Förbättrad självbild med sjukgymnastikbehandling

Förord
Intresset för att studera vad som händer med självbilden hos patienter som lider av
långvarig smärta och stressymtom vid psykosomatisk sjukgymnastikbehandling
väcktes då vi för cirka fem år sedan kom i kontakt med självbildstestet Strukturell
Analys av Socialt Beteende (SASB). Resultatet finns nu framlagt i denna rapport.
Först och främst vill vi tacka vår handledare Susan Wilhelmsson som på ett positivt,
engagerat och uppmuntrande sätt givit oss den ovärderliga hjälp och stöttning vi behövt under den här processen.
Vi vill också tacka alla de patienter som deltagit och svarat så villigt och noggrant på
alla våra frågor och gjort denna rapport möjlig.
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Sammanfattning
Självbilden har en central roll i livet då den bild vi har av oss själva påverkar våra
känslor, våra tankar och inte minst vår kropp. En negativ självbild har ofta sin grund
i en bristande självkänsla och påverkar därmed hur vi förhåller oss till oss själva.
Sjukgymnastiska insatser inom specialområdet psykisk ohälsa/psyko-somatik avser
att utveckla patientens kroppsmedvetenhet och kroppsliga funktionsförmåga och
därmed befrämja patientens utveckling mot ökad självkänsla, självkännedom och
autonomi.
Syftet med studien var att undersöka om psykosomatisk inriktad sjukgymnastikbehandling kan förändra självbilden hos patienter med långvarig smärta och stressymtom.
Totalt har 98 patienter konsekutivt inkluderats och 84 fullföljt behandlingen som har
varit resursorienterad och processinriktad. Behandlingsmetoderna har anpassats utifrån varje enskild patients behov, egna resurser och individuella behandlingsmål.
Självbilden mättes före och efter behandling med självbildstestet Strukturell Analys
av Socialt Beteende (SASB). Dessutom har symtomskattning mätts med Visuell
Analog Skala (VAS) och kroppsfunktioner med Intervju Skala för Kroppsjaget
(ISK).
Vid databearbetning delades patienterna in i tre grupper beroende på de symtom de
uppvisade, nämligen psykisk ohälsa, en kombination av psykisk och somatisk ohälsa
samt somatisk ohälsa. Resultatet visade att självbilden förändrades till att bli mer
positiv med färre negativa inslag för hela gruppen, men mest för de med psykisk
ohälsa. En mer positiv självbild kan bidra till ett bättre förhållningssätt gentemot sig
själv och förbättrade hanteringsstrategier så att symtom och funktionshinder blir
mindre dominerade i vardagen.
SASB-självbildstest kan vara ett användbart test för psykosomatiskt inriktad sjukgymnastisk behandling som är resursorienterad.
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Inledning
Långvarig smärta innebär ett stort lidande för individen och kan även bidra till ökad
förekomst av andra symtom. Smärta som pågått länge bidrar också till svårigheter i
det vardagliga livet. Även samhällsekonomiskt innebär det stora kostnader (SBU,
2006). Sjukdomar och besvär från rörelseorganen är den vanligaste anledningen till
smärta och nedsättning av arbetsförmågan, långtidssjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning i Sverige. Forskning kring långvarig smärta visar en samstämmighet
då det gäller det starka negativa sambandet mellan smärta och livskvalitet. Att leva
med långvarig smärta innebär behov av nyorientering i tillvaron och behov av att få
tala om sin smärtupplevelse.
Stressrelaterade symtom ryms inom begreppet psykisk ohälsa och kan komma till
uttryck både kroppsligt och mentalt/psykiskt. Det är framför allt den långvariga
stressbelastningen som skapar svårigheter i det dagliga livet. Bristande hanteringsstrategi kan bidra till utvecklandet av stressrelaterad sjukdom/ohälsa (Ekman & Arnetz, 2002; Hassmén & Hassmén, 2005). Stress kan också finnas med som en faktor
vid utvecklandet av långvarig smärta (Anderberg & Horwitz, 2007).
Rehabiliteringsinsatser som är en kombination av psykologiska insatser och fysisk
aktivitet/rörelser (multimodal rehabilitering) leder långsiktigt till att smärtan minskar
och att fler människor återgår i arbete. Vid till exempel fibromyalgi ger multi-modal
rehabilitering bättre långtidseffekt på funktionsförmågan (SBU, 2006).
Enligt Socialstyrelsens författning 2005:12 (2005a) är kvalitetsarbete en uppgift för
all hälso- och sjukvård och således även för den sjukgymnastiska verksamheten. Föreliggande studie är en fortsättning på ett kvalitetsutvecklingsarbete som startade år
2001 inom ramen för ett EU-finansierat projekt, Växtkraft Mål 3, vilket var inriktat
på verksamhets- och kompetensutveckling. Det inspirerade oss till att gå vidare och
studera den egna verksamheten med fokus på behandlingsarbetet.
Den sjukgymnastiska behandlingen i den här studien utgår från den psykosomatiska
teorin med ett biopsykosocialt perspektiv och är resursorienterad och processinriktad.
I behandlingsarbetet är det individens hanteringsstrategier och förändringsbenägenhet som kommer i fokus. För att kunna genomföra ett framgångsrikt beteendeförändringsarbete har studier visat att självbilden har stor betydelse. En negativ självbild
förändras ofta till att bli mer positiv vid avslutad terapeutiskt inriktad behandling
(Armelius, 2001 ).
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Bakgrund
Psykosomatik
Psykosomatik är inte något entydigt begrepp och kan beskrivas utifrån olika förklaringsmodeller. Den gemensamma nämnaren är det samspel som sker mellan kropp,
psyke och sociala förhållanden. Historiskt sett finns en uppdelning mellan psyke och
soma inom den biomedicinska traditionen som också ligger till grund för den traditionella hälso- och sjukvården. Begreppet psykosomatik beskrivs då ofta som patologi (Cullberg, 2000).
I följande stycke beskrivs psykosomatik utifrån några olika perspektiv:

Psykosomatisk medicin
Psykosomatisk medicin är en vetenskaplig gren inom den västerländska medicinen
med teoribildning både utifrån ett naturvetenskapligt och ett humanistisk-existentiellt
synsätt. Den Svenska Föreningen för Psykosomatisk Medicin (SFPSM) ger följande
definition;
Psykosomatik är teorier om det ömsesidiga samspelet mellan kropp och psyke och sociala
sammanhang. Dessa teorier rör människans hälsa och sjukdomar och försöker beskriva
hur biopsykosociala faktorer samverkar vid hälsa och sjukdoms uppkomst och förlopp.

(Lerner, 1999, s. 43)
Inom psykologin finns det olika teoretiska referensramar och ett psykosomatiskt förhållningssätt passar in i den psykodynamiska teoribildningen. Sivik (1995) menar att
enbart använda psykosomatik för att klassificera sjukdomar eller särskilja vissa patienter från andra är för begränsat, det bör ha en vidare betydelse och anser att begreppet psykosomatik främst syftar på;
ett integrerande synsätt och förhållningssätt gentemot människan som borde genomsyra
allt tänkande och handlande – både inom sjukvård och medicinsk forskning

(Sivik, 1995, s. 137).
Sivik (1995) poängterar också att förutom det rent somatiska omhändertagandet bör
det finnas ett psykologiskt/psykoterapeutiskt omhändertagande i behandlingsarbetet.

Fenomenologisk teori
Bullington (2007) utgår från den filosofiska teorin och då främst fenomenologin,
som även tar med upplevelsedimensionen i motsats till det traditionellt naturvetenskapliga perspektivet som studerar det som kan observeras (objektivistisk teoribildning). Enligt Cullberg (2000) kännetecknas fenomenologin av att erkännandet av
upplevelsen har ett berättigande i sig, fenomenet existerar i sig och accepteras. Det
bidrar till att patienten får uppleva sig själv som unik i mötet med behandlaren, inte
enbart som en produkt av sin sjukdom.
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Utifrån den fenomenologiska psykosomatiska teorin (Bullington, 2007) är det själva
meningsskapandet som är det viktiga, där de kroppsliga symtomen kan ses som
”budbärare”. Kroppen träder in där tankar och känslor och handlingsalternativ borde
ha varit. Det bidrar till att en ond spiral utvecklas där tid och energi ägnas åt kroppen
och de kroppsliga sensationerna, individen fastnar i det kroppsliga perspektivet. Bullington (2007) menar att mer kroppsorienterade psykoterapiformer och olika konstterapier (musik, bild och dans) då kan vara att föredra.

Självbild
Självbilden har en central roll i livet då den bild vi har av oss själva påverkar våra
känslor, våra tankar och inte minst vår kropp. Enligt Stern (1991) formas känslan av
själv under spädbarnstiden men fortsätter utvecklas och påverkas under hela vårt
aktiva liv. Inom interpersonell teori är självbegreppet centralt och bygger på Sullivans teori (Armelius & Armelius, 2000). Enligt Sullivan tolkar vi det som händer i
en relation utifrån vår självbild och när vår självbild inte bekräftas i våra relationer
kan det ge upphov till obehag/ångest. Den interpersonella teorin ser personlighet och
psykopatologi som resultatet av ett mellanmänskligt samspel.
Självförtroende och självkänsla är inte samma sak och Cullberg Weston (2005) beskriver att självförtroende handlar om det vi gör, att ha en tillit till den egna kapaciteten medan självkänsla handlar mer om den vi är, det rykte eller bild vi har inuti oss
själva. En negativ självbild har ofta sin grund i en bristande självkänsla och påverkar
därmed hur vi förhåller oss till oss själva där självkritik och känslan av att inte duga
finns med. Den sunda självkänslan innebär en inre självrespekt som bidrar till att
sätta rimliga gränser i relation till omgivningen (Cullberg Weston, 2007).
Hallsten et al. (2005) använder begreppet prestationsbaserad självkänsla för att beskriva ett förhållningssätt som personer med utbrändhetsproblematik visar upp. Det
innebär att det som styr det starka och anspända engagemanget och benägenheten att
tänja och driva sig själv i besvärliga situationer, som är tydligt vid utmattningssyndrom, är behovet av att vara ”duktig”, att duga inför sig själv. Enligt Feldenkrais
(1984) handlar människa utifrån sin självbild och att denna är möjlig att förändra
genom att uppleva sig själv på nya sätt och genom kroppsliga rörelser. En individs
självbild påverkar både hur hon lär och vad hon är öppen för att lära genom sina erfarenheter. Lerner (1999) menar att en negativ och destruktiv självbild kan vara orsaken till oviljan att följa ordinationer och råd, samt att bidra till en provokativ hållning
gentemot behandlaren. Detta kan bidra till att personen vidmakthåller sitt ”lidande”
och på så sätt förlänger sin sjukdomsprocess.
Enligt Dropsy (1987) är kroppsbilden detsamma som jagbilden och genom att öka
medvetenheten om det kroppsliga uttryckets spegling av känslomässiga inre konflikter blir medvetandet om kroppen också en väg till ökad självkännedom. Ett starkt
kroppsjag bidrar till att utveckla en ökad tillit till sin kropp och stärker därmed också
självbilden.
Busch (2007) visar att tilltron till den egna förmågan kan vara avgörande för om man
återgår till arbetet efter en långtidssjukskrivning. Negativa föreställningar om återhämtning och upplevd bristande kontroll påverkar individens hanteringsstrategier vid
långvarig smärta. Det kan yttra sig i svårigheter att tolka sina kroppsliga symtom,
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vilket kan leda till gränsöverskridande av sin fysiska förmåga och ett destruktivt sätt
att förhålla sig till sig själv och sin kropp som kan ha sin grund i en negativ självbild.
Självbilden behöver således tas tillvara som något centralt i ett psykosomatiskt behandlingsarbete, där förändringsprocessen av förhållningssättet till sig själv är en
viktig parameter.

Psykosomatiskt inriktad sjukgymnastik
Psykosomatisk sjukgymnastik är inget entydigt begrepp utan beskriver mer ett terapeutiskt förhållningssätt som utgår från psykosomatisk teori, där den gemensamma
nämnaren är det samspel som sker mellan kropp, psyke och sociala förhållanden.
Syftet med de sjukgymnastiska insatserna är att utveckla patientens kroppsmedvetenhet och kroppsliga funktionsförmåga och därmed befrämja patientens utveckling mot ökad självkänsla, självkännedom och autonomi (Socialstyrelsen, 1999). En
central del i det arbetet är mötet och relationen mellan behandlare och patient. I mötet med individen och i behandlingsarbetet är det värdefullt att sätta in kroppens symtom och uttryck i ett större sammanhang och ta hänsyn till individens egen upplevelse av hälsa med stor lyhördhet för individens unika livshistoria. (Neve, 2001)
Inom ramen för psykosomatisk sjukgymnastik ryms olika behandlingsmetoder där
kroppskännedom och avspänningsövningar är vanliga inslag. Basal kroppskännedom
(BK) (Eriksson, 2007; Rosberg, 2000; Malmgren-Olsson, 2001) och Psykodynamisk
Kroppsterapi (PDK) är exempel på två behandlingsinriktningar som ryms inom psykosomatisk sjukgymnastik och där det gjorts flera forskningsstudier som utvärderat
metoderna (Monsen, 2000; Nilsson, 2005).
Med förståelse av kroppen som existens, relation och mening kan den psykosomatiskt inriktade sjukgymnastikbehandlingen ses som en överskridande möjlighet mellan medicinska och psykoterapeutiska behandlingsalternativ. I det perspektivet kan
patientens symtom ses som ingången till att påbörja en sjukgymnastikbehandling.
Under behandlingens gång kommer symtomen också fungera som kommunikationsmedel/budbärare mellan patient och sjukgymnast. Symtomen får en annan innebörd
och kan bidra till att berätta något om hur individen ser på sig själv och hur han/hon
förhåller sig till sig själv. (Rosberg, 2000)
Åsenlöf (2004) och Åsenlöf och Denison (2006) menar att den biopsykosociala förklaringsmodellen för sjukdom och hälsa kan bidra med nya infallsvinklar inom det
sjukgymnastiska verksamhetsfältet. Inte minst inom området smärtrehabilitering, då
smärtan innehåller flera dimensioner (Åsenlöf & Denison, 2006; Linton, 1992). Tilltron till den egna förmågan eller självtillit (self-efficacy) är begrepp som ofta lyfts
fram i detta sammanhang.
Lerner (1999) betonar vikten av att möta individen där hon ”är” i sin sjukdom eller
symtom, utifrån personens egna resurser och möjligheter. Hon ger också uttryck för
att en negativ och destruktiv självbild kan vara orsaken till ovilja att följa ordinationer och råd och bidrar till ett provokativt beteende gentemot behandlaren, vilket i sin
tur kan bidra till ett vidmakthållande av ”lidandet” och förlänga sjukdomsprocessen.
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Syfte
Syftet var att studera om psykosomatisk inriktad sjukgymnastikbehandling kan förändra självbilden för patienter med långvarig smärta och stressymtom.

Frågeställningar
Vilken självbild har patienter med långvarig smärta och stressymtom?
Hur förändras självbilden av psykosomatiskt inriktad sjukgymnastikbehandling?

Metod
Studiegrupp
I studien ingår personer som under perioden januari 2005 till och med mars 2007
sökte och behandlades för smärta, muskulära spänningstillstånd, stress och psykisk
ohälsa vid två sjukgymnastikmottagningar i Östergötland. Patienterna sökte själva
eller hade remiss från bl.a. primärvård, företagshälsovård, smärtklinik, tandvårdsklinik. Urvalskriteriet var även att förstå svenska språket, vara över 16 år samt att av
sjukgymnasten bedömts behöva fem eller flera behandlingar.
En pilotstudie genomfördes med 30 patienter i syfte att testa frågeformulären. Frågeformulären bedömdes som relevanta och användbara för den aktuella patientgruppen.
Således inkluderades pilotstudiens deltagare i populationen.
Vid databearbetningen delades patienterna in i tre grupper beroende på den symtombild som de uppvisade nämligen: psykisk ohälsa, en kombination av psykisk och
somatisk ohälsa och somatisk ohälsa.

Definition av psykisk och somatisk ohälsa
Psykisk ohälsa kan ses utifrån olika perspektiv och i Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2005b) beskrivs två dimensioner. I hälsodimensionen är det den subjektiva
upplevelsen av de psykiska besvären som betonas, där individens förmåga att balansera olika stresstillstånd har stor betydelse för utvecklandet av psykiska besvär. Medan det i sjukdomsdimensionen istället betonas de biologiska faktorernas betydelse
för hur psykisk störning eller sjukdom uppstår. Enligt rapporten är det en ökande
andel personer som uppger sig lida av psykiska besvär utan att de har någon psykiatrisk sjukdom. I det kliniska arbetet är det en psykiater som ställer en klinisk diagnos.
I den här studien definieras psykisk ohälsa utifrån hälsodimensionen som utgår från
individens subjektiva upplevelse av sina psykiska besvär, men flera av dem som ingår i gruppen psykisk ohälsa har även en klinisk diagnos för psykisk sjukdom t. ex.
depression eller utmattningssyndrom. De som ingår i gruppen somatisk ohälsa har en
klinisk diagnos för sjukdom i rörelseorganen (Socialstyrelsen, 2005b) t. ex. Whiplash-skada eller diskbråck i nacke/rygg. I gruppen psykisk och somatisk ohälsa åter-
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finns de som har en mer utbredd smärtproblematik med inslag av symtom från både
rörelseorganen t.ex. fibromyalgi och symtom som också ger psykisk ohälsa.

Intervention
De patienter som ingick i studien har med utgångspunkt från det som framkommit
vid det inledande behandlingstillfället erbjudits psykosomatisk inriktad sjukgymnastikbehandling. Behandlingen har varit individuellt anpassad, vilket bl.a. innebär att
möta varje patient där han eller hon befinner sig, i sin sjukdom eller i sina symtom
och utifrån individens egna resurser. Gemensamt för samtliga deltagare i studien är
att behandlingen varit resursorienterad och processinriktad men behandlingsmetoderna har anpassats utifrån varje enskild patients behov, egna resurser och individuella behandlingsmål. Genomgående för all behandling som erbjudits är de egna resurserna och framför allt att se kroppen som en resurs i behandlingsarbetet, det vill
säga resursfokus istället för problemfokus.
Nedan följer den behandlingsintervention som patienterna i studien har erhållit:
• Kroppskännedomsövningar med fokus på grundning, centrering, flöde och
mental närvaro för att utveckla ett mer medvetet förhållningssätt till sin kropp
och sig själv i sin vardag
• Andnings- och avslappningsövningar, användbart för att hantera smärta och
stress
• Mental träning för att stärka självbilden och den medvetna närvaron.
• Psykologisk- och beteendeinriktad behandling kring förhållningssätt och hanteringsstrategier, för att medvetandegöra negativa mönster som bidrar till att
vidmakthålla och förstärka symtom
• Råd om fysiska aktiviteter i vardagen eller mera träningsinriktad med fokus
på kroppen som resurs
• Manuella tekniker utifrån Ortopedisk Medicin (OM) (Juel, 2003) och Mc
Kenzei-tankar (McKenzie, 1990), sensorisk stimulering som akupunktur och
olika mjukdelsbehandlingstekniker
• Gruppträning inriktad på kroppskännedom, avslappning och medveten närvaro
Samtliga patienter har arbetat med kroppskännedom, andnings- och avslappningsövningar och medveten närvaro. De övriga behandlingsinterventionerna har givits efter
individuella behov.

Mätinstrument
Självbildstest
I den här studien används självbildstestet Strukturell Analys av Socialt Beteende
(SASB) för att mäta självbilden. Testet är utvecklat av Benjamin (1996) och den
svenska versionen har testats och visat på en god validitet och reliabilitet för patienter med liknade symtom som de som ingår i denna studie (Armelius, 2001). Testet
består av 36 påståenden där personen får skatta hur väl påståendena stämmer in. Skalorna varierar från 0 ”stämmer inte alls”, till 100 ”stämmer helt”. Påståendena delas
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vid bearbetningen in i åtta kluster och medelvärdet ger en uppfattning om hur personens självbild ser ut. Kluster 1 skattar autonomi, kluster 2-4 beskriver en positiv
självbild, kluster 5 kontroll och kluster 6-8 beskriver en negativ självbild. Beräkning
visar om det finns balans mellan autonomi och kontroll och om självbilden är positiv
eller negativ. Referensvärden är framtagna (Armelius & Armelius, 2000; Armelius,
2001) och i föreliggande studie används dessa värden för jämförelse med studiegruppen. För studien har vi fått tillstånd att använda SASB-testet.

Symtomskattning
För att mäta grad av besvär, hur det är att leva med upplevda besvär och hur ofta
symtomen förekommer användes påståenden med fasta svarsalternativ. Upplevelsen
av symtomen mättes med en Visuell Analog Skala (VAS). Frågorna har ingått i ett
frågeformulär som tidigare används av Skargren (1998) och Skargren et al. (2003),
bilaga 1.

Kroppsfunktion
Stressrelaterade besvär kan ge sömnstörning, koncentrationsstörning, muskelanspänning, vegetativa störningar, oförmåga att skydda sig från ljud och störning i förmågan att sätta gränser i relationen till andra. Dessa kroppsfunktioner mättes med Intervju Skala för Kroppsjaget (ISK) och Body Awareness Scale (BAS) (Roxendal &
Nordwall, 1997), bilaga 2.

Etiska aspekter
Frågeformulären delades ut vid första eller andra behandlingstillfället och fylldes i
hemma och togs med till nästa besök. I samband med att formuläret delades ut erhölls en muntlig och skriftlig information om studien och att deltagandet i studien var
frivilligt och när som helst kunde avbrytas, bilaga 3.

Statistisk bearbetning
Den statistiska bearbetningen har skett med hjälp av statistikprogrammet SPSS, version 15.0. För gruppjämförelser har Wilcoxons teckenrangtest använts. Signifikansnivån har satts till p<0.05.
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Resultat
Totalt har 98 patienter konsekutivt inkluderats i studien varav 84 (86 %) har valt att
fullfölja och besvara frågeformulären både före och efter avslutad behandling. Bortfallet berodde på att några patienter avstod från att fylla i, andra fick förändrad symtombild under behandlingens gång så att behandlingsinriktningen ändrades eller att
de slussades vidare till annan vårdgivare, vissa avslutade sin behandling utan att någon utvärdering genomfördes. Andra tog inte med sig det ifyllda frågeformuläret
tillbaka vid avslutad behandling, trots uppmaning.
Av de totalt 84 personer som ingick i studien var 77 kvinnor och 7 män, medelåldern
var 43 år med en spridning på 19 till 63 år. Av hela gruppen hade 22 (26 %) haft besvären i >10 år. Andelen patienterna som haft besvär i >10 år var störst i gruppen
med somatisk ohälsa 5 (36 %). Drygt hälften, 49 (58 %), av hela gruppen hade tidigare fått behandling hos någon annan vårdgivare. Behandlingstiden för varje enskild
patient varierade från 7 till 52 tillfällen med i medeltal 20 behandlingstillfällen, tabell
1.
Tabell 1. Längd på besvär, tidigare behandling och antal behandlingar. För hela patientgruppen och uppdelat på symtomgrupper.

n=84

n=30

Psykisk och
somatisk ohälsa
n=40

Längd på besvär n (%)
< 1 år
1-3 år
4-10 år
>10 år

11 (13)
27 (32)
24 (29)
22 (26)

5 (17)
11 (37)
8 (26)
6 (20)

5 (12)
11 (27)
13 (33)
11 (28)

1 (7)
5 (36)
3 (21)
5 (36)

Tidigare behandling n (%)
Ja, hos nuvarande behandlare
Nej
Ja, hos någon annan behandlare

8 (10)
27 (32)
49 (58)

2 (7)
14 (46)
14 (47)

5 (13)
10 (25)
25 (62)

1 (7)
3 (21)
10 (72)

Behandlingstid
Medel (min-max)
Median

2 (7-52)
18

19 (8-41)
17,5

21 (7-52)
18,5

19 (7-41)
17

Behandlingssätt
Individuellt n (%)
Grupp n (%)

49 (58)
35 (42)

20 (67)
10 (33)

21 (53)
14 (47)

8 (57)
6 (43)

Variabel

8

Totalt

Psykisk ohälsa

Somatisk
ohälsa
n=14
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Självbildstest
Resultatet visade en signifikant förändring, p<0.001, i kluster 1, autonomi och kluster 2-4, till en mer positiv självbild för hela patientgruppen och att de negativa inslagen har minskat i kluster 6-8, figur 1.
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Figur 1. Resultat av självbildstestet (SASB) för hela patientgruppen, n=84, före
och efter behandlingen samt referensvärden (Armelius, 2001), ***p<0.001.
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Psykisk ohälsa
Inom patientgruppen med psykisk ohälsa var det de stressrelaterade symtomen som
dominerade med diagnoser som utmattningssyndrom, depression och ångest. Gruppen bestod av 30 personer, 36 % av hela studiepopulationen, fördelat på 25 kvinnor
och 4 män med en medelålder på 44 år. Patienterna med psykisk ohälsa hade en
mindre positiv självbild med negativa inslag, framförallt inom det självanklagande
området, när behandlingen startade. Självbilden förändrades positivt under behandlingen med förbättring i kluster 1-4 och de negativa inslagen minskade i kluster 6-8,
figur 2.
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Figur 2. Resultat av självbildstestet (SASB) för gruppen med psykisk ohälsa,
n=30, före och efter behandlingen samt referensvärden (Armelius, 2001), * p<0.05,
** p<0.01, ***p<0.001
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Psykisk och somatisk ohälsa
Patienterna med en kombination av psykisk och somatisk ohälsa var en blandad
grupp som hade både stressrelaterade symtom och smärta. Diagnoserna var fibromyalgi, generaliserad smärta, myalgi och huvudvärk/migrän. Gruppen bestod av 40 personer, 47 % av hela studiepopulationen, fördelat på 37 kvinnor och 3 män med en
medelålder på 43 år. Självbilden förändrades under behandlingen, från en mindre
positiv med negativa inslag till en positiv självbild i kluster 2 och 3 och de negativa
inslagen hade minskat i kluster 6-8, figur 3.
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Figur 3. Resultat av självbildstestet (SASB) för gruppen med psykisk och somatisk
ohälsa, n=40, före och efter behandlingen samt referensvärden (Armelius, 2001),
**p<0.01, ***p<0.001
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Somatisk ohälsa
Inom patientgruppen som hade enbart somatisk ohälsa fanns en tydlig och avgränsad
diagnos inom rörelse- och stödjeorganen. Den dominerande symtombilden var smärta som var relaterad till en skada eller dylikt, t. ex. diskbråck i nacke eller ländrygg.
Gruppen bestod av 14 personer, 17 % av studiepopulationen, enbart kvinnor med en
medelålder på 40 år. Gruppen med somatisk ohälsa hade redan före behandlingen en
positiv självbild i jämförelse med referensgruppen. I denna grupp återfanns enbart en
signifikant förbättring i kluster 3, figur 4.
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Figur 4. Resultat av självbildstestet (SASB) för gruppen med somatisk ohälsa,
n=14, före och efter behandlingen samt referensvärden (Armelius, 2001), *p<0.05.

Symtombild
Resultatet visade att svårighetsgrad och förekomst av symtom förändrades under
behandlingen. I hela patientgruppen var det färre som skattade mycket besvärligt
efter behandlingen, en minskning med 20 %, det var också fler som upplevde att
symtomen förekom mer sällan. Svårighetsgrad och förekomst av symtom minskades
mest i gruppen psykisk ohälsa men även gruppen med en kombination av psykisk
och somatiska ohälsa fick minskade symtom och svårighetsgrad. Symtombilden förändrades något även för gruppen somatisk ohälsa men inte i samma utsträckning som
i de två andra grupperna, tabell 2.
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Tabell 2 .Symtombild: Grad av besvär, hur det är att leva med besvären och hur ofta symtomen förekommer, före och efter
behandling för hela patientgruppen och uppdelat på symtomgrupp.
Frågor

Totalt

Psykisk ohälsa

n=84

n=30

Före
behandling

Efter
behandling

Före
behandling

Symtom senaste veckan n (%)
Inte alls/lite besvärligt
Tämligen besvärligt
Mycket/extremt besvärligt

15 (18)
32 (38)
37 (44)

44 (52)
20 (24)
20 (24)

10 (33)
10 (33)
10 (33)

19 (63)
8 (27)
3 (10)

Leva med symtom n (%)
Lycklig
Nöjd/Mestadels nöjd
Blandade känslor
Mestadels missnöjd/Missnöjd
Olycklig

0
7 (8)
26 (31)
31 (37)
20 (24)

10 (12)
25 (30)
29 (34)
11 (13)
9 (11)

0
2 (7)
12 (40)
10 (33)
6 (20)

Svårighetsgrad
VAS medel (min-max)

5,8 (1-9)

4,1 (0-10)

Förekomst av symtom n (%)
Alltid
Nattetid
Dagligen
Flera
Enstaka
Aldrig

35 (42)
4 (5)
32 (38)
11 (13)
2 (2)
0

28 (33)
2 (2)
24 (29)
12 (14)
18 (21)
0

Psykisk och somatisk
ohälsa
n=40

Efter
Före
behandling behandling

Somatisk ohälsa
n=14

Efter
behandling

Före
behandling

Efter
behandling

5 (13)
14 (35)
21 (52)

22 (55)
7 (17)
11 (28)

0
8 (57)
6 (43)

3 (21)
5 (36)
6 (43)

7 (23)
10 (33)
10 (33)
2 (7)
1 (3)

0
5 (13)
9 (22)
15 (37)
11 (28)

3 (7)
11 (28)
16 (40)
4 (10)
6 (15)

0
0
5 (36)
6 (43)
3 (21)

0
4 (30)
3 (21)
5 (36)
2 (14)

5,0 (1-9)

2,9 (0-8)

6,4 (2-8)

4,4 (0-8)

5,7 (4-8)

5,6 (2-10)

6 (20)
2 (7)
12 (40)
8 (27)
2 (7)
0

3 (10)
2 (7)
8 (27)
4 (13)
13 (43)
0

17 (43)
2 (5)
18 (45)
3 (8)
0
0

15 (38)
0
13 (33)
7 (18)
5 (12)
0

12 (86)
0
2 (14)
0
0
0

10 (71)
0
3 (21)
1 (7)
0
0
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Kroppsfunktion
De kroppsfunktioner som frågorna gällde var funktioner som var känsliga för ett ökat
stresspåslag och som bidrar till att skapa funktionshinder. I hela gruppen skedde en
förändring av hur patienterna skattade frågorna gällande kroppsfunktioner framförallt
då det gäller sömn, anspänning och gränssättning. Patientgruppen med psykisk ohälsa visade även här upp förbättringar med minskade sömnstörningar, förbättrad koncentrationsförmåga, minskad anspänning och vegetativa störningar. Likaså var de
inte lika ljudkänslig och betydligt bättre på att sätta gränser i relationer. För gruppen
med en kombination av psykisk och somatisk ohälsa skedde också en förbättring,
främst då det gäller sömn, spänningsgrad och förmågan att sätta gränser. I gruppen
med somatisk ohälsa sågs förbättringar främst då det gäller koncentrationsförmågan
och förmågan att sätta gränser, tabell 3.
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Tabell 3. Kroppsfunktion: Upplevelse av sömnstörning, koncentrationsstörning, muskelanspänning, vegetativa störningar,
oförmåga att skydda sig från störande ljud
Variabel

Totalt

Psykisk ohälsa

n=84

n=30

Före
behandling
Sömn n (%)
Som vanligt
Måttliga svårigheter
Sover mindre än vanligt
>3 timmar/natt
Koncentration n (%)
Utan problem/Lindriga besvär
Måttliga svårigheter
Stora svårigheter/Avsevärda besvär
Kan inte koncentrera mig
Anspänning n(%)
Ingen ökning
Måttlig
Besvärande
Smärtsam
Vegetativa störningar n( %)
Ej besvär
Någon gång/Då och då
Ofta
Ljudstörningar n(%)
Kan skydda
Någon gång/Då och då
Ofta
Sätta gränser n(%)
Utan tvekan
Någon gång /Då och då
Ofta
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Efter
behandling

Före
Efter
behandling behandling

Psykisk och somatisk
ohälsa
n=40
Före
behandling

Efter
behandling

Somatisk ohälsa
n=14
Före
Efter
behandling behandling

10 (12)
33 (39)
37 (44)
4 (5)

28 (33)
33 (39)
20 (24)
3 (4)

2 (7)
13 (43)
14 (47)
1 (3)

10 (33)
13 (43)
6 (20)
1 (3)

7 (18)
15 (38)
15 (38)
3 (7)

16 (40)
16 (40)
7 (17)
1 (3)

1 (7)
5 (36)
8 (57)
0

2 (14)
4 (29)
7 (50)
1 (7)

21 (25)
34 (41)
27 (32)
2 (2)

38 (46)
31 (37)
15 (18)
0

5 (26)
13 (43)
11 (37)
1 (3)

13 (40)
13 (43)
4 (13)
0

12 (29)
17 (42)
10 (25)
1 (3)

21 (52)
12 (30)
7 (17)
0

4 (28)
4 (29)
6 (43)
0

4 (28)
6 (43)
4 (28)
0

4 (5)
19 (23)
41 (49)
20 (24)

1 (1)
46 (55)
31 (37)
6 (7)

3 (10)
11 (37)
10 (33)
6 (20)

1 (3)
22 (73)
6 (20)
1 (39)

1 (2)
6 (15)
21 (53)
12 (30)

0
20 (50)
17 (43)
3 (7)

0
2 (14)
10 (71)
2 (14)

0
4 (29)
8 (57)
2 (14)

2 (1)
30 (46)
52 (62)

6 (7)
46 (55)
32 (38)

0 (0)
9 (30)
21 (70)

1 (3)
17 (56)
12 (40)

2 (5)
16 (40)
22 (55)

5 (12)
22 (54)
13 (32)

0
5 (36)
9 (64)

0
7 (50)
7 (50)

16 (19)
47 (56)
20 (24)

20 (24)
55 (66)
9 (11)

5 (17)
17 (57)
7 (23)

6 (20)
20 (66)
4 (13)

10 (25)
22 (55)
8 (20)

12 (30)
25 (62)
3 (8)

1 (7)
9 (57)
5 (36)

2 (14)
10 (72)
2 (14)

6 (7)
45 (53)
33 (39)

9 (11)
65 (77)
10 (12)

2 (7)
17 (57)
11 (37)

6 (20)
22 (73)
2 (7)

3 (8)
30 (50)
17 (42)

2 (5)
34 (85)
4 (10)

1 (7)
8 (57)
5 (36)

1 (7)
7 (64)
4 (30)
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D16iskussion
Självbilden intar en central roll i hur vi förhåller oss till oss själva och hur vi relaterar
till andra. Patienterna som ingick i denna studie hade en mer negativ självbild jämfört med ett svenskt referensmaterial med liknande symtom (Armelius, 2001). Främst
gällde det de patienter som hade psykisk ohälsa. Självbilden förbättrades dock signifikant efter att de genomgått sjukgymnastiskbehandlingen som var resursorienterad
och processinriktad, där mötet mellan patient och behandlare stod i centrum. Med
hjälp av SASB självbildstest har vi kunnat mäta självbilden då behandlingen startade
och vid avslutad behandling. Resultatet ger bekräftelse åt det vi själva observerat
kliniskt men som också beskrivs i olika studier (Meurle-Hallberg & Armelius, 2006).
Eftersom självbilden har betydelse för vilka hanteringsstrategier och förhållningssätt
individen intar gentemot sig själv och sin omgivning, påverkar det också hur hon kan
handskas med t.ex. en dålig arbetsmiljö, påfrestande situationer hemma och på jobbet, prestationskrav och relationer. Där kan en negativ självbild vara en riskfaktor för
att utveckla stressrelaterade symtom som också Holmqvist och Jeanneau (2004) visade i sin studie.
Studiegruppen i den här studien bestod av de patienter som förkommer på sjukgymnastmottagningar i allmänhet. Eftersom det inte är någon enhetlig patientgrupp medförde den indelning som gjordes vid databearbetningen att den dominerande symtombilden blev tydlig. Det främsta syftet med denna uppdelning var att se om det var
någon skillnad i skattning av självbild mellan olika ohälsotillstånd. Resultatet visade
att den grupp som förändrade självbilden mest efter behandlingen, var de som hade
psykisk ohälsa eller en kombination av psykisk och somatisk ohälsa. Även om det är
den subjektiva upplevelsen av symtomen som legat till grund för indelningen så hade
samtliga patienter en klinisk diagnos men i detta sammanhang har den haft en underordnad betydelse.
Stressrelaterade sjukdomar och långvarig smärta förekommer i högre grad hos kvinnor. Forskningen visar att tänkbara orsaker kan vara de psyko-sociala påfrestningar
som kvinnor lever under med olika roller och stora krav (Ekman & Arnetz, 2002). I
den här studien var kvinnorna klart överrepresenterade det var endast 7 män (6 %)
som uppfyllde inklusionskriterierna under den aktuella perioden. Av de patienter som
sökte de båda sjukgymnastikmottagningarna var fördelningen mellan könen dock den
sedvanliga, 10-20 % män. Även i Meurle-Hallberg och Armelius studie (2006), av
patienter med psykosomatiska besvär, var det kvinnorna som dominerade.
Noterbart var att drygt hälften av deltagarna i studien hade haft sina besvär under
lång tid och fått behandling för sina symtom hos andra behandlare, men trots det inte
upplevt någon varaktig förbättring av hälsotillståndet. För deltagarna i den här studien förbättrades dock symtombilden och även de stressrelaterade besvären förbättrades främst även här för patienterna med psykisk ohälsa och kombination av psykisk
och somatisk ohälsa. Förbättringarna som skedde inom dessa områden kan bero på
att en negativ och destruktiv självbild och kan bidra till ovilja/oförmåga att följa råd
och ordinationer. En negativ självbild kan även medverka till att behandlaren upplever att patienten intar en provokativ hållning enligt Lerner (1999). I en förlängning
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kan det bidra till att individen vidmakthåller sitt ”lidande” och ohälsa och på så sätt
förlänger sin sjukdomsprocess.
Resultatet visade vidare att vid behandlingens början skattade de patienter med psykisk ohälsa och de med en kombination av psykisk och somatisk ohälsa en låg positiv självbild. Detta innebär att den inre bild de har av sig själva präglas av en mindre
acceptans, låg ”självkärlek” samt låg grad av ”att ta hand om sig själv”. Den negativa
självbilden visar på den mer destruktiva delen av självbilden med starka inslag av
självkritik, ”självsabotage”. Detta yttrar sig ofta i praktiken i en försummelse av de
egna behoven, en svårighet att säga nej och sätta gränser mot sin omgivning och en
stark ”inre kritiker” som aldrig är nöjd med det personen tar sig för utan hela tiden
höjer ribban med krav på prestation och görande. Konsekvensen blir då ofta ett förhållningssätt mot sig själv och sin omgivning som kan bidra till att underhålla och
förstärka symtombilden och då främst smärta och stressbelastning (Cullberg Weston,
2007). Denna studie ger inte svar på om självbilden förändrades i och med debut av
symtom/besvär eller om den var låg redan innan. I gruppen med somatisk ohälsa
fanns en positiv självbild redan vid behandlingens början. Här kan betydelsen av en
tydlig somatisk diagnos spela in. Rosberg (2000) hänvisar i sin avhandling till forskning som visar att en symtombild utan någon medicinsk grund, d.v.s. en symtomdiagnos som grundar sig på upplevda besvär kan bidra till att individen oftare blir bemött med bristande intresse eller blir misstrodd då hon söker hjälp. Det i sig kan innebära en kränkning och underminering av patientens självrespekt och tilliten till sig
själv. Individen riskerar då att se bort ifrån sig själv och vad hon känner och upplever
i kroppen. Det kan då yttra sig i bristande hanteringsstrategier och att sjukvården/behandlaren misstolkar detta som ovilja att följa råd och ordinationer vilket även
Lerner (1999) ger uttryck för.
Eftersom en positiv självbild speglar hur väl vi tycker om, accepterar och tar hand
om oss själva så är det tecken på att den omhändertagande förmågan ökat. Ett starkt
kroppsjag bidrar till att utveckla en ökad tillit till sin kropp och stärker därmed självbilden (Dropsy, 1987). Då den negativa självbilden ofta har sin grund i en bristande
självkänsla så påverkar det hur vi förhåller oss till oss själva. Behandlingsarbetet
handlar ofta om att förändra det egna förhållningssättet och bristande hanteringsstrategier då många av patienterna visar en bristande omsorg om sig själva. Genom att
mäta självbilden före och efter behandling visade studien att också självkänslan kan
förändras, vilket innebär en ökad inre självrespekt enligt Cullberg Weston (2007).
Förmågan att sätta gränser gentemot omgivningen har ökat i studiepopulationen. Den
positiva förändringen av självbilden är inte enbart begränsad till en avgränsad färdighet utan visar på att djupare strukturer av individens själv kan förändras.
Då behandlingen varit individuellt anpassad är det inte en specifik behandlingsmetod
som haft betydelse för resultatet. Gemensamt för samtliga patienter var att de arbetat
med kroppskännedom, andnings- och avslappningsövningar samt medveten närvaro.
Utöver det har de i varierande grad tagit del av psykologisk och beteendeinriktad
behandling och olika manuella tekniker samt träningsråd. Det som troligtvis har
medverkat till att påverka självbilden positivt är den grundsyn och teoretiska referensram som ryms inom den psykosomatiska medicinen och det biopsykosociala
synsättet och som varit vägledande i sjukgymnastikbehandlingen som patienterna fått
(Åsenlöf & Denison, 2006). Kroppen och det kroppsliga uttrycket ses som en resurs i
behandlingsarbetet, inte en belastning eller ett symtom som ska behandlas bort (Sivik,1995). Den gemensamma nämnaren för psykosomatiskt inriktad sjukgymnastik
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är just att lyfta fram samspelet mellan kropp, psyke och sociala förhållanden. Det
som är centralt i behandlingsarbetet är mötet mellan behandlare och patient, att möta
individen där hon ”är”, i sin sjukdom eller sina symtom, utifrån individens egen upplevelse av sin hälsa.

Metoddiskussion
I den kliniska vardagen när patientgruppen består av ”de egna” patienterna medför
det en svårighet till att förhålla sig neutral och arbetssättet har påverkas och till viss
del även förändrats under tiden som studien pågått. Frågeformuläret, SASB, som
användes var validerat och reliabilitetstestat tidigare och mätningarna gjordes både
före och efter avslutad behandling. Patienterna fick formuläret med sig och kunde
dock fylla i det utan påverkan av behandlande sjukgymnast.
En svaghet i föreliggande studie kan vara att i symtomskattningsdelen enbart vissa
frågor ur enkäten använts (Skargren, 1998; Skargren et al., 2003). Enkäten ansågs för
omfattande att ta med i sin helhet. Det samma gällde för frågorna rörande kroppsfunktionerna, där vi av samma skäl använt vissa frågor ur Skala för Kroppsjaget
(ISK) och Body Awareness Scale (BAS) (Roxendal & Nordahl, 1997), som vi ansåg
som relevanta för individer med långvarig smärta och stressymtom.
Det positiva med att använda SASB-modellen i den kliniska verksamheten är att vi
själva utvecklat vårt arbetssätt under den här tiden. Innan studien förstod vi att självbilden hade betydelse, nu är vi övertygade om att självbilden spelar en stor roll för
resultatet av behandlingsarbetet och att den också kan förbättras. I och med att vi
utvärderat varje enskild patients självbild och även gett återkoppling på det till patienten har vi också själva fått respons på vilken stor roll självbilden spelar. Det har vi
haft stor nytta av i behandlingsarbetet, bland annat har det gett oss stöd i vad vi ska
fokusera på. Resultatet bidrar också till att stärka vår egen professionella självbild,
vilket med säkerhet får betydelse i patientarbetet men också stimulerar oss till att
vilja gå vidare att fortsätta utforska självbildens betydelse i behandlingsarbetet.

Konklusion
Självbilden kan förändras av psykosomatiskt inriktad sjukgymnastikbehandling, så
att den positiva delen ökar och de negativa inslagen minskar. Den största förändringen har skett för de patienter som har psykisk ohälsa.
Självbildstestet Strukturell Analys av Socialt Beteende (SASB) är användbart för att
mäta förändringar i självbilden i det kliniska arbetet som sjukgymnast och kan bidra
till att ännu tydligare uppmärksamma självbildens betydelse i mötet med patienterna.
Modellen kan även användas i behandlingsarbetet för att lyfta fram och tydliggöra
självbildens inverkan på relationer, beteende och förhållningssätt.
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Bilaga 3

Utvärdering av sjukgymnastisk behandling – en pilotstudie

Kvalitetsutvecklingsarbete ingår som en självklar del av vår sjukgymnastiska verksamhet.
Enligt de lagar och förordningar som styr verksamheten är det också krav att bedriva kvalitetsarbete och Landstinget i Östergötland som huvudman är även intresserad av hur våra resurser används.
Vi har under flera år bedrivit ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete bland annat inom ramen för
ett EU-finansierat projekt, Växtkraft Mål 3. Då väcktes tanken att göra något gemensamt kvalitetsarbete med tonvikt på utvärdering av behandling. Med stöd från primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet börjar projektet nu ta form.
Syftet med projektet är att utvärdera vår sjukgymnastiska behandling som är psykosomatiskt
inriktad. Som ett första led i detta arbete har vi valt att först göra ett pilotprojekt där våra patienter får fylla i ett självskattningsformulär i början på behandlingen och vid avslut. Vid den
avslutade behandlingen får patienten också med egna ord beskriva sin behandlings-process.
För den fortsatta kvalitetsutvecklingen av vår verksamhet är det en ovärderlig hjälp och du
som patient kan tänka dig att delta i vårt pilotprojekt. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt
och lämnas inte ut till någon utanför vår verksamhet utan att de avidentifieras. I anslutning till
ifyllandet av självskattningsformuläret lämnas muntlig information och vi tar tacksamt emot
frågor och synpunkter. Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas.
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