel som en antar påvirker forholdet mellom kroniske smerter og funksjon (Baron
& Kenny, 1986). En rekke slike variabler er blitt undersøkt, men det er få studier som direkte
sammenligner aksept og frykt-unngåelsesoppfatninger som mediatorer. En metaanalyse (Lee
et al., 2015) undersøkte hvorvidt frykt, katastrofetenkning og mestringstro medierte
sammenhengen mellom smerteintensitet og funksjon. De to førstnevnte variablene er nært
knyttet til frykt-unngåelsesoppfatninger. Mestringstro på sin side, handler om troen på egen
evne til å gjennomføre aktiviteter til tross for smerter, og tenkes å være sammenlignbar med
aksept. Resultatene indikerte at frykt og mestringstro var signifikante mediatorer, i
motsetning til katastrofetenkning. På lang sikt var det mestringstro som i størst grad medierte
en slik sammenheng relativt til frykt. Det er dermed indikasjoner for at psykologiske
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variabler medierer sammenhengen mellom smerter og funksjon, men vi har fremdeles lite
kunnskap om hvorvidt smerteaksept og frykt-unngåelse utgjør signifikante mediatorer.

1.4.6 Behandling av kroniske smerter
Multidisiplinær behandling av kroniske smerter
Med anerkjennelsen av den biopsykososiale forståelsesmodellen, har multidisiplinære
tilnærminger til langvarige smerter blitt akseptert som standard behandling. Multidisiplinære
tilnærminger retter seg mot en rekke biopsykososiale faktorer, og tar sikte på å bedre
individets fysiske og psykiske helse, samt aspekter ved individets sosiale og yrkesmessige liv
(Kamper et al., 2014). Tilnærmingene er hovedsakelig basert på kognitive-atferdsmessige
prinsipper, med mål om å øke funksjon gjennom endring av tanker og oppfatninger, samt
endring av forutsetninger i omgivelsene. Det finnes derimot andre kjente tilnærminger, slik
som gradert aktivitetseksponering, hvor individet oppmuntres til gradvis økning av
aktivitetsnivået. I en multidisiplinær tilnærming til kroniske smerter kombineres slike
metoder med blant annet fysioterapi, smertelindrende medikamenter, psykoedukasjon og
ergonomisk trening (Scascighini, Toma, Dober-Spielmann & Sprott, 2008). Metaanalyser
viser større effekt av multidisiplinære tilnærminger på en rekke utfallsmål (eksempelvis
funksjonsnivå) relativt til standard medisinsk behandling og ikke-multidisiplinære
tilnærminger (Kamper et al., 2014; Scascighini et al., 2008). Multidisiplinære tilnærminger
vurderes altså å være effektive ved kroniske smerter.
Videre følger en beskrivelse av sentrale behandlingstilnærminger knyttet til smerteintensitet,
frykt-unngåelsesoppfatninger og aksept for kroniske smerter. Slike tilnærminger tenkes å
kunne inngå i et multidisiplinært behandlingsperspektiv ved langvarige smerter.
Medikamentell behandling
Smertelindrende medikamenter, hovedsakelig opioider, er lenge blitt brukt i behandlingen av
ulike smertetilstander (Von Korff, 2013). Mens bruk av opioider ved akutte smerter er
anerkjent som effektiv behandling, eksisterer det mer kontrovers når det gjelder langsiktig
opioidbehandling ved kroniske smerter (Zenz, Strumpf & Tryba, 1992). Langsiktig bruk er
blant annet assosiert med forhøyet risiko for misbruk, avhengighet og overdose (Von Korff,
2013). Den enorme økningen i forbruket av opioider i USA har ført til at dette nå betegnes
som en nasjonal krise (Gostin, Hodge & Noe, 2017). Tall fra 2017 viser at mer enn 47 000
amerikanere døde som følge av en opioidoverdose det samme året (Scholl, Seth, Kariisa,
Wilson & Baldwin, 2019), og mer enn 2,1 millioner led av rusavhengighet relatert til opioider
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(Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2018). I Europa har man også sett en
relativ økning i bruken av opioider, dog ikke i like stor grad som i USA (van Amsterdam &
van den Brink, 2015). I Norge er det for eksempel blitt rapportert en økning på 9% i antall
personer som fikk opioider fra 2004 til 2007 (Fredheim, Skurtveit, Breivik & Borchgrevink,
2010).
På tross av en massiv økning i bruk av opioider, har vi lite kjennskap til hvilken effekt
behandlingen har på en rekke utfallsmål, slik som funksjon og livskvalitet. En mulig
forklaring på dette er at de fleste effektstudier kun har evaluert kortsiktige effekter av
opioider (6 til 16 uker), hvilket begrenser muligheten for å konkludere angående langsiktige
effekter (Chou et al., 2015). Kortsiktig opioidbehandling er derimot vist å ha liten effekt ved
kroniske korsryggsmerter, både når det gjaldt rapportert smerteintensitet og
funksjonsnedsettelse (Chaparro et al., 2013). Videre rapporterte en stor europeisk
undersøkelse (Breivik et al., 2006) at hele 64% av deltakerne som brukte reseptbelagte
smertestillende medikamenter, var misfornøyde når det gjaldt medikamentenes evne til å
kontrollere smertene. Sammenfattet er det fremdeles mye uklarheter omkring langsiktige
konsekvenser og effekter knyttet til bruk av reseptbelagte smertestillende medikamenter.
Dette er overraskende med tanke på statistikk som viser til økende bruk av opioider i
befolkningen.
Kognitiv atferdsterapi
Som tidligere nevnt, spiller frykt-unngåelsesoppfatninger og tolkningen av smerter en viktig
rolle i utvikling og opprettholdelse av kroniske smerter. Kognitive faktorer er altså av
betydning, hvilket har ført til utviklingen av en rekke kognitive tilnærminger til smerter.
Kognitiv atferdsterapi (KAT) ble opprinnelig utviklet som en behandlingstilnærming ved
depresjon (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979), og ble senere brukt for å behandle en rekke
psykiatriske lidelser, samt kroniske smerter. Kognitiv atferdsterapi er definert som “en
systematisk korttidsterapi som er basert på at det negative innholdet i spontane tanker om oss
selv, framtiden og verden kan føre til psykiske problemer” (Hjemdal & Kennair, 2014, s.
145). Kjernen i KAT er at tolkning av hendelser påvirker vår respons, som igjen påvirker
atferd og følelser (Hjemdal & Kennair, 2014, s. 145). KAT er designet for å hjelpe pasienten
med å identifisere, realitetsteste, og korrigere uhensiktsmessige og lite tilpasningsdyktige
oppfatninger og antakelser (Turk, Meichenbaum & Genest, 1983, s. 335).
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Kognitiv atferdsterapi er en anerkjent behandlingstilnærming ved kroniske smerter, og
baserer seg på en biopsykososial forståelsesmodell. Grunntanken er at måten smerten blir
tolket og håndtert, vil kunne påvirke smertene og funksjonsnivået til pasienten. Målet med
KAT er ikke å fjerne smertene, men å gjøre pasienten bevisst på samspillet mellom ulike
forsterkende og opprettholdende faktorer som igangsetter onde sirkler av uhensiktsmessig
atferd. Katastrofetanker og forestillinger om smerten og smertens konsekvenser utfordres
blant annet ved hjelp av atferdseksperimenter. På denne måten sentrerer behandlingen seg
særlig rundt individets frykt-unngåelsesoppfatninger, og fokuserer på å erstatte unngåelse
med mer hensiktsmessige strategier for å håndtere smerter (Fors & Lunde, 2016, s. 337-338).
Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en nyttig behandlingstilnærming ved en rekke
kroniske smertetilstander, inkludert kroniske korsryggsmerter. Sammenlignet med andre
veiledningsbaserte behandlinger, placebo og venteliste kontroller, rapporteres det små til
moderate effektstørrelser på smerteopplevelse, funksjonsnedsettelse, livskvalitet,
sinnsstemning og katastrofetanker ved eksponering til KAT-intervensjoner. Videre så
effekten ut til å vedvare over tid blant deltakerne (de C Williams, Eccleston & Morley, 2012;
Richmond et al., 2015). Effekten på de samme utfallsmålene var derimot svak til ikkeeksisterende når KAT-intervensjoner ble sammenlignet med fysioterapeutisk, og medisinsk
behandling (de C Williams et al., 2012). En intervensjonsstudie (CINS-prosjektet) viste svak
tilleggseffekt av KAT på en rekke utfallsmål, i forhold til en kortvarig kognitiv intervensjon
(Reme et al., 2016). Sammenfattet er det indikasjon for at KAT har langsiktig effekt i
behandlingen av kroniske smerter, men at effektene ikke er særlig store overordnet sett.
Aksept og forpliktelsesterapi
I løpet av de siste årene har det kommet nyere former for kognitive tilnærminger. En av disse
er aksept og forpliktelsesterapi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT), utviklet av
Stephen Hayes (Hayes et al., 1999a). Her endres fokuset fra aktiv forandring av tanker og
følelser til å hjelpe pasienter med å akseptere at tanker, følelser og kroppslige fornemmelser
vanskelig kan unngås. ACT går med andre ord ikke ut på å endre innholdet i personens
tanker, men heller hvordan personen forholder seg til egne tanker (Hayes et al., 1999a, s. 24).
I ACT jobber en med å redusere unngåelsesatferd ved å fokusere på verdier, og støtte
pasientene i deres forsøk på å handle i tråd med disse til tross for tilstedeværelse av
vanskelige tanker og opplevelser, slik som smerter (Hayes, 2004). I denne sammenhengen
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oppmuntres pasienten til å tenke over sine verdier og forplikte seg til å handle i
overensstemmelse med disse (Fors & Lunde, 2016, s. 338).
Målet med ACT er å hjelpe pasienten til å utvikle større psykologisk fleksibilitet. Med
psykologisk fleksibilitet menes “evnen til å kontakte øyeblikket mer fullstendig som et
bevisst menneske og å endre eller stå fast ved atferd som tjener verdsatte mål” (Hayes,
Luoma, Bond, Masuda, A., & Lillis, 2006, s. 7, oversatt av Holden & Lenndin, 2014, s. 165166). Psykologisk fleksibilitet omfatter seks kjerneprosesser; aksept, oppmerksom
tilstedeværelse, selvet som observatør, et verdibasert liv, defusjon og forpliktende handlinger.
ACT består av øvelser knyttet til hver av disse seks kjerneprosessene med formål om å styrke
pasientens psykologiske fleksibilitet. Mindfulness er et eksempel på en øvelse som brukes for
å vise at tanker er tanker, og følelser er følelser; vi kan legge merke til dem uten å
nødvendigvis handle på dem (Dahl & Øverland, 2017, s. 157-158). Videre er bruken av
metaforer en sentral teknikk i ACT (Hayes, 2004).
Det er god empirisk støtte for bruken av ACT i behandling av kroniske smertetilstander
(McCracken & Vowles, 2014). McCracken og Vowles (2014) beskrev blant annet seks
randomiserte kontrollstudier som støtter bruken av ACT for kroniske smerter (Buhrman et al,
2013; Dahl, Wilson, & Nilsson, 2004; Thorsell et al., 2011; Wetherell et al., 2011; Wicksell,
Ahlqvist, Bring, Melin, & Olsson, 2008; Wicksell et al., 2013). Disse studiene fant blant
annet at ACT bidro til å redusere smerterelatert ubehag, depresjon, smerterelatert frykt og
manglende fleksibilitet. ACT er også vist å ha en positiv effekt på funksjonsnivå og
livskvalitet (Wicksell et al., 2013). Det er videre blitt publisert en rekke delvis randomiserte
studier (Johnston, Foster, Shennan, Starkey, & Johnson, 2010; McCracken, Vowles, &
Eccleston, 2005; Vowles, Wetherell, & Sorrell, 2009), effektstudier (McCracken & GutiérezMartinez, 2011; Vowles & McCracken, 2008) og oppfølgingsstudier (Vowles, McCracken, &
Zhao-O’Brien, 2011) som støtter bruken av ACT i behandling av kroniske smerter.
KAT eller ACT: hvilken tilnærming har størst effekt ved kroniske smerter?
KAT og ACT er dermed vist å være effektive behandlingstilnærminger hver for seg. Effekten
av KAT versus ACT ved kroniske smerter ble undersøkt i en stor randomisert studie
(Wetherell et al., 2011). Etter endt behandling var det ingen signifikante forskjeller mellom
gruppene når det gjaldt smertens inngripen i tilværelsen, alvorlighetsgrad av smerter,
livskvalitet, depressive symptomer og angst for smertene. Derimot fant de at KAT-gruppen
vurderte det kognitive-atferdsmessige rasjonalet som mer troverdig, og hadde høyere
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forventninger til bedring. ACT-gruppen på sin side var mer tilfredse med behandlingen
relativt til KAT-gruppen. Selv om det ikke var indikasjon for betydelige forskjeller mellom
KAT og ACT i behandlingen av kroniske smerter, var høy tilfredshet knyttet til ACT et
viktig funn, da tilfredshet øker sannsynlighet for etterlevelse av behandling (Wetherell et al.,
2011). KAT og ACT har også blitt sammenlignet i en mindre pilotstudie som inkluderte 11
veteraner med kroniske smerter (Vowles et al., 2009). Begge behandlingstilnærmingene
hadde effekt på deltakernes funksjonsnivå og smerteintensitet. Effektstørrelsene var derimot
generelt lavere for KAT-gruppen, enn ACT-gruppen. Forskerne konkluderte med at effekten
av ACT er sammenlignbar med mer etablerte behandlingsformer, slik som KAT. Utenom
disse studiene, er det relativt lite forskning som sammenligner effekten av disse
tilnærmingene i behandling av kroniske smerter.

1.5 Formålet med studien
Kroniske smerter har store konsekvenser for menneskers livskvalitet og funksjon, både
mentalt, fysisk, sosialt og yrkesmessig. I tillegg kommer de store samfunnsmessige
kostnadene. Slike konsekvenser har medført at kroniske smerter i dag anses som en stor
helseutfordring. Dette har bidratt til økt interesse for å undersøke de underliggende
mekanismene ved langvarige smerter og assosiert funksjonsbegrensning. Tradisjonelt sett har
forskning og behandling tatt utgangspunkt i en biomedisinsk forståelsesmodell. Nyere
forskning har derimot konkludert med at modellen ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å
fange kompleksiteten av kroniske smertetilstander. I løpet av de siste tiårene har fokuset
derfor endret seg i retning av en biopsykososial forståelsesmodell. Et slikt perspektiv tar
hensyn til både biologiske, psykologiske og sosiale forhold i utvikling og opprettholdelse av
smerter og funksjonsbegrensning. I den sammenheng har forskning lagt stor vekt på
smerteaksept og frykt-unngåelse som sentrale variabler. Studier har konkludert med at begge
variablene er relatert til funksjonsnedsettelse i denne pasientgruppen. Derimot har de fleste
studier undersøkt betydningen av variablene hver for seg, uten å sammenligne dem direkte.
Dette begrenser muligheten til å trekke konklusjoner angående hvilken variabel som er av
størst betydning for funksjon.
Det overordnede målet med denne studien er å bidra med økt kunnskap omkring
funksjonsnedsettelse ved kroniske korsryggsmerter. Studiens mål er tredelt; i) undersøke
assosiasjonen mellom smerteintensitet, frykt-unngåelse, smerteaksept og
funksjonsnedsettelse i et norsk utvalg av pasienter med kroniske korsryggsmerter, ii)
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undersøke det unike bidraget til hver enkeltvariabel på grad av funksjonsnedsettelse, og iii)
undersøke hvorvidt relasjonen mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse medieres av
frykt-unngåelse og/eller smerteaksept. Resultatene vil kunne tenkes å gi verdifull innsikt i
forståelsen av smerterelatert funksjonsbegrensning, samt ha implikasjoner for klinisk praksis
og fremtidig forskning.

1.5.1 Forskningsspørsmål
1. Hva er assosiasjonen mellom smerteintensitet, smerteaksept, fryktunngåelsesoppfatninger og funksjonsnedsettelse?
2. Smerteintensitet, smerteaksept og frykt-unngåelsesoppfatninger; hvilken av disse
variablene utgjør det største unike bidraget til grad av funksjonsnedsettelse?
3. Medieres forholdet mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse av fryktunngåelsesoppfatninger og/eller smerteaksept?

1.5.2 Hypoteser
På bakgrunn av tidligere forskningsfunn og den biopsykososiale modellen, har vi følgende
hypoteser knyttet til de ovennevnte forskningsspørsmålene:
1.
a. Vi forventer en svak til moderat, positiv assosiasjon mellom smerteintensitet og
funksjonsnedsettelse. Dette baseres på tidligere forskningsresultater som har
funnet svake til moderate korrelasjonskoeffisienter mellom smerteintensitet og
funksjon (Kovacs et al., 2004; Millard, Wells & Thebarge, 1991; Waddell, 1987).
b. Vi forventer en sterk, positiv assosiasjon mellom frykt-unngåelsesoppfatninger og
funksjonsnedsettelse. Hypotesen tar utgangspunkt i tidligere funn som har kommet
frem til slike sammenhenger (Crombez et al., 1999; Wadell et al., 1993).
c. Vi forventer en moderat, negativ assosiasjon mellom smerteaksept og
funksjonsnedsettelse. Hypotesen baseres på en rekke tidligere forskningsfunn som
har funnet moderat, negativ korrelasjon mellom smerteaksept og funksjon
(McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 2003; McCracken & Eccleston,
2005).
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2.
Vi forventer at frykt-unngåelsesoppfatninger utgjør det største unike bidraget på grad av
funksjonsnedsettelse, relativt til smerteintensitet og smerteaksept. Hypotesen tar
utgangspunkt i FA-modellens sterke posisjon i feltet. Den baserer seg også på tidligere
studier som fremhever frykt-unngåelsesoppfatninger som betydningsfulle for
funksjonsnedsettelse, samt funn som tilsa at smerterelatert frykt i større grad forklarer
funksjon, relativt til smerteintensitet (Crombez et al., 1999; Vlaeyen et al., 1995a).
3.
a. Vi forventer at frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til arbeid er en signifikant
mediator for forholdet mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse.
Hypotesen baseres på tidligere forskningsfunn som viste at frykt signifikant
medierte sammenhengen mellom smerteintensitet og funksjon (Lee et al., 2015).
b. Vi forventer at frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til fysisk aktivitet er en
signifikant mediator for forholdet mellom smerteintensitet og
funksjonsnedsettelse. Hypotesen baseres tidligere forskningsfunn som viste at
frykt signifikant medierte en slik sammenheng (Lee et al., 2015).
c. Vi forventer at smerteaksept er en signifikant mediator for forholdet mellom
smerteintensitet og funksjonsnedsettelse. Hypotesen tar utgangspunkt i
forskningsresultater som viste at mestringstro signifikant medierte en slik
sammenheng (Lee et al., 2015).
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2 Metode
2.1 Deltakere
569 norske deltakere ble rekruttert i forbindelse med en intervensjonsstudie (Cognitive
Interventions and Nutritional Supplements, CINS) av personer sykmeldt for kroniske
korsryggsmerter (Reme et al., 2016). For å bli inkludert i studien måtte deltakerne være i
aldersgruppen 20-60 år. Videre måtte de være i minst 50% ansettelse og ha vært minst 50%
sykmeldt i en periode på 2-10 måneder ved rekrutteringstidspunktet. Deltakerne måtte møte
kriterier for en av følgende ICPC diagnoser: L02 (rygg symptomer/plager), L03 (korsrygg
symptomer/plager), L84 (ryggsyndrom uten smerteutstråling), L86 (ryggsyndrom med
smerteutstråling) (Reme et al., 2011b).
Deltakerne ble ekskludert fra studien dersom de var mindre enn 50% sykmeldt, ikke hadde
flytende norsk tale eller hadde pågående erstatningssaker, rettssaker eller andre rettslige
forhold knyttet til korsryggsmertene eller andre relaterte tilstander. Videre
eksklusjonskriterier var nylig opplevd traume mot ryggen, graviditet, pågående kreft- eller
antikoagulasjonsbehandling, alvorlige psykiatriske eller kardiovaskulære lidelser, hemofili
eller osteoporose (Reme et al., 2011b).

2.2 Prosedyre
Vår studie baserer seg på baseline-data innsamlet i forbindelse med CINS-studien (Reme et.
al., 2016). CINS er en intervensjonsstudie som ble gjennomført i perioden 2008 til 2010.
Formålet med CINS-studien var å undersøke hvorvidt en skreddersydd manualbasert kognitiv
atferdsterapi eller kosttilskudd i form av selolje og soyaolje, hadde noe tilleggseffekt i
forløpet av en kortvarig kognitiv intervensjon på tilbakeføring til arbeid. Deltakerne i
prosjektet ble rekruttert via invitasjon fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Personer som
var minst 50% sykmeldt i en periode på mellom 2 til 10 måneder grunnet korsryggsmerter
fikk invitasjonsbrev. Brevet inneholdt informasjon om studien samt et svarark. Personer som
var interesserte fylte ut svararket med kontaktinformasjon og sendte det til forskningsenheten
(Uni Helse). Respondenter ble screenet per telefon og ekskludert dersom de ikke oppfylte
studiens kriterier eller ikke kunne nås. Videre evaluering og screening i form av blant annet
MINI Plus (Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju) ble utført ved en av fire
deltakende klinikker. Respondentene som oppfylte inklusjonskriteriene fikk mer utfyllende
informasjon om studien. Videre ble de informert om sine rettigheter i henhold til
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Helsinkideklarasjonen og bedt om å signere et samtykkeskjema. Deltakerne fylte deretter ut
en rekke spørreskjemaer som blant annet kartla demografisk informasjon, symptomer, livsstil
og kosthold (Reme et al., 2011b). Deltakerne ble randomisert til en av fire
intervensjonsgrupper; kortvarig kognitiv intervensjon (KI), KI og kognitiv atferdsterapi
(KAT), KI og selolje eller KI og soyaolje. Alle pasientene ble fulgt opp med spørreskjemaer
etter 3, 6 og 12 måneder, mens data knyttet til sykemelding ble samlet inn 24 måneder etter
randomiseringen (Reme et al., 2016).
Datamaterialet som vår studie baserer seg på, inkluderer demografisk informasjon, samt
informasjon fra utvalgte spørreskjema. Disse omfatter “Fear-Avoidance Beliefs
Questionnaire”, “Chronic Pain Acceptance Questionnaire - Revised”, “Oswestry Disability
Index” og “Numeric Rating Scale”.

2.3 Spørreskjema
2.3.1 Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)
Den norske versjonen av “Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire” (FABQ) (Grotle, Brox &
Vollestad, 2006; Waddell et al., 1993) ble brukt for å kartlegge deltakernes oppfatning av
hvordan fysisk aktivitet og arbeid påvirker deres korsryggsmerter. FABQ er et
selvrapporteringsskjema basert på frykt-unngåelsesmodellen, og består av 16 spørsmål, som
deles inn i to delskalaer. Frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til arbeid (FABQ-arbeid)
består av 11 spørsmål, og frykt- unngåelsesoppfatninger knyttet til fysisk aktivitet (FABQfysisk aktivitet) består av 5 spørsmål. Spørsmålene rangeres på en 7-punkts Likert skala, fra 0
(helt uenig) til 6 (helt enig). Etter skåring genereres to uavhengige totalskårer; totalskåren for
FABQ-arbeidsindeks (0-42) beregnes ut fra 7 av 11 spørsmål, mens totalskåren for FABQfysisk aktivitetsindeks (0-24) beregnes ut fra 4 av 5 spørsmål. Det er enda ikke etablert hva
som innebærer en forhøyet skåre på FABQ-indeksene (Williamson, 2006). Fritz og George
(2002) fant derimot at en skåre på >29 på arbeidsindeks predikerte tilbakeføring til arbeid fire
uker etter fysioterapeutisk behandling blant pasienter med akutte, arbeidsrelaterte
korsryggsmerter. Når det gjelder fysisk aktivitetsindeks anbefales en cut-off skåre på >14 for
å skille mellom høye og lave skårer (Moffett, Carr & Howarth, 2004; Poiraudeau et al.,
2006). Den norske versjonen av FABQ er vist å ha akseptable validitets, og
reliabilitetsestimater med Chronbachs alfa på .90 for arbeidsindeks og .79 for fysisk
aktivitetsindeks (Grotle et al., 2006).
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2.3.2 Chronic Pain Acceptance Questionnaire – Revised (CPAQ-R)
Den norske versjonen av “Chronic Pain Acceptance Questionnaire - Revised” (CPAQ-R) ble
brukt for å undersøke grad av aksept for smerter. Spørreskjemaet ble i utgangspunktet
utviklet av Geiser i 1992 (referert i McCracken et al., 2004b, s. 159), og er i senere tid blitt
revidert av McCracken og kollegaer (2004b). CPAQ-R er den mest brukte versjonen og
består av 20 utsagn som skal rangeres på en 7-punkts Likert skala fra 0 (aldri sant) til 6 (alltid
sant). Spørreskjemaet undersøker to faktorer som ser ut til å være av betydning for
smerterelatert funksjonsnedsettelse: aktivitetsforpliktelse (activity engagement) og
smertevillighet (pain willingness). Aktivitetsforpliktelse innebærer gjennomføring av
dagligdagse aktiviteter til tross for smerter, mens smertevillighet beskriver anerkjennelse av
at unngåelse og/eller kontroll ikke er effektive strategier for å håndtere kroniske smerter.
Skåren på aktivitetsforpliktelse beregnes fra 11 av 20 spørsmål (maks skåre 66), mens skåren
på smertevillighet beregnes fra 9 av 20 spørsmål (maks skåre 54). Summen av alle
spørsmålene indikerer nivået av total aksept, der høyere skårer representerer høyere grad av
aksept (maks skåre 120). Det finnes per dags dato ingen etablerte cut-off skårer for CPAQ-R
(Rovner, Vowles, Gerdle & Gillanders, 2015). CPAQ-R har akseptable
reliabilitetskoeffisienter med Cronbachs alfa på .82 for aktivitetsforpliktelse og .78 for
smertevillighet. Studier har vist at både aktivitetsforpliktelse og smertevillighet predikerer
smerterelatert funksjonsbegrensning og ubehag, og har dermed god prediktiv validitet
(McCracken et al., 2004b).

2.3.3 Oswestry Disability Index (ODI)
En norsk oversettelse av “Oswestry Disability Index” (ODI) ble brukt for å kartlegge
deltakernes smerterelaterte funksjonsnedsettelse i dagliglivet (Fairbank & Pynsent, 2000;
Grotle, Brox & Vollestad, 2003). ODI består av 10 kategorier hvorav ni kartlegger evne til å
gjennomføre dagligdagse aktiviteter (personlig hygiene, løft, gange, sitte, stå, sove, seksuell
aktivitet, sosial aktivitet og reise) og én kartlegger smerter (smerteintensitet). Hver kategori
skåres på en 6-punkts Likert skala, fra 0 (ingen funksjonsnedsettelse) til 5 (maksimal
funksjonsnedsettelse). Totalskåren omgjøres til en prosentskåre (0-100%). Jo høyere skåre,
desto høyere grad av funksjonsnedsettelse. Det er ikke blitt etablert en cut-off skåre som
skiller mellom populasjoner med og uten funksjonsnedsettelse. Derimot estimerte Tonosu et
al. (2012) at en cut-off på 12 kan identifisere pasienter med forhøyet grad av
funksjonsnedsettelse. ODI er et subjektivt mål på funksjon, og det eksisterer altså ingen
objektive mål på funksjonsnedsettelse ved kroniske smerter. På tross av dette har ODI vist
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seg å ha akseptabel konstrukt validitet, samt akseptable reliabilitetsestimater, med
Chronbachs alfa på .94 (Grotle et al., 2003).

2.3.4 The Numeric Rating Scale (NRS-11)
“The Numeric Rating Scale” (NRS-11) ble brukt for å kartlegge deltakernes smerteintensitet.
Deltakerne bes om å rapportere sin smerteintensitet på en skala fra 0 (ingen smerte) til 10
(verst tenkelig smerte) i løpet av de siste 14 dagene. Gjennom dette oppnås en skåre mellom
0 og 10, hvor 0 indikerer ingen smerter, 1-3 indikerer milde smerter, 4-6 indikerer moderate
smerter og 7-10 tilsier sterke smerter (Boonstra et al., 2016; Breivik et al., 2008). NRS-11
undersøker smerter i ulike deler av kroppen, blant annet smerter i rygg og hofte, nakke og
skulder, bein og fot. Vår studie tok utgangspunkt i smerter i rygg som mål på
smerteintensitet, da dette var det mest sentrale symptomet blant deltakerne, og hovedårsak til
sykemelding. NRS-11 regnes som et standard måleinstrument ved kroniske smerter (Farrar,
Young Jr., LaMoreaux, Werth & Poole, 2001), og er vist å være et pålitelige
selvrapporteringsmål for smerteintensitet (Thong, Jensen, Miró & Tan, 2018). I tillegg er
NRS enkelt å administrere og skåre, samt lett å forstå og gjennomføre (Hawker, Mian,
Kenzerska & French, 2011; Jensen, Karoly & Braver 1986).

2.4 Statistiske analyser
Alle statistiske analyser ble gjennomført i SPSS, versjon 25. For å fastslå statistisk
signifikans ble det brukt en p-verdi på <.05 i alle analysene. Egenskaper ved variablene i
form av normalfordeling og linearitet ble undersøkt ved hjelp av “Normal P-P Plot” og
“Scatterplot”, og ble funnet å være adekvate. Analysen identifiserte et par uteliggere, hvilket
ble vurdert som uproblematisk da dette ikke er uvanlig i et stort utvalg. I tillegg ble det
gjennomført test av multikollinearitet for alle variabler, og analysene viste ingen indikasjon
for dette.
Deskriptive analyser ble gjennomført for å beskrive karakteristika ved utvalget. I forkant av
analysene ble alder rekodet til tre aldersgrupperinger: 1) <40, 2) 41-50 og 3) >50, og
utdanning ble rekodet til tre utdanningsgrupperinger: 1) Grunnskole, 2) Videregående og 3)
Universitetsutdanning. Dette ble gjort med formål om å skape mer oversikt og lette
sammenligning og tolkning av resultatene. Kategorien “Annet” (n=42) innenfor utdanning
ble fjernet da denne er uspesifikk og dermed ikke bidrar til økt forståelse rundt
sammenhengen mellom utdanning og variablene assosiert med kroniske smerter og funksjon.
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Da studien har et relativt stort utvalg, vurderes ekskludering av denne kategorien som
uproblematisk. Forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder kategoriske variabler
inkludert utdanning og alder ble undersøkt ved hjelp av “Chi-square” analyser. “Independentsamples, two-tailed, t-test” ble gjennomført for å undersøke om det var signifikante
forskjeller i gjennomsnitt mellom menn og kvinner på kontinuerlige variabler, inkludert
antall år med ryggsmerter, smerteintensitet, smerteaksept, frykt-unngåelsesoppfatninger og
funksjonsnedsettelse.
Korrelasjonsanalyse ble gjennomført for å besvare forskningsspørsmål 1: hva er
assosiasjonen mellom smerteintensitet, smerteaksept, frykt-unngåelsesoppfatninger og
funksjonsnedsettelse? Et annet formål med korrelasjonsanalyse var å teste forutsetningene for
videre regresjonsanalyse. Sammenhengen mellom variablene ble i denne sammenhengen
undersøkt ved hjelp av Pearson korrelasjonskoeffisient (r). Korrelasjonskoeffisientene ble
kategorisert som følgende: < 0.3 = svak, 0.4 til 0.6 = moderat, og > 0.6 = sterk (Akoglu,
2018).
Standard multippel regresjonsanalyse ble utført for å besvare forskningsspørsmål 2:
smerteintensitet, smerteaksept og frykt-unngåelsesoppfatninger; hvilken av disse variablene
utgjør det største unike bidraget til grad av funksjonsnedsettelse? For å kontrollere for
demografiske variabler og antall år med ryggsmerter, ble også disse inkludert i både
korrelasjons- og regresjonsanalyser. T-test ble brukt for å signifikansteste
regresjonsanalysene.
Medieringsanalyse ble utført for å besvare forskningsspørsmål 3: Medieres forholdet mellom
smerteintensitet og funksjonsnedsettelse av frykt-unngåelsesoppfatninger og/eller
smerteaksept? En medieringsanalyse forsøker å identifisere mekanismene som påvirker
forholdet mellom to variabler. Dette oppnås ved å inkludere en tredjevariabel i modellen, en
mediatorvariabel (M), som tenkes å ha en innvirkning på forholdet mellom en uavhengig
variabel (X) og en avhengig variabel (Y) (Costa, Maher, McAuley, Hancock & Smeets,
2011). Sagt på en annen måte: mediering referer til tilstedeværelsen av en indirekte effekt.

24

Figur 1. Illustrasjon av mediatormodel. A) c-stien representerer hvordan den uavhengige variabelen, X påvirker
den uavhengige variabelen, Y. B) X er forventet å utøve en indirekte effekt på Y, gjennom M. a-stien
representerer X sin effekt på M. b-stien representerer M sin effekt på Y. c`-stien representerer X sin effekt på Y
minus effekten av M. ab-stien representerer den indirekte effekten av X på Y gjennom M.

Figur 1B) illustrerer en mediatormodell hvor variablene X, M og Y er representert i hver sin
boks. Pilene i figuren representerer forholdet mellom variablene. Bokstavene a, b, c & c’ er
standardiserte regresjonskoeffisienter (β) mellom variablene og angir styrken på forholdet.
Figur 1A) demonstrerer den totale effekten (c) av en uavhengig variabel (X) på en avhengig
variabel (Y). X representerer i denne sammenhengen smerteintensitet, mens Y representerer
funksjonsnedsettelse. Figur 1B) demonstrerer inklusjon av mediator (M). I vår studie
innebærer dette tre separate medieringsanalyser, med inklusjon av smerteaksept, fryktunngåelse av arbeid og frykt-unngåelse av fysisk aktivitet som mulige mediatorer. Dersom
regresjonskoeffisienten for sti ab er signifikant, vil den forklare deler av den totale effekten
(c), og på denne måten representere en indirekte effekt. Den direkte effekten (c’) på sin side
representerer det som ikke kan forklares av mediatoren (MacKinnon, Fairchild & Fritz,
2007).
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For å fastslå tilstedeværelsen av en indirekte effekt (mediator), benyttet vi oss av Baron og
Kennys stianalyse. Her testes forutsetningene for mediering ved hjelp av en serie av
regresjonsanalyser (Kenny, 2018). Stegene er som følgende:
1. Vis at den uavhengige variabelen (X) er relatert til den avhengige variabelen (Y).
2. Vis at den uavhengige variabelen (X) er relatert til mediatoren (M).
3. Vis at mediatoren (M) er relatert til den avhengige variabelen (Y).
4. Vis at mediatoren (M) fullstendig medierer sammenhengen mellom den uavhengige
variabelen (X) og den avhengige variabelen (Y), slik at den direkte effekten av X på
Y blir tilnærmet lik null.
Metoden er derimot forbundet med en rekke begrensninger (Zhao, Lynch & Chen, 2010). Det
er blant annet ikke mulig å fastslå hvorvidt den indirekte effekten (mediatoren) er signifikant.
For å imøtekomme disse begrensningene benyttet vi oss i tillegg av PROCESS makro
(http://afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-code.html) som er et
databehandlingsverktøy som utfører alle ovennevnte analyser i en modell (Preacher & Hayes,
2004). Videre brukte vi Sobels test for å undersøke hvorvidt mediatoren var signifikant når
resterende variabler ble kontrollert for. Da Sobels test ikke er en egen funksjon i SPSS
benyttet vi oss av den interaktive kalkulatoren til Preacher og Leonardelli (2001).
Bootstrapmetode ble brukt for å finne 95% konfidensintervaller for de standardiserte
regresjonskoeffisientene (Preacher & Hayes, 2004).

2.5 Etiske aspekter
CINS-prosjektet, som denne studien baserte seg på, ble godkjent av Norsk Regional
Forskningsetisk komité (REK) og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Forskningen ble
utført i henhold til Helsinkideklarasjonen. Deltakerne ble informert om studiens formål og
prosedyre før de ga samtykke, inkludert retten til å trekke seg fra studien når som helst
underveis uten å måtte oppgi grunn. Deltakernes konfidensialitet ble ivaretatt på flere måter.
All data ble avidentifisert og vurdert å være konfidensiell. Videre ble informasjonen lagret i
papirformat og på minnepenn i en brannsikker safe. Kodeliste som koblet deltakernes navn
og besvarelse på spørreskjema ble oppbevart adskilt, og vil bli slettet ved prosjektets slutt i
2020. Personopplysninger ble ikke behandlet i vår studie.
I denne oppgaven tar vi for oss funksjonsnedsettelse ved kroniske korsryggsmerter. I følge
WHO defineres funksjonsnedsettelse som et universelt fenomen som representerer et
kontinuum av menneskelig fungering (WHO, 2011, s. 5). Kroniske smerter påvirker alle
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aspekter ved funksjon, blant annet livskvalitet, hverdagslige aktiviteter, familieliv og sosiale
relasjoner, fysisk og mental helse, samt evne til å arbeide (Dueñas et al., 2016; Fredheim et
al., 2008). For at funksjonsnivået skal kunne måles i forskningen, må begrepet derimot
operasjonaliseres. I denne oppgaven har vi målt funksjonsnedsettelse ved hjelp av ODI som
kartlegger nedsatt funksjon knyttet til dagliglivets aktiviteter. Det er derimot ikke vår hensikt
å hevde at kroniske smerter kun påvirker funksjon på dette området, da fenomenet er mer
komplekst.
Kroniske smerter og konsekvensene dette har for individet og omgivelsene, har ført til en
samfunnsmessig stigmatisering av kroniske smertepasienter som gruppe. Kroniske smerter er
som nevnt en subjektiv opplevelse, og det finnes få objektive markører som kan brukes til å
påvise smertene. Smerter er på mange måter en usynlig funksjonsnedsettelse, noe som bidrar
til at personer med kroniske smerter ofte opplever at de ikke blir tatt på alvor eller trodd på.
Da kroniske smerter ofte begrenser personens evne til å jobbe, ender mange opp med
sykemeldinger. På grunn av fravær av ytre synlige symptomer, kan utenforstående tolke
redusert arbeidsevne som et tegn på latskap og utnyttelse av systemet (Holloway, SofaerBennett & Walker, 2007). Det blir dermed viktig å ta hensyn til hvordan pasientgruppen
omtales, samt hvordan resultatene fra denne studien formidles. Dette for å ikke bidra til
ytterligere stigmatisering og ansvarliggjøring av smertepasienter. På samme måte som ved all
type forskning, er det potensiale for at resultatene fra denne studien kan mistolkes. Det er
derfor viktig å fremheve at det ikke er vår intensjon å anta at det kun finnes en eller få
forklaringer på funksjonsnedsettelse ved kroniske smerter. Resultatene bør tolkes i lys av et
biopsykososialt perspektiv på kroniske smerter. Dette er refleksjoner vi har hatt med oss
gjennom hele arbeidet.
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3 Resultater
3.1 Deskriptiv informasjon
Det totale utvalget bestod av 569 deltakere. Det var en tilnærmet lik fordeling mellom
kvinner (n=286, 50,3%) og menn (n=283, 49,7%). Deltakerne var mellom 20 og 61 år, med
en gjennomsnittsalder på 44,3 år (SD=9,7). I gjennomsnitt rapporterte deltakerne 10,75 år
med ryggplager (SD=10,54, variasjonsbredde = 0-47). Menn rapporterte signifikant lengre
varighet av ryggsmerter (12,04 år) relativt til kvinner (9,44 år). De fleste av deltakerne hadde
gjennomført Videregående skole (52,6%, n=267). 15,2% (n=77) rapporterte at de hadde
fullført Grunnskole, mens 32,3% (n=164) av deltakerne hadde Universitetsutdanning. Flere
kvinner (n=105) enn menn (n=59), hadde Universitetsutdanning. Det var ingen signifikante
forskjeller mellom kjønnene når det gjaldt øvrige variabler, foruten fryktunngåelsesoppfatninger knyttet til fysisk aktivitet, hvor menn skåret høyere (13)
sammenlignet med kvinner (10,68).
På en skala fra 0 til 10 var gjennomsnittlig rapportert smerteintensitet i løpet av de siste 14
dagene 6,46, hvilket indikerer moderate til sterke smerter (Boonstra et al., 2016; Breivik et
al., 2008). Videre rapporterte deltakerne i gjennomsnitt 29 av 100 på ODI, hvilket viser til
forhøyet grad av funksjonsnedsettelse (Tonosu et al., 2012). Gjennomsnittlig skåre på aksept
for kroniske smerter (CPAQ-R) var 63 av 120. Selv om det ikke finnes noen standardiserte
cut-off skårer for CPAQ-R antas det at en skåre på 63 indikerer moderat grad av aksept i
utvalget. Når det gjelder FABQ var gjennomsnittlig skåre 25 av 42 på arbeidsindeks, og 12
av 24 på fysisk aktivitetsindeks. Begge skårene var under cut-off på henholdsvis >29 og >14,
hvilket indikerer lav grad av frykt- og unngåelse i utvalget (Fritz & George, 2002; Moffett et
al., 2004; Poiraudeau et al., 2006). Likevel er det verdt å merke seg at begge skårene var på
grensen til cut-off. Oversikt over deskriptiv informasjon ved utvalget er presentert i Tabell 1.
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Tabell 1
Deskriptiv informasjon
Total

Kvinner

Menn

n

%

n

%

n

%

χ2

< 40
41-50
> 51

208
188
173

36.60
33.00
30.40

107
88
91

37.40
30.80
31.80

101
100
82

35.70
35.30
29.00

1.39

Utdanning
Grunnskole
Videregående
Universitet

77
267
164

15.20
52.60
32.30

29
124
105

11.20
48.10
40.70

48
143
59

19.20
57.20
23.60

18.82***

M

SD

M

SD

M

SD

t

Antall år ryggsmerter (n=518)

10.75

10.54

9.44

10.18

12.04

10.75

2.83**

NRS-11 (0-10) (n=548)

6.46

1.87

6.51

1.79

6.41

1.94

-.64

CPAQ-R (0-120) (n=543)

63.14

13.85

64.09

13.79

62.18

13.86

-1.60

11.83

5.78

10.68

5.66

13.00

5.68

4.79***

24.90

9.93

24.09

10.24

25.71

9.56

1.91

29.04

12.44

29.25

12.63

28.82

12.27

-.40

Kategoriske variabler
Alder

Kontinuerlige variabler

FABQ
Fysisk aktivitet (0-24)
(n=548)
Arbeid (0-42) (n=549)
ODI (0-100) (n=552)

Note. NRS-11 smerteintensitet; CPAQ-R smerteaksept; FABQ frykt-unngåelsesoppfatninger; ODI
funksjonsnedsettelse.
* p<.05, ** p<.01, ***p<.001

3.2 Assosiasjoner mellom sentrale variabler og
funksjon
Det var en moderat, positiv korrelasjon mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse
(r=.40, n=546, p<.05). Funnene styrker dermed hypotese 1a. Det var videre en svak, positiv
korrelasjon mellom frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til både arbeid (r=.13, n=547,
p<.05) og fysisk aktivitet (r=.24, n=546, p<.05), og funksjonsnedsettelse. Resultatene svekker
dermed hypotese 1b. Mellom variablene smerteaksept og funksjonsnedsettelse var det en
moderat, negativ korrelasjon (r=-.48, n=541, p<.05). Det betyr at økning i grad av aksept er
assosiert med bedre funksjon. Disse funnene styrker hypotese 1c. Aksept for kroniske smerter
hadde videre den høyeste korrelasjonskoeffisienten relativt til resterende variabler. Se Tabell
2 for de øvrige korrelasjonskoeffisientene.
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Tabell 2
Pearson Korrelasjon
3

4

5

6

7

8

9

2

1. Kjønn

1
-

2. Alder

-.00

-

3. Utdanning

.19***

-.03

-

4. Antall år

-.12**

.30***

-.04

-

5. NRS-11

.03

-.08

-.14***

.08

-

6. CPAQ-R

.11

.01

.09*

.03

-.26***

-

7. FABQ fys.

-.20***

-.06

-.12**

.09*

.17***

-.31***

-

8. FABQ arb.

-.08

-.18***

-.16***

-.01

.15***

-.25***

.28***

-

9. ODI

.02

.01

-.14**

.12**

.40***

-.48***

.24***

.13** -

ryggsmerter

Note. FABQ arb. = arbeidsindeks; FABQ fys. = fysisk aktivitetsindeks.
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

3.3 Betydningen av sentrale variabler for funksjon
Den justerte regresjonsmodellen som inneholdt alle variablene, inkludert demografiske
variabler, forklarte i sin helhet 34% (F(8, 469) = 30.37, p<.05) av funksjonsnedsettelse blant
pasienter med kroniske korsryggsmerter. Etter å ha kontrollert for alle variablene ble det
unike bidraget til hver enkeltvariabel undersøkt. De eneste signifikante variablene i den
justerte modellen var smerteaksept (beta = -.40, p<.05), smerteintensitet (beta = .27, p<.05),
og antall år med ryggsmerter (beta = .10, p<.05). Sammenfattet indikerer dette at aksept for
kroniske smerter utgjør det største unike bidraget til grad av funksjonsnedsettelse. Resultatet
svekker dermed hypotese 2. Se Tabell 3 for fullstendig oversikt over resultatene fra
multippel regresjonsanalyse.
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Tabell 3
Resultater av Multippel regresjonsanalyse på funksjonsnedsettelse
Variabler
Kjønn

B
1.88

SE B
0.98

β
.08

t
1.93

p
.054

Alder

0.06

0.52

.05

1.14

.256

Utdanning

-1.28

0.73

-.07

-1.75

.080

Antall år ryggsmerter

0.12

0.05

.10

2.47

.014*

NRS-11

1.82

0.27

.27

6.85

.000***

CPAQ-R

-0.36

0.04

-.40

-9.68

.000***

FABQ fysisk aktivitet

0.17

0.09

.08

1.88

.061

FABQ arbeid

-0.04

0.05

-.03

-0.74

.459

Note. Avhengig variabel var funksjonsnedsettelse.
B = Ustandardisert Regresjonskoeffisient.
β = Standardisert Regresjonskoeffisient.
* p<.05, ** p<.01, ***p<.001.

3.4 Undersøkelse av mediering
Det var ingen signifikant relasjon mellom frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til arbeid og
funksjonsnedsettelse. Dette ble funnet ved hjelp av en multippel regresjonsanalyse som
inkluderte smerteintensitet og frykt-unngåelse av arbeid som uavhengige variabler.
Forutsetningen for gjennomføring av medieringsanalyse med frykt-unngåelse av arbeid som
mediator, ble dermed ikke oppfylt. Hypotese 3a svekkes.

M

b = 0.18***

a = 0.18***
ab = 0.03

X

c = 0.41***

Y

c’= 0.38***
* p <.05. ** p <.01. *** p <.001.
Se tabell 4 for nøyaktige p-verdier og konfidensintervaller
Figur 2. Modell 1: Smerteintensitet og funksjonsnedsettelse mediert av frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til
fysisk aktivitet.
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I motsetning til frykt-unngåelse av arbeid, ble forutsetningene for gjennomføring av
mediatoranalyse med frykt-unngåelse av fysisk aktivitet oppnådd. Figur 2 viser en signifikant
relasjon mellom smerteintensitet (X) og funksjonsnedsettelse (Y), som indikert av c-stien
(.41). Ved inklusjon av frykt-unngåelse av fysisk aktivitet (M), ble betydningen av
smerteintensitet for funksjon redusert til .38 (c’). Derimot reduseres denne sammenhengen i
liten grad, og er fortsatt signifikant selv om mediatoren ble kontrollert for. Videre var den
indirekte sammenhengen (ab) liten og ikke signifikant ifølge Sobels test. Frykt-unngåelse av
fysisk aktivitet utgjorde dermed ikke en signifikant mediator for sammenhengen mellom
smerteintensitet og funksjonsnedsettelse i dette utvalget. Hypotese 3b svekkes. Se Tabell 4
for resultater fra medieringsanalysen med frykt-unngåelse av fysisk aktivitet som mediator
(modell 1).
M

b = -0.40***

a = -0.27***
ab = 0.11***

X

c = 0.41***

Y

c’= 0.29***
* p <.05. ** p <.01. *** p <.001.
Se tabell 4 for nøyaktige p-verdier og konfidensintervaller
Figur 3. Modell 2: Smerteintensitet og funksjonsnedsettelse mediert av aksept for kroniske smerter.

Det ble videre gjennomført en medieringsanalyse, med smerteaksept som mediator, for å
besvare hypotese 3c. Som demonstrert av Figur 3 var det en signifikant relasjon mellom
smerteintensitet (X) og funksjonsnedsettelse (Y), som indikert av c-stien (.41). Videre viser
figuren at sammenhengen (X-Y) ble mediert av aksept for kroniske smerter (M), indikert av
ab-stien, med signifikant Sobels test og konfidensintervall. Betydningen av smerteintensitet
for funksjonsnedsettelse ble redusert fra .41 (c) til .29 (c’), ved inklusjon av smerteaksept.
Relasjonen mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse (c’) var likevel fortsatt
signifikant. Dette indikerer at aksept for kroniske smerter delvis medierer forholdet mellom
smerteintensitet og funksjonsnedsettelse i denne modellen (MacKinnon et al., 2007). Det
negative fortegnet på de standardiserte regresjonskoeffisientene til sti a og b, indikerer at
betydningen av smerteintensitet går gjennom en reduksjon av smerteaksept. Resultatene fra
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medieringsanalysen støtter hypotese 3c. Se Tabell 4 for ytterligere informasjon omkring
resultater fra medieringsanalysen med smerteaksept som mediator (modell 2).

Tabell 4
Regresjonskoeffisienter og signifikansverdier fra medieringsanalysene

Modell 1
Total effekt (c)
Direkte effekt (c’)
Indirekte effekt (ab)
Frykt-unngåelse fys.
Modell 2
Total effekt (c)
Direkte effekt (c’)
Indirekte effekt (ab)
Smerteaksept

95% KI
KInedre
KIøvre

β

B

.41
.38

2.70
2.50

2.19
1.99

3.21
3.01

.03

0.20

0.07

0.36

.41
.29

2.70
1.91

2.19
1.42

3.21
2.40

.11

0.72

0.47

0.97

p

psobel

.000***
.000***
.244
.000***
.000***
.000***

Note. 95% KI er bootstrap resultat. Bootstrap uttrekk (resamples) = 5000.
Når konfidensintervallet ikke inneholder 0, kan vi konkludere med at effekten er signifikant forskjellig fra 0.
psobel = signifikansverdi basert på Sobels test.
* p<.05, ** p<.01, ***p<.001
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4 Diskusjon
4.1 Oppsummering av resultatene
Det overordnede målet med studien var å bidra med økt kunnskap omkring
funksjonsnedsettelse ved kroniske korsryggsmerter. I den forbindelse fokuserte vi på to
variabler utledet fra ulike teoretiske modeller; smerteaksept og frykt-unngåelse. Begge
variablene har hver for seg blitt anerkjent som sentrale for funksjon. Studien vår foretok en
direkte sammenligning for å undersøke hvilken variabel som var av størst betydning for
smerterelatert funksjon i et norsk utvalg av pasienter med kroniske korsryggsmerter. I
forlengelse av dette var vi også interessert i å undersøke hvorvidt smerteaksept og/eller fryktunngåelse medierer forholdet mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse.
Det første formålet med studien var å undersøke assosiasjonen mellom smerteintensitet,
smerteaksept, frykt-unngåelse og funksjonsnedsettelse. Resultatene viste først og fremst en
signifikant, moderat assosiasjon mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse. Dette var i
samsvar med hypotese 1a; vi forventet en svak til moderat, positiv assosiasjon mellom
smerteintensitet og funksjonsnedsettelse. Funnet av en svak, positiv assosiasjon mellom fryktunngåelsesoppfatninger, svekket hypotese 1b; vi forventet en sterk, positiv assosiasjon
mellom frykt-unngåelsesoppfatninger og funksjonsnedsettelse. Til slutt var det en signifikant,
moderat, negativ assosiasjon mellom aksept for kroniske smerter og funksjonsnedsettelse.
Funnet samsvarte med hypotese 1c; vi forventet en moderat, negativ assosiasjon mellom
smerteaksept og funksjonsnedsettelse.
Det andre formålet var å undersøke det unike bidraget til hver enkeltvariabel på grad av
funksjonsnedsettelse i en justert regresjonsmodell som kontrollerte for alle sentrale variabler.
Analysene indikerte at aksept for kroniske smerter var av størst betydning for funksjonsnivå.
Relasjonen mellom smerteintensitet og funksjon var signifikant, dog svakere. Fryktunngåelseoppfatninger på sin side var ikke signifikant. Disse funnene svekket hypotese 2; vi
forventet at frykt-unngåelsesoppfatninger utgjør det største unike bidraget på grad av
funksjonsnedsettelse, relativt til smerteintensitet og smerteaksept.
Det siste formålet med studien var å utforske hvorvidt forholdet mellom smerteintensitet og
funksjon medieres av frykt-unngåelsesoppfatninger og/eller smerteaksept. Resultatene viste
manglende signifikant relasjon mellom frykt-unngåelse knyttet til arbeid, og funksjon.
Forutsetningen for å gå videre med medieringsanalyse var dermed ikke oppfylt. Hypotese 3a:
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vi forventet at frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til arbeid er en signifikant mediator for
forholdet mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse, ble dermed svekket. Videre viste
medieringsanalyser at frykt-unngåelse knyttet til fysisk aktivitet ikke var en signifikant
mediator for relasjonen mellom smerteintensitet og funksjon. Funnene var ikke i samsvar
med hypotese 3b: vi forventet at frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til fysisk aktivitet er en
signifikant mediator for forholdet mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse. Vi fant
støtte for at smerteaksept delvis medierer sammenhengen mellom smerteintensitet og
funksjon. Resultatet var i samsvar med hypotese 3c: vi forventet at smerteaksept er en
signifikant mediator for forholdet mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse.
Oppsummert tydet resultatene på at aksept for kroniske smerter var av størst betydning for
smerterelatert funksjon i dette utvalget, relativt til både smerteintensitet og fryktunngåelsesoppfatninger. I påfølgende del vil vi vurdere resultatene opp mot tidligere
forskningsfunn, teori og kunnskap på feltet.

4.2 Diskusjon av hovedfunn
4.2.1 Smerteintensitet og funksjon
Det ble funnet en signifikant moderat, positiv assosiasjon mellom smerteintensitet og
funksjonsnedsettelse (r=.40). Resultatet er i samsvar med tidligere studier som har kommet
frem til en svak til moderat assosiasjon (Garbi et al., 2014; Kovacs et al., 2004; Stefane et al.,
2013). En slik assosiasjon indikerer at en økning i smerteintensitet også medfører en økning i
funksjonsnedsettelse. Til tross for disse resultatene, konkluderte studiene med at
smerteintensitet ikke kan forklare funksjonsnedsettelse alene.
Når det gjelder smerteintensitet og det unike bidraget til grad av funksjon, har studier
kommet frem til ulike resultater. Noen studier har vist at relasjonen mellom smerteintensitet
og funksjonsnedsettelse er relativt svak. Smerteintensitet er blant annet vist å stå for 14%
(beta = .19) av variansen i dagligdags funksjon (Waddell et al., 1993). Senere studier har
derimot gitt resultater som tydet på at smerteintensitet står for en betydelig større del av
variasjonen, med signifikante betaverdier fra .39 til .55 (van den Hout et al., 2001; Woby et
al., 2004a; Woby et al., 2004b). Resultatene fra vår studie, som viste til en signifikant
betaverdi på .27, ser ut til å være et sted mellom disse ytterpunktene. Slike funn indikerer at
smerteintensitet er av betydning for funksjonsnivået til pasienter med kroniske smerter. Et
viktig spørsmål som bør stilles i denne sammenhengen er hva som kan være årsaken til at
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studier har kommet frem til så ulike resultater. En mulig forklaring er at studier varierer når
det gjelder hvilke variabler som har blitt inkludert i analysene. Dette vil kunne påvirke det
observerte forholdet mellom smerteintensitet og funksjon. Det er indikasjoner for at
betydningen av smerteintensitet reduseres ved inklusjon av andre variabler i analysene.
Betydningen av smerteintensitet er blant annet vist å reduseres ved inklusjon av
problemløsning, katastrofetanker og frykt-unngåelse (van den Hout et al., 2001), og ved
inklusjon av mestringstro (Arnstein, Caudill, Mandle, Norris & Beasley, 1999). Det kan
dermed se ut til at andre variabler, i tillegg til smerteintensitet, er av betydning for
funksjonsnedsettelse ved kroniske smerter.
Det fremheves i denne sammenhengen at hverdagen til kroniske smertepasienter er assosiert
med en rekke hindringer, utover de funksjonelle begrensningene forårsaket av smertene i seg
selv. Slike hindringer inkluderer blant annet økonomiske vansker, samt tap av arbeid og
relasjoner, redusert helse, og nedsatt selvfølelse. Disse omstendighetene, i tillegg til
smertene, er forbundet med en rekke negative og ubehagelige tanker og følelser som kan ha
en innvirkning på funksjon. Vedvarende forsøk på å kontrollere og redusere smertene, er
tenkt å begrense evnen til å fokusere på, og ta tak i disse assosierte negative
livsomstendighetene (McCracken & Zhao‐O'Brien, 2010). Forsøk på å unngå og kontrollere
smertene er blant annet assosiert med redusert funksjonsnivå (McCracken et al., 2005a).
Dette kan tenkes å være knyttet til at oppmerksomheten rettes mot smertene, som i mindre
grad lar seg kontrollere relativt til omgivelsene rundt. Det fremkommer altså at kroniske
smerter, og hvilke funksjonelle konsekvenser dette har for individet, er mer komplekst enn
det som kan forklares av smerteintensitet alene.

4.2.2 Smerteaksept og funksjon
Resultatene viste en signifikant, moderat negativ korrelasjon mellom aksept for kroniske
smerter og funksjonsnedsettelse (r=-.48). Dette samsvarer med tidligere forskningsfunn som
har kommet frem til moderate assosiasjoner mellom smerteaksept og funksjon (McCracken,
1998; McCracken & Eccleston, 2003; McCracken & Eccleston, 2005). Resultatene tydet på
at redusert grad av smerteaksept er assosiert med økt funksjonsnedsettelse. Den justerte
regresjonsmodellen viste videre at smerteaksept stod for en signifikant del av variansen i grad
av funksjonsnedsettelse. Slike funn er forenlige med annen forskning (McCracken, 1998;
McCracken & Eccleston, 2003; McCracken et al., 2004b; McCracken & Eccleston, 2005).
McCracken og Eccleston (2003) fant for eksempel en betaverdi på -.35 for smerteaksept på
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grad av fysisk funksjon, noe som er sammenlignbart med vårt funn (-.40). Aksept for
kroniske smerter ser dermed ut til å være en sentral variabel for forståelsen av
funksjonsnedsettelse blant pasienter med kroniske korsryggsmerter. I forlengelse av dette
tydet regresjonsanalysen også på at smerteaksept utgjorde det største unike bidraget til
funksjon, relativt til smerteintensitet og frykt- unngåelse. Dette samsvarer med tidligere
studier som viste at smerteaksept hadde størst forklaringsverdi for funksjonsnivå, relativt til
andre psykososiale variabler (Ramírez-Maestre et al., 2014).
Sammenhengen mellom aksept og funksjon, som indikert av både denne og tidligere studier,
kan ha flere mulige forklaringer. Som tidligere nevnt består smerteaksept av to komponenter:
aktivitetsforpliktelse og smertevillighet. Den første handler om å fortsette å engasjere seg i
positive hverdagsaktiviteter, til tross for tilstedeværelse av smerter (McCracken et al.,
2004b). En aksepterende holdning overfor smertene er dermed forventet å resultere i nettopp
større grad av aktivitet og engasjement for ulike funksjonsområder, slik som jobb. Den andre
komponenten handler om å anerkjenne at unngåelse og kontroll av smertene, er strategier
som er lite effektive. Dette vil igjen føre til at disse pasientene er mindre avhengige av
medikamentbruk og profesjonell hjelp (McCracken & Eccleston, 2005). En mer
aksepterende holdning overfor smertene vil kunne redusere pasientenes fokus på smertene og
dermed gi pasientene større frihet og kapasitet til å fokusere på meningsfull livsfunksjon
(McCracken & Eccleston, 2006). Det er videre blitt funnet at evnen til å leve et
tilfredsstillende liv til tross for smertene, er assosiert med høyere grad av selvkontroll og
bedre problemløsningsevne. Dette tenkes å ha innvirkning på funksjon (Jacob, Kerns,
Rosenberg & Haythornthwaite, 1993).
Sammenfattet fremstår aksept som en aktiv prosess som sentrerer seg rundt opprettholdelse
av funksjon på tross av smerter (McCracken et al., 2004b). Smerteaksept er på denne måten
av sentral betydning for funksjonsnedsettelse ved kroniske smerter.

4.2.3 Frykt-unngåelse og funksjon
Korrelasjonsanalysen viste signifikante, men svake positive korrelasjoner mellom
funksjonsnivå og frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til arbeid (r=.13) og fysisk aktivitet
(r=.24). Følgelig er økning av frykt-unngåelse assosiert med en svak økning i
funksjonsbegrensning. Resultatene stemmer ikke overens med tidligere forskning som har
funnet moderate til sterke assosiasjoner mellom smerterelatert frykt-unngåelse og funksjon
(Crombez et al., 1999; Wadell et al., 1993; Zale et al., 2013).
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Resultatene fra den justerte regresjonsmodellen viste at frykt-unngåelsesoppfatninger ikke
var av signifikant betydning for funksjonsnedsettelse. Slike resultater er motstridende til både
FA-modellen og tidligere forskning, som foreslår at smerterelatert frykt er av sentral
betydning for funksjon ved langvarige smertetilstander (Crombez et al., 1999; Vlaeyen et al.,
1995a; Waddell et al., 1993). Smerterelatert frykt og unngåelse har i den forbindelse blitt
regnet som en sentral risikofaktor for funksjonsnedsettelse ved kroniske smerter. Følgelig vil
vi ta for oss mulige forklaringer på hvorfor resultatene fra vår studie avviker fra tidligere
funn.
En mulig forklaring er at studiene har sammenlignet ulike variabler. Hvilke variabler som
inkluderes og kontrolleres for i analysen, vil ha en innvirkning på det unike bidraget til hver
variabel. De ovennevnte studiene sammenlignet hovedsakelig smerterelatert frykt og/eller
relaterte fenomener på grad av funksjonsnedsettelse. Vår studie skiller seg derimot fra
tidligere forskning da analysene også inkluderer smerteaksept, som kan tenkes å ha et unikt
bidrag til funksjon. Betydningen av frykt-unngåelse for funksjon er blant annet vist å være
betydelig svakere når andre variabler også inkluderes i analysene, slik som aksept for
kroniske smerter (Ramírez-Maestre et al., 2014).
En annen mulig forklaring kan knyttes til karakteristika ved utvalget. Først og fremst hadde
utvalget vårt en gjennomsnittsskåre på 24 for FABQ arbeidsindeks, og 12 for FABQ fysisk
aktivitetsindeks. Selv om skårene grenser til cut-off, er det indikasjon for relativt lav
smerterelatert frykt og unngåelse i utvalget vårt (Fritz & George, 2002; Moffett et al., 2004;
Poiraudeau et al., 2006). I hvilken grad individet rapporterer frykt-unngåelsesoppfatninger er
blitt foreslått å ha betydning for funksjonsnivå. En studie demonstrerte blant annet at
smertefrie deltakere med høy frykt-unngåelse hadde større risiko for senere utvikling av
ryggsmerter og assosiert funksjonsnedsettelse (Linton, Buer, Vlaeyen & Hellsing, 2000).
Forskerne antok at høy grad av frykt-unngåelse øker sjansen for at individet rapporterer
smerter og funksjonsbegrensning på et senere tidspunkt, grunnet økt fokus på kroppslige
symptomer. Videre er det indikasjon for at grad av frykt-unngåelse påvirker effekten av
behandling på funksjon. Moffett og kollegaer (2004) fant at kroniske smertepasienter med
høy frykt-unngåelse opplevde signifikant bedring i funksjonsnivå etter eksponering til et
kognitivt-atferdsbasert treningsprogram. Selv om pasienter med lav frykt-unngåelse også
hadde effekt av programmet, var standard behandling hos fastlege mer effektivt for denne
gruppen. Sammenfattet tyder resultatene på at grad av rapporterte frykt-
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unngåelsesoppfatninger er av betydning for funksjonsnivå. På bakgrunn av slike studier kan
det tenkes at lave gjennomsnittsskårer på FABQ i vårt utvalg kan ha påvirket sammenhengen
mellom frykt-unngåelse og funksjonsnedsettelse. Fremtidige studier bør i ytterligere grad
undersøke hvorvidt det eksisterer slike “doseavhengige” sammenhenger mellom fryktunngåelsesoppfatninger og funksjonsnedsettelse ved kroniske korsryggsmerter.
Relativt til frykt-unngåelse var både smerteaksept og smerteintensitet av signifikant
betydning for funksjonsnedsettelse i utvalget vårt. Det faktum at smerteintensitet var av større
betydning enn frykt-unngåelse, samsvarer ikke med tidligere studier (Crombez et al., 1999;
Waddell et al., 1993). Vi finner altså ikke støtte for det kjente utsagnet “Fear of pain and
what we do about pain may be more disabling than pain itself” (Waddell et al., 1993, s. 164).
Det er derimot et fåtall andre studier som også har kommet frem til lignende resultater som
vår studie (van den Hout et al., 2001; Woby et al, 2004a; Woby et al., 2004b). I denne
sammenhengen blir forskjeller ved utvalget trukket frem som en mulig forklaring. Studier
som fant at frykt-unngåelse er av større betydning (Crombez et al., 1999) har hovedsakelig
inkludert deltakere som ikke var i fast ansettelse og som mottok uføretrygd. Waddell og
kolleger (1993) var på sin side inkonsekvente når det gjaldt ansettelses- og
sykmeldingskriterier. Vårt utvalg bestod derimot av pasienter som var i minst 50% ansettelse,
og som ikke hadde vært sykmeldt mer enn 2-10 måneder. van den Hout og kolleger (2001)
fremhevet muligheten for at smerteintensitet er av større betydning for funksjonsnivået til
pasienter som er i ansettelse. I forlengelse av dette er det mulig at pasienter som er i
ansettelse i større grad bruker smerteintensitet som en indikator for hvorvidt de kan engasjere
seg i aktiviteter og fungere i blant annet jobbsammenhenger. Hele 11 av 16 spørsmål i FABQ
kartlegger hvordan individets vanlige arbeid påvirker eller kan påvirke hans/hennes
ryggsmerter. I tillegg undersøker flere av spørsmålene pasientens mulighet til å returnere til
arbeid. Da pasientene i utvalget vårt allerede er i ansettelse, kan det tenkes at fryktunngåelsesoppfatninger i mindre grad dikterer hverdagen til disse pasientene, noe som
resulterer i mindre unngåelse av slike settinger. Videre ble det foreslått at pasienter som ikke
har vært i arbeid over lengre tid grunnet kroniske smerter, i større grad påvirkes av fryktunngåelsesoppfatninger (van den Hout et al., 2001). Det er viktig å understreke at dette bare
er spekulasjoner. Det finnes i dag ingen studier som har undersøkt hvorvidt sammenhengen
mellom frykt-unngåelse og funksjon påvirkes av jobbstatus. Det er dermed behov for mer
forskning for å kunne trekke konklusjoner rundt disse antagelsene.

39

Oppsummert viser våre resultater at frykt-unngåelsesoppfatninger er av mindre betydning for
funksjonsnivået til pasienter med kroniske korsryggsmerter. Dette samsvarer ikke med
tidligere funn, og er et brudd på antakelser som formulert av FA-modellen.

4.2.4 Smerteaksept versus frykt-unngåelse
Et sentralt formål med studien var å sammenligne smerteaksept og fykt-unngåelse på
funksjon. Variablene er utledet fra to ulike teoretiske modeller som har stått sterke i
smertefeltet. Frykt-unngåelsesmodellen har over lang tid vært det dominerende rammeverket
når det gjelder smerterelatert funksjonsnedsettelse (Crombez, Eccleston, Van Damme,
Vlaeyen & Karoly, 2012; Wideman et al., 2013). Modellen tar utgangspunkt i et kognitivt
perspektiv og beskriver hvordan katastrofetanker fører til smerterelatert frykt, og i neste
omgang unngåelse og redusert funksjon (Vlaeyen et al., 1995a; Vlaeyen & Linton 2000). Vår
hypotese som tilsa at frykt-unngåelsesoppfatninger ville være av størst betydning for
funksjonsnedsettelse, baserte seg på modellens sterke posisjon i feltet, samt god
forskningsevidens (Crombez et al., 1999; Waddell et al., 1993). Analysene våre ga derimot
ikke støtte til en slik hypotese. Resultatene fra korrelasjonsanalysen viste at smerteaksept var
sterkest assosiert med funksjon. Videre viste den justerte regresjonsmodellen at smerteaksept
utgjorde det største unike bidraget relativt til frykt-unngåelse. Andre studier som har
sammenlignet disse konstruktene har kommet frem til varierende resultater. Det ble blant
annet rapportert høyere korrelasjonskoeffisienter for frykt-unngåelse relativt til smerteaksept,
hvilket er motstridende til våre resultater (Ramírez-Maestre et al., 2014). Det er videre funnet
at både smerteaksept og frykt-unngåelse utgjør signifikante bidrag til funksjon, men at
forskjellene er små (Esteve og Ramírez-Maestre, 2013). Funnene fra vår studie støttes
derimot av Ramirez-Maestre et al. (2014), som fant at smerteaksept hadde større
forklaringsverdi enn frykt-unngåelse. På tross av varierende resultater, viser både våre og
tidligere resultater at aksept for kroniske smerter er av betydning for funksjonsnedsettelse ved
kroniske smerter. Vi vil følgende trekke frem mulige forklaringer på hvorfor smerteaksept er
av større betydning relativt til frykt-unngåelsesoppfatninger.
Smerteaksept har i løpet av de siste årene fått økt oppmerksomhet i forskningen og fremheves
som en sentral mekanisme ved funksjonsnedsettelse. Aksept for kroniske smerter defineres
som en villighet til å engasjere seg i aktiviteter, samt anerkjennelse av smertens
tilstedeværelse uten behov for å kontrollere eller unngå den (McCracken, 1998). Betydningen
av smerteaksept er demonstrert i en rekke studier. Aksept er blant annet relatert til bedret
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fysisk og psykososial funksjon, redusert smerteintensitet, bedret aktivitetsnivå og jobbstatus
(McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 2003; McCracken et al., 2004b). Betydningen
av smerteaksept for funksjon er som tidligere nevnt tenkt å kunne tilskrives det faktum at
fokuset rettes bort fra smerterelaterte problemer og mot positive livsaspekter (McCracken &
Eccleston, 2003; Ramirez-Maestre et al., 2014). På den andre siden er det vist at strategier
som i hovedsak øker individets kontroll over smertene, samt assosierte negative opplevelser,
er lite hensiktsmessige (Murphy, Kratz, Williams & Geisser, 2012). Innenfor FA-modellens
rammeverk, representerer katastrofetanker og unngåelse slike uhensiktsmessige strategier, da
individet overfokuserer på smertene som i liten grad lar seg kontrollere (Murphy et al., 2012;
Tan, Teo, Anderson & Jensen, 2011). Studier indikerer at tilpasning til smertene i større grad
oppnås ved å erstatte forsøk på å kontrollere smertene med mer akseptorienterte strategier
(McCracken & Eccleston, 2003; Esteve, Ramirez-Maestre & Lopez-Martinez, 2007).
Smerteaksept fremstår altså som et viktig fenomen, og vil med fordel kunne inngå i et større
rammeverk for smerterelatert funksjon. Ulike studier har derfor undersøkt hvorvidt
smerteaksept inngår som en viktig mekanisme i FA-modellen. Følgende vil vi fremheve
sentrale mangler ved FA-modellen og modellens evne til å predikere funksjonsnedsettelse.
Videre vil vi ta for oss hvordan smerteaksept kan utgjøre et mulig bidrag i utvidelsen av
modellen.
Frykt-unngåelsesmodellen er blitt kritisert for å kun gi en forklaring på hvordan mennesker
oppfatter og forstår smerter, uten å utdype de underliggende mekanismene for
funksjonsnedsettelse og funksjonell bedring (Crombez et al., 2012; Wideman et al., 2013).
Frykt-unngåelsesmodellen tilsier at individets oppfatninger om smerter påvirker
smerteopplevelsen ovenfra og ned, som igjen medfører en respons, enten i form av
konfrontasjon eller unngåelse. Selv om modellen forklarer hvordan pasienter med akutte
smerter kan bli fanget i en ond sirkel preget av økt smerte, inaktivitet og
funksjonsnedsettelse, adresserer den ikke på hvilken måte konfrontasjon fører til bedring.
Modellen er med andre ord ikke i stand til å forklare hvordan individet går frem for å fungere
og gjenopprette funksjon på tross av smerter. Crombez og kollegaer (2012) foreslo i den
forbindelse en utvidelse av modellen, og trakk frem aksept for kroniske smerter, da
konstruktet nettopp innebærer å ta tilbake kontrollen over meningsfulle dagligdagse
aktiviteter og mål.
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Betydningen av smerteaksept som et sentralt element i FA-modellen har blitt undersøkt. Det
er blant annet funnet støtte for at smerteaksept medierer de ulike stiene som inngår i FAmodellens rammeverk. I den sammenheng er det funnet støtte for at smerteaksept delvis
medierer sammenhengen mellom katastrofetanker, og en rekke utfallsmål relatert til funksjon
(Vowles et al., 2008). En annen studie (Ravn, Vang, Vaegter og Andersen, 2017) ga støtte til
antakelsen om at smerteaksept er en viktig mekanisme i FA-modellen. De viste til aksept som
en signifikant mediator mellom 1) kroppslige smerter og katastrofetenkning, og 2)
katastrofetenkning og frykt-unngåelsesoppfatninger. Smerteaksept ser dermed ut til å påvirke
de negative konsekvensene som katastrofetanker og frykt-unngåelsesoppfatninger har for
utvikling og opprettholdelse av kroniske smerter. Disse resultatene støttet forslaget til
Crombez og kollegaer (2012) om å utvide FA-modellen til en større teori som også omfatter
et motivasjonelt og akseptorientert perspektiv. Innenfor et slikt rammeverk, er
funksjonsnedsettelse ikke nødvendigvis bare et produkt av katastrofetanker og fryktunngåelsesoppfatninger. Smerteaksept, og hvilke implikasjoner smertene har for verdifulle
mål har også en innvirkning på prosessen. Vedvarende fokus på unngåelse og kontroll av
smertene vil lede pasienten inn i en ond sirkel, som illustrert av FA-modellen. Aksept er tenkt
å kunne hjelpe pasienten ut av en slik sirkel ved å rette oppmerksomheten bort fra
smerterelaterte problemer, og over på positive livsaspekter (Crombez et al., 2012; Ravn et al.,
2017). Smerteaksept ser dermed ut til å ha en beskyttende og forebyggende funksjon for de
negative konsekvensene som formulert av FA-modellen (Ravn et al., 2017). I samsvar med
dette har aksept for kroniske smerter blitt fremhevet som en sentral resiliensfaktor ved
kroniske smerter (Alschuler, Kratz & Ehde, 2016). Behovet for en utvidet modell, som tar
hensyn til hvordan individet går frem for å fungere på tross av smerter, er senere blitt
anerkjent av utviklerne av frykt-unngåelsesmodellen (Vlaeyen & Linton, 2012). Neste steg
vil innebære utviklingen av mer helhetlige modeller, som forsøker å integrere forskningsfunn
og litteratur på dette området (Keefe, Rumble, Scipio, Giordano & Perri, 2004).
Sammenfattet viser resultatene våre at smerteaksept er av større betydning for
funksjonsnedsettelse i et utvalg av pasienter med kroniske korsryggsmerter, relativt til fryktunngåelse. Det er derimot ikke vår intensjon å antyde at aksept bør være den nye teoretiske
modellen for tilpasning til kroniske smerter. Smerteaksept forklarer kun en del av variansen,
og funksjonsnedsettelse er dermed ikke et resultat av lav aksept alene. Betydningen av
smerteaksept, samt nytten av akseptorientert tilnærminger vil også kunne avhenge av
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individuelle forhold, slik som pasientens unike historie og livsomstendigheter (McCracken &
Eccleston, 2003).

4.2.5 Drøfting av mediatorvariablene
Vi var videre interessert i å undersøke hvorvidt frykt-unngåelsesoppfatninger knyttet til
arbeid og fysisk aktivitet, medierte sammenhengen mellom smerteintensitet og funksjon.
Resultatene kunne tenkes å støtte eller svekke grunnlaget for en sekvensiell relasjon mellom
smerter, frykt-unngåelse og funksjon, som formulert av FA-modellen. Frykt-unngåelse av
arbeid var ikke signifikant relatert til funksjonsnedsettelse. Funnet baserte seg på en
multippel regresjonsanalyse som inkluderte smerteintensitet og frykt-unngåelse av arbeid
som uavhengige variabler. Det var dermed ikke grunnlag for å gå videre med en
medieringsanalyse med disse variablene. Det ble derimot gjennomført en medieringsanalyse
med frykt-unngåelse av fysisk aktivitet som mediator. Resultatene viste at frykt-unngåelse av
fysisk aktivitet ikke utgjorde en signifikant mediator for sammenhengen mellom
smerteintensitet og funksjonsnedsettelse. Sammenfattet var det altså ikke indikasjon for at
frykt-unngåelsesoppfatninger medierte en slik sammenheng i vårt utvalg.
Det er få andre studier som har undersøkt betydningen av frykt-unngåelsesoppfatninger som
mediatorer. Studier har derimot utforsket konsepter som er nært relaterte til frykt-unngåelse,
slik som frykt og katastrofetanker (Costa et al., 2011; Lee et al., 2015). I denne
sammenhengen ble frykt funnet å utgjøre en signifikant mediator, i motsetning til
katastrofetanker (Lee et al., 2015). Betydningen av frykt ble derimot rapportert å være liten.
Resultatene fra disse studiene samsvarer til dels med våre resultater, hvor frykt-unngåelse
ikke var signifikante mediatorer for sammenhengen mellom smerteintensitet og funksjon.
Dette er i direkte konflikt med FA-modellen, som foreslår spesifikke stier for utvikling av
funksjonsnedsettelse gjennom smerter, katastrofetanker, frykt og unngåelse. Selv om det er
empirisk støtte for de ulike elementene som inngår i FA-modellen, kritiseres modellen
grunnet manglende evidens for stiene i modellen (Lee et al., 2015). Katastrofetenkning,
smerterelatert frykt og funksjonsnedsettelse er assosierte, og er vist å påvirke hverandre
(Bergbom, Boersma & Linton, 2012; Wideman, Adams & Sullivan, 2009). Det er derimot
manglende evidens for at variablene påvirkes på en slik sekvensiell måte, som foreslått av
FA-modellen. Studier viser blant annet manglende sammenheng mellom endring av
katastrofetenkning tidlig i et behandlingsforløp, og endring av smerterelatert frykt senere i
forløpet (Bergbom et al., 2012; Wideman et al., 2009).
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Det er videre indikasjon for at bevegelsesfrykt utgjør en delvis mediator ved debut av
kroniske korsryggsmerter, men ikke 12 måneder senere (Costa et al., 2011). Det kan dermed
se ut til at frykt for bevegelse er av større betydning for funksjonsnivå i den tidlige fasen av
kroniske smerter, og reduseres med økt grad av kronisitet. Pasientene i vårt utvalg rapporterte
en gjennomsnittlig varighet av smertene på 10,75 år, noe som kan være en mulig forklaring
på hvorfor det ikke ble funnet signifikante mediatorer av frykt-unngåelsesoppfatninger i vår
studie. Det er derimot behov for mer forskning for å underbygge en slik antagelse.
I motsetning til frykt-unngåelse, fant vi støtte for at aksept delvis medierte sammenhengen
mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse. Det betyr at forholdet mellom
smerteintensitet og funksjonsnedsettelse, delvis går gjennom aksept. Så vidt vi vet, finnes det
ingen andre studier som har undersøkt betydningen av smerteaksept som mediator for
forholdet mellom smerteintensitet og funksjon. Studier har derimot undersøkt hvorvidt
mestringstro medierer en slik relasjon (Costa et al., 2011; Lee et al., 2015). Mestringstro
handler om hvorvidt individet ser seg selv i stand til å utføre visse aktiviteter til tross for
smerter, og tenkes å være sammenlignbar med aksept. Begge studiene rapporterte at
mestringstro utgjorde en signifikant mediator.
En delvis mediator av aksept på forholdet mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse,
indikerte at det ikke er smerteintensitet i seg selv som avgjør funksjonstapet. I stedet ser det
ut til at aksept for smertene er av betydning. Tidligere forskningsfunn har blant annet vist at
smerteaksept hadde god prediksjonsevne på ulike funksjonsmål, uavhengig av
smerteintensitet (McCracken, 1998). Det finnes videre en rekke studier som bekrefter
betydningen av aksept for grad av funksjon (McCracken & Eccleston, 2003; McCracken et
al., 2004b; McCracken & Eccleston, 2005). Resultatene tyder på at akseptbaserte
tilnærminger, slik som ACT, vil kunne gi gode resultater for smerterelatert
funksjonsnedsettelse. En slik antakelse støttes av en rekke studier som undersøkte effekten av
ACT (McCracken & Gutiérez-Martinez, 2011; Vowles & McCracken, 2008; Vowles,
McCracken, & Zhao-O’Brien, 2011). En studie viste blant annet signifikant bedring av
emosjonell, sosial og fysisk fungering etter behandling. Endringer i utfallsmål var videre
korrelert med økning i aksept, noe som støtter betydningen av aksept (McCracken et al.,
2005b).
Det faktumet at aksept for kroniske smerter utgjorde en delvis mediator betyr at smerteaksept
står for en del, men ikke hele sammenhengen mellom smerteintensitet og funksjon. Det
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innebærer altså at det er flere andre variabler som påvirker forholdet mellom smerteintensitet
og funksjonsnedsettelse som ikke er blitt undersøkt i vår studie. Kroniske smerter er som
kjent assosiert med en rekke psykologiske, biologiske og sosiale faktorer som igjen er knyttet
til funksjonsnedsettelse. Denne studien har hovedsakelig undersøkt hvorvidt psykologiske
variabler medierer forholdet. Fremtidige studier vil kunne ha nytte av å undersøke
betydningen av andre biopsykososiale variabler, slik som biologiske forhold, sosial isolering
eller fritidsaktiviteter. Med økende kunnskap om hvilke faktorer som har innvirkning på
funksjon i denne pasientgruppen, vil vi også få en mer helhetlig forståelse og tilnærming til
langvarige smerter (Lee et al., 2015).

4.3 Klinisk relevans
Vi har nå satt studiens resultater i sammenheng med teori og kunnskap på feltet, samt
tidligere forskningsfunn. Følgende vil vi ta for oss mulige implikasjoner for klinisk praksis.
Med økt kunnskap omkring underliggende mekanismer for langvarige smerter, samt
anerkjennelse av en biopsykososial forståelsesmodell, har multidisiplinære tilnærminger til
langvarige smerter blitt akseptert som evidensbasert og standard behandling (Scascighini et
al., 2008). Funnene fra vår studie gir støtte til intervensjoner som tar sikte på å øke individets
aksept for kroniske smerter. I en multidisiplinær behandlingsramme fremstår akseptbaserte
tilnærminger lovende for å fremme og opprettholde funksjon blant pasienter med kroniske
korsryggsmerter. I den forbindelse fremtrer aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) som en
sentral behandlingstilnærming ved kroniske smerter. Akseptbaserte intervensjoner fokuserer
på å øke individets opplevelse av kontroll og engasjement i eget liv, samtidig som de
fokuserer på å redusere unngåelse og behov for kontroll av smerter. Slike intervensjoner
tenkes å kunne hjelpe individet med å ta tilbake kontrollen over eget liv, ved å orientere
oppmerksomheten mot kontrollerbare faktorer i omgivelsene (Thompson & McCracken,
2011). ACT ved kroniske smerter har fått empirisk støtte, og er vist å redusere
smerteintensitet, samt øke funksjonsnivå og livskvalitet (Buhrman et al, 2013; Dahl et al.,
2004; Thorsell et al., 2011; Wetherell et al., 2011; Wicksell et al., 2008; Wicksell et al.,
2013).
Resultatene gir mindre støtte til intervensjoner som har som hensikt å redusere individets
frykt, og unngåelse av smerter. Kognitivt-atferdsbaserte intervensjoner er vist å ha effekt på
kroniske smerter og assosiert funksjonsbegrensning. Effektstørrelsene er derimot små til
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moderate (de C Williams et al., 2012; Richmond et al., 2015). CINS-prosjektet, som vår
studie baserte seg på, undersøkte blant annet tilleggseffekten av KAT i forløpet av en
kortvarig kognitiv intervensjon. KAT hadde liten effekt på pasientenes funksjonsnivå, samt
tilbakeføring til arbeid (Reme et al., 2016). I tillegg er det indikasjon for at effekten av slike
intervensjoner avhenger av hvorvidt individet skårer høyt eller lavt på fryktunngåelsesoppfatninger; jo høyere skåre, desto større effekt (Linton et al., 2000; Moffett et
al., 2004). Fremtidige studier bør ytterligere undersøke muligheten for at det foreligger slike
“doseavhengige” sammenhenger i behandlingen av kroniske smerter. Funn som tilsier at
smerteaksept har en forebyggende funksjon for utvikling og opprettholdelse av kroniske
smerter i FA-modellen (Ravn et al., 2017; Vowles et al., 2008), kan ha mulige implikasjoner
for klinisk praksis. Tilnærminger som rettes mot frykt-unngåelsesoppfatninger, slik som
KAT, vil kunne ha nytte av å implementere et akseptorientert fokus. Det er derimot behov for
å undersøke effekten av en slik implementering.
Når det gjelder smerteintensitet har både vår og tidligere studier gitt indikasjoner for at dette
er av betydning for funksjon (Garbi et al., 2014; Kovacs et al., 2004; Stefane et al., 2013).
Dette kan lett tolkes dithen at smertelindrende intervensjoner bør ha positiv effekt på
funksjonsnivå i en slik pasientgruppe. Likevel må det fremheves at det er lite evidens for at
smertelindrende intervensjoner har effekt ved kroniske korsryggsmerter, både når det gjelder
smerteintensitet og funksjon (Chaparro et al., 2013). Videre er langsiktig bruk av opioider
assosiert med forhøyet risiko for misbruk, avhengighet og overdose (Von Korff, 2013).
McCracken (1998) rapporterte at tilpasning til kroniske smerter i større grad avhenger av
individets akseptnivå relativt til smertelindrende tiltak. Funn av aksept som en signifikant
mediator for relasjonen mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse gir ytterligere støtte
for akseptorienterte over smertelindrende intervensjoner.

4.4 Styrker og begrensninger
Resultatene fra denne studien bør tolkes i lys av metodiske styrker og begrensninger relatert
til studiedesign og måleverktøy.

4.4.1 Studiedesignet
En begrensning ved studiedesignet er at det baserer seg på tverrsnittsdata, og har et ikkeeksperimentelt design. Vi har altså ikke forsøkt å påvirke en avhengig variabel gjennom
manipulering av uavhengige variabler. Studien har derimot målt sammenhengen mellom
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ulike variabler på et gitt tidspunkt ved hjelp av korrelasjons, regresjons, og
medieringsanalyser. Selv om dette designet muliggjør sammenligning av en rekke variabler
over et kort tidsrom, er det ikke egnet for å belyse retningen på en slik sammenheng. For å
kunne si noe om retning er det behov for å måle de uavhengige variablene på ett tidspunkt og
de avhengige variablene på et senere tidspunkt. I tillegg kan relasjonen mellom ulike
variabler være påvirket av eventuelle tredjevariabler som ikke kontrolleres for i analysene. Vi
har forsøkt å kontrollere for disse ved å inkludere et relativt stort utvalg. På tross av
begrensninger ved studiedesignet kan resultatene fra vår studie utgjøre et viktig utgangspunkt
for videre forskning. Studien gir en pekepinn for hvilke variabler som bør fokuseres på i
undersøkelsen av funksjonsnedsettelse hos pasienter med kroniske korsryggsmerter.
Fremtidige studier bør i større grad benytte seg av eksperimentelle design, som gjør det mulig
å trekke slutninger omkring effekten av smerteintensitet, smerteaksept og frykt-unngåelse på
funksjon.
Det er videre problematisk at studien utelukkende baserte seg på selvrapportering som
metode. Selvrapportering er begrenset når det gjelder å undersøke komplekse og abstrakte
psykologiske fenomener, grunnet skjemaets enkle struktur, samt operasjonalisering av
fenomenet vi ønsker å studere. I forlengelsen av dette er det også problematisk at studien kun
baserte seg på et enkelt spørreskjema per domene. Selvrapportering innebærer at deltakerne
må velge mellom en av flere kategorier. Dette begrenser utforskning av fenomenets bredde.
Videre er selvrapportering gjenstand for deltakernes tolkninger, noe som øker risikoen for
misforståelser uten mulighet for å oppklare disse. F. eks vil kategorien “moderat” i
kartleggingen av smerteintensitet, kunne ha ulik betydning for forskjellige deltakere. En
annen svakhet ved selvrapportering er at det øker sannsynligheten for at deltakerne
responderer på en sosialt ønskverdig måte, f. eks ved å overrapportere symptomer for å øke
sannsynligheten for deltakelse. Sammenfattet vil dette kunne ha innvirkning på studiens
validitet, altså hvorvidt vi måler det vi ønsker å måle. Selvrapportering har derimot også en
rekke fordeler. Det er blant annet en kostnadseffektiv, tidsbesparende og enkel metode, og
spørreskjemaene som ble benyttet i denne studien er i tillegg vist å være reliable og valide
mål (Grotle et al., 2003; Grotle et al., 2006; McCracken et al, 2004b). For å redusere effekten
av målefeil, ble et relativt stort utvalg inkludert i studien, med en jevn fordeling av menn og
kvinner i ulike aldersgrupper, samt ulik utdanningsbakgrunn. På bakgrunn av de ovennevnte
begrensningene, ville det vært optimalt å anvende intervju og observasjon, i tillegg til
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selvrapportering. Fremtidige studier på samme tema vil med fordel kunne inkludere et større
spekter av metodiske tilnærminger og spørreskjemaer.
Karakteristika ved utvalget kan også medføre en begrensning. Studien fokuserte kun på
pasienter med kroniske korsryggsmerter, hvilket begrenser overførbarheten til andre
smertepopulasjoner. Fremtidig forskning bør dermed rette fokuset mot andre grupper.
Studien baserte seg også på baseline data, og sammenlignet flere variabler på grad av
funksjonsnedsettelse hos smertepasienter. Vi har dermed ikke direkte sammenlignet
behandlingstilnærminger knyttet til aksept og frykt-unngåelse og har altså ikke grunnlag
for å konkludere med hvilken av disse behandlingstilnærmingene som gir best resultater
for denne populasjonen. Dette begrenser overførbarheten til klinisk praksis, og resultatene
våre vil kun gi en pekepinn på hvilke variabler en bør fokusere på i behandling.

4.4.2 Måleverktøy
Måleverktøyene som ble benyttet i denne studien er også forbundet med en rekke styrker og
begrensninger. Det finnes flere ulike måleverktøy som undersøker de samme konstruktene,
noe som fører til at resultatene fra de ulike studiene bør sammenlignes med forsiktighet. For
eksempel har flere studier brukt “Roland Morris Disability Questionnaire” (RMDQ) for å
måle funksjonsnedsettelse, mens vi har benyttet ODI. ODI måler funksjon knyttet til
dagligdagse aktiviteter, mens RMDQ fokuserer på fysisk funksjon. RMDQ og ODI ser
derimot ut til å være sterkt korrelert med hverandre, noe som letter sammenligning (Roland &
Fairbank, 2000). Et annet eksempel er frykt-unngåelsesoppfatninger, som ofte måles av
“Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire” (FABQ) eller “Tampa Scale for Kinesiophobia”
(TSK). FABQ måler individets oppfatninger knyttet til hvordan arbeid og fysisk aktivitet
påvirker hans/hennes smerter (Waddell et al., 1993). TSK på sin side måler frykt for
bevegelse og ytterligere skade (Vlaeyen et al., 1995a). Spørreskjemaene er derimot vist å
være sterkt korrelert, og det er altså indikasjon for at de er sammenlignbare (Crombez et al.,
1999).
FABQ
FABQ fremstår som et godt mål på selvrapporterte frykt-unngåelsesoppfatninger blant
pasienter med kroniske korsryggsmerter (Grotle et al., 2006). Spørreskjemaet genererer to
skårer, hvor arbeidsindeks er dominerende skala relativt til fysisk aktivitetsindeks. Dette kan
være av betydning da spørreskjemaet i større grad egner seg for deltakere som er, eller nylig
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har vært i arbeid. FABQ tilbyr en mer begrenset skala (fysisk aktivitetsindeks) for deltakere
som er arbeidsledige eller ikke har vært i arbeid over et lengre tidspunkt (Waddell et al.,
1993). Studien har forsøkt å kontrollere for dette ved hjelp av et inklusjonskriterie som tilsier
at deltakerne måtte være minst 50% i ansettelse.
CPAQ-R
CPAQ-R har blitt kritisert for å fokusere for lite på kronisitet av smertene. For eksempel
finnes det ikke et eget spørsmål som undersøker aksept for at smertene ikke vil avta og
dermed vedvarer over lengre tid. Kronisitet er et sentralt element av aksept for kroniske
smerter, som altså ikke dekkes i tilstrekkelig grad av CPAQ-R (Reneman, Dijkstra, Geertzen
& Dijkstra, 2010). Dette begrenser vår evne til å kunne trekke konklusjoner knyttet til grad av
aksept i et utvalg av pasienter med langvarige smerter. CPAQ-R regnes derimot som et godt
mål på smerterelatert aksept (McCracken et al., 2004b).
NRS-11
NRS-11 vurderes å være et av de mest pålitelige selvrapporteringsmålene på grad av
smerteintensitet (Thong et al., 2018). Analysene våre baserte seg derimot kun på ett enkelt
spørsmål knyttet til smerter i rygg og hofte. Dette medfører økt risiko for målefeil. En annen
begrensning ved spørreskjemaet er at det kun undersøker smerten i løpet av de siste 14
dagene. Ved kroniske smertetilstander vil smerteintensiteten derimot sjeldent være den
samme hele tiden (Hawker et al., 2011). Da utvalget vårt bestod av pasienter med kroniske
korsryggsmerter vil slike begrensninger kunne påvirke overførbarheten av resultatene.
ODI
ODI måler funksjonsbegrensninger med tilknytning til dagliglivets aktiviteter. Det er
indikasjon for at ODI er mest egnet for pasienter som har vedvarende, alvorlig grad av
funksjonsnedsettelse relativt til pasienter med mild til moderat grad (Roland & Fairbank,
2000). På tross av mulige svakheter ved spørreskjemaet, er ODI vist å være en effektiv
metode for å måle funksjonsnedsettelse blant pasienter med ryggsmerter på tvers av
alvorlighetsgrad og årsaker (Roland & Fairbank, 2000).
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5 Konklusjon
Studiens overordnede mål var å bidra med økt kunnskap omkring funksjonsnedsettelse ved
kroniske korsryggsmerter. I den forbindelse var vi interessert i å sammenligne to variabler
avledet fra ulike teoretiske modeller; smerteaksept og frykt-unngåelse. Så vidt vi vet er dette
en av få studier som sammenligner variablene direkte. Studien undersøkte assosiasjonen
mellom disse to variablene, smerteintensitet og funksjonsnedsettelse. Videre utforsket vi det
unike bidraget til hver enkeltvariabel på grad av funksjonsnedsettelse, før vi undersøkte
hvorvidt forholdet mellom smerteintensitet og funksjon ble mediert av smerteaksept og/eller
frykt-unngåelse.
Resultatene viste at smerteaksept hadde størst betydning for smerterelatert funksjon hos
sykmeldte med kroniske korsryggsmerter relativt til smerteintensitet og fryktunngåelsesoppfatninger. Det ble videre funnet at aksept for kroniske smerter delvis medierte
sammenhengen mellom smerteintensitet og funksjonsnedsettelse, mens det ikke var
indikasjon for frykt-unngåelsesoppfatninger som mediatorer.
I samsvar med annen forskning, støtter dette opp om betydningen av en aksepterende
holdning overfor kroniske smerter. Aksept innebærer kontinuering av dagligdagse aktiviteter
i tillegg til en anerkjennelse av smertens tilstedeværelse, og er dermed nært relatert til
funksjon. I den sammenheng fremstår akseptorienterte tilnærminger, slik som ACT, lovende i
behandlingen av kroniske korsryggsmerter.
For å ytterligere utvide vår forståelse av funksjonsnedsettelse ved kroniske korsryggsmerter,
bør fremtidige studier undersøke betydningen av frykt- og unngåelse versus smerteaksept i et
longitudinelt design.
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Vedlegg A
Numeric Rating Scale (NRS-11)
Hvor sterke har smertene dine vanligvis vært de siste 14 dagene?

Nakke og skulder

Ingen
Verst tenkelige
smerter
smerter
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rygg og hofte

Ingen
Verst tenkelige
smerter
smerter
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bein og fot

Ingen
Verst tenkelige
smerter
smerter
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

69

Vedlegg B
Akseptering av kronisk smerte (CPAQ)
McCracken, Vowles & Eccleston (2004b)

Nedenfor finner du en rekke med utsagn. Vær snill å vurdere hvor sant hvert utsagn er for deg.
Aldri
sant
Jeg går videre med livet mitt uansett
hvordan smertenivået mitt er
Livet mitt er bra, selv om jeg har kroniske
smerter
Det er OK å kjenne smerter
Jeg skulle gjerne ofre viktige ting i livet
mitt for å få bedre kontroll over denne
smerten
Det er ikke nødvendig for meg å ha
kontroll over smertene for å håndtere livet
mitt bra
Selv om ting har forandret seg, lever jeg et
normalt liv til tross mine kroniske smerter
Jeg må konsentrere meg om å bli kvitt
smerten min
Jeg gjør mange aktiviteter når jeg føler
smerte
Jeg lever et fullverdig liv selv om jeg har
kroniske smerter
Å kontrollere smerte er mindre viktig enn
andre mål i livet mitt
Mine tanker og følelser om smerte må
forandre seg før jeg kan ta viktige skritt i
livet mitt
Til tross for smerten, holder jeg nå fast ved
en bestemt kurs i livet mitt
Å holde smertenivået mitt under kontroll
krever første prioritet hver gang jeg
foretar meg noe
Før jeg kan planlegge noe for alvor må jeg
ha noe kontroll over smerten min
Når smerten min øker, så kan jeg fortsatt
ivareta mine forpliktelser
Jeg vil ha bedre kontroll med livet mitt
hvis jeg kan kontrollere mine negative
tanker om smerte
Jeg unngår å sette meg i situasjoner hvor
smerten kan øke
Mine bekymringer og engstelser for hva
smerte kan gjøre med meg er reelle
Det er en lettelse å innse at jeg ikke
trenger å endre smertene mine for å
komme videre med livet mitt
Jeg må kjempe for å gjøre ting når jeg har
smerter
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Vedlegg C
Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)
Waddell, Newton, Henderson, Somerville & Main (1993)
Her er noe av det som andre har fortalt oss om ryggsmertene sine. Sett ring rundt ett av
tallene fra 0 (helt uenig) til 6 (helt enig) for hvert utsagn for å si hvor mye fysiske
aktiviteter som å bøye seg, løfte, gå eller kjøre vil påvirke ryggen din.
Helt
uenig
1 Smertene mine ble forårsaket av fysisk aktivitet….........
0

1

2

3

4

5

2 Fysisk aktivitet forverrer smertene mine…………….....

0

1

2

3

4

5

6

3 Fysisk aktivitet kan skade ryggen min…………………

0

1

2

3

4

5

6

4 Jeg burde ikke utføre fysiske aktiviteter som (kan)
forverre smertene mine……………………………………
5 Jeg kan ikke utføre fysiske aktiviteter som (kan)
forverre smertene mine……………………………………

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Usikker

Helt
enig
6

Følgende utsagn handler om hvordan det vanlige arbeidet ditt påvirker eller kan
påvirke ryggsmertene dine.
Helt
uenig
0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

8 Jeg har framsatt erstatningskrav for smertene mine……

0

1

2

3

4

5

6

9 Arbeidet mitt er for tungt for meg………………………

0

1

2

3

4

5

6

10 Arbeidet mitt forverrer eller kan forverre smertene
mine………………………………………………………
11 Arbeidet mitt kan skade ryggen min………………….

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

12 Jeg burde ikke utføre det vanlige arbeidet mitt med
mine nåværende smerter…………………………………
13 Jeg kan ikke utføre det vanlige arbeidet mitt med mine
nåværende
smerter………………………………………...
14 Jeg kan ikke utføre det vanlige arbeidet mitt før
smertene er behandlet……………………………………..
15 Jeg tror ikke jeg vil være tilbake på det vanlige
arbeidet mitt innen 3 måneder…………………………….
16 Jeg tror ikke jeg noen gang vil være i stand til å
komme tilbake til mitt vanlige arbeid…………………….

0
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6
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6

0

1
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4

5

6

6 Smertene mine ble forårsaket av arbeidet mitt eller et
uhell på jobben……………………………………………
7 Arbeidet mitt forverrer smertene mine…………………

Usikker

Helt
enig
6
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Vedlegg D
Oswestry Disability Index (ODI)
Fairbank & Pynsent (2000)
Disse spørsmålene hjelper oss til å forstå i hvor stor grad dine ryggsmerter har påvirket din evne til å
mestre hverdagsaktiviteter. Vær vennlig å svar på hvert spørsmål ved å sette kryss i én boks. Vi er klar
over at du vil kunne oppfatte alle utsagnene som gjeldende, men vær vennlig å kun merke av i boksen
utenfor det utsagnet som passer mest i den nåværende situasjonen.
Vær vennlig å svare på alle spørsmålene.

1. Smerter/smertestillende medisiner
1

Jeg kan tolerere smerten jeg har uten å bruke smertestillende midler.

2

Jeg har store smerter, men klarer meg uten smertestillende midler.

3

Smertestillende midler gjør meg helt smertefri.

4

Smertestillende midler demper smertene.

5

Smertestillende midler hjelper nesten ingenting.

6

Smertestillende midler hjelper ikke på smertene.

2. Personlig stell (vask og påkledning)
1

Jeg kan på vanlig måte stelle meg selv uten at det gir mer smerte.

2

Jeg kan på vanlig måte stelle meg selv, men det gir mer smerte.

3

Det er smertefullt å foreta det personlige stell, men jeg gjør det sakte og forsiktig.

4

Jeg trenger litt hjelp, men klarer for det meste mitt personlige stell.

5

Jeg trenger hjelp hver dag til mesteparten av det personlig stell.

6

Jeg kler ikke på meg, vasker meg med vanskelighet og er sengeliggende.

3. Å løfte
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1

Jeg kan løfte tunge ting uten å få mer smerter.

2

Jeg kan løfte tunge ting, men det øker smerten.

3

Smerte hindrer meg i å løfte tunge ting, men jeg klarer det hvis de er gunstig plassert, for
eksempel på et bord.

4

Smerte hindrer meg i å løfte tunge ting, men jeg klarer lette og middels tunge ting hvis de er
gunstig plassert.

5

Jeg kan bare løfte svært lette ting.

6

Jeg kan ikke løfte eller bære noe i det hele tatt.

4. Å gå
1

Jeg kan gå så langt jeg vil.

2

Smerte hindrer meg i å gå mer enn 1,5 km.

3

Smerte hindrer meg i å gå mer enn 750 m.

4

Smerte hindrer meg i å gå mer enn 350 m.

5

Jeg kan bare gå hvis jeg bruker stokk eller krykker.

6

Jeg er for det meste sengeliggende eller sitter i en stol det mest av dagen.

5. Å sitte
1

Jeg kan sitte i hvilken som helst stol så lenge jeg vil.

2

Jeg kan bare sitte i min favorittstol, men så lenge jeg vil.

3

Smerte hindrer meg i å sitte mer enn 1 time.

4

Smerte hindrer meg i å sitte mer enn 1/2 time.

5

Smerte hindrer meg i å sitte mer enn 10 minutter.

6

Smerte hindrer meg i å sitte i det hele tatt.

6. Å stå
1

Jeg kan stå så lenge jeg vil uten å få mer smerter.

2

Jeg kan stå så lenge jeg vil, men det øker smerten..

3

Smerte hindrer meg i å stå mer enn 1 time.

4

Smerte hindrer meg i å stå mer enn 1/2 time.

5

Smerte hindrer meg i å stå mer enn 10 minutter.

6

Smerte hindrer meg i å stå i det hele tatt.

7. Å sove
1

Smerte hindrer meg ikke i å sove godt.

2

Jeg sover bare godt når jeg har tatt medisiner.

3

Selv om jeg tar medisiner, sover jeg ikke mer enn 6 timer.

4

Selv om jeg tar medisiner, sover jeg ikke mer enn 4 timer.

5

Selv om jeg tar medisiner, sover jeg ikke mer enn 2 timer.

6

Smerte hindrer meg i å sove i det hele tatt.
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8. Seksualliv
1

Mitt seksualliv er normalt og gir ikke mer smerte.

2

Mitt seksualliv er normalt, men det gir litt mer smerte.

3

Mitt seksualliv er nærmest normalt, men det er svært smertefullt.

4

Mitt seksualliv er i høy grad hemmet av smerter.

5

Mitt seksualliv eksiterer nesten ikke på grunn av smerter.

6

Smerte hindrer ethvert seksualliv.

9. Sosialt liv
1

Mitt sosiale liv er normalt, og gir meg ikke mer smerte.

2

Mitt sosiale liv er normalt, men det øker smerten.

3

Smerte har ikke noe bestemt innvirkning på mitt sosiale liv bortsett fra på aktive
interesser som f.eks. dansing, sport etc..

4

Smerte har begrenset mitt sosiale liv, og jeg går ikke ofte ut.

5

På grunn av smerter er mitt sosiale liv begrenset til hjemmet.

6

Jeg har overhodet ikke noe sosialt liv på grunn av smerter .

10. Å reise
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1

Jeg kan reise hvor som helst uten å få mer smerte.

2

Jeg kan reise hvor som helst, men det gir meg mer smerte.

3

Smerten er stor, men jeg klarer å reise mer enn 2 timer.

4

På grunn av smerte klarer jeg bare reiser under 1 time.

5

På grunn av smerte klarer jeg bare nødvendige reiser på under ½ time.

6

Smerte hindrer meg i å reise i det hele tatt, bortsett fra til lege og sykehus .

