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Abstract 

Cognitive behavioral therapy (CBT) has long been the dominating psychological  

treatment alternative for patients with chronic pain and the treatment is often given 

multimodal. Previous research has shown relatively modest treatment outcomes. In research 

conducted in recent years, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), has received 

increasingly empirical support as psychological treatment for chronic pain and is now an 

acknowledged evidence-based treatment for prolonged, non-specific pain by American 

Psychological Association.  

The purpose of ACT is not mainly to reduce pain symptoms but rather to enhance the 

functional ability and life quality for patients suffering from chronic pain. Through increasing 

psychological flexibility, the patients gain a higher ability to act in coherence with personal 

values and long-term goals despite of pain and discomfort. This thesis seeks to give a brief 

overview on how the empirical support in the clinical research conducted on ACT supports 

the clinical worth. 

 

Key words: chronic pain, Acceptance and Commitment Therapy or (ACT), 

psychological treatment, randomized controlled trials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

För patienter med långvarig smärta har kognitiv beteendeterapi (KBT) länge varit den 

dominerande psykologiska interventionen och behandlingen ges ofta multimodalt. Tidigare 

forskning har vittnat om relativt blygsamma behandlings-resultat.  I den forskning som 

bedrivits under senare år har Acceptance and Commitment Therapy (ACT) fått alltmer 

empiriskt stöd som psykologisk behandling för långvarig smärta och är numera även en 

erkänd evidensbaserad behandling vid långvarig och icke specifik smärta av American 

Psychological Association.  

Syftet med ACT-behandling är inte i första hand att reducera symptom utan att 

förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten för de patienter som lider av smärtproblematik. 

Detta sker genom att öka patientens psykologiska flexibilitet, vilket innebär att patienten får 

en ökad förmåga att agera i linje med personliga värden och långsiktiga mål trots att det kan 

innebära smärta och obehag. Detta arbete syftar till att ge en överblick avseende hur 

evidensen ser ut i den forskning som bedrivits för att se huruvida ACT har ett kliniskt värde. 

 

Nyckelord: långvarig smärta, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), 

psykologisk behandling, randomiserade kontrollerade studier 
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ACT vid behandling av långvarig smärta 

Långvarig smärta 

Långvarig smärta är ett stort och utbrett problem i samhället. Enligt en kartläggning 

publicerad 2019 av SBU lever 25-35 procent av den vuxna befolkningen i olika europeiska 

länder med långvarig smärta. Problemet är vanligare hos kvinnor än hos män men det varierar 

beroende på typen av smärtproblematik. Vid mer generaliserad/utbredd smärta är andelen 

drabbade kvinnor dubbelt så hög som hos män och vid fibromyalgi är andelen kvinnor 3-13 

gånger så hög beroende på hur man definierat och diagnostiserat tillståndet. Vid ryggsmärta är 

fördelningen mer jämn (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2019). Muskuloskeletal smärta är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning och 

sjukvårdskonsumtion. Denna benämning innebär att man har en smärta i rörelseorgan som 

muskler, leder, skelettdelar eller tillhörande mjukdelar. Smärtan kan vara lokal och 

övergående, men även tillstånd som exempelvis fibromyalgi med utbredda och långvariga 

smärttillstånd ingår. Andra vanliga muskuloskeletala smärttillstånd är bl.a. ländryggssmärta, 

nacksmärta inklusive whiplash-relaterad smärta (WAD) och knäsmärta (SBU, 2019). 

Långvarig smärta definieras som smärta som kvarstår i 3-6 månader. Smärtan står inte 

i relation till den ursprungliga skadan och går inte att förstå genom att titta på exempelvis 

röntgenbilder eller provsvar. Vid långvarig smärta har det skett en förändring i det centrala 

nervsystemets sätt att förmedla och registrera smärtimpulser, en central sensitisering (Rohdin, 

2019; Sarkohi & Andersson, 2019). Hjärnan blir då överöst av smärtimpulser och får svårt att 

filtrera och dämpa dessa signaler. Den ökade smärtkänsligheten innebär att man blir känslig 

för minsta påfrestning men även för beröring och kyla samt att man ofta även ser en ökad 

känslighet för ljud, ljus och andra sinnesintryck. Dessutom blir nervceller runt det skadade 

området mer lättretade och det sker en smärtspridning (inhibering) (Rohdin, 2019; Sarkohi & 

Andersson, 2019). Senaste årens forskning talar också för att det är en inflammation i 

nervsystemet som vidmakthåller den centrala sensitiseringen vilket också kan förklara den 

trötthet/utmattning som följer med tillståndet (Gunnarsson et al., 2020; Rohdin, 2019). Hur 

individen reagerar på smärtan, negativa tolkningar och föreställningar om smärtan, negativa 

förväntningar, rädsla, ilska och stress påverkar smärtproblematikens utveckling. Detta leder 

till undvikande av aktiviteter och rörelserädsla samt en bevakande uppmärksamhet på 

kroppsliga symptom. Det medför i sin tur nedsatt funktion och nedstämdhet som påverkar 

smärtupplevelsen negativt. Smärtan i sig orsakar också oro, depression och utmattning samt 

att sömnstörningar är vanligt förekommande (Sarkohi & Andersson, 2019). Enligt SBU 
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(2019) finns det också en högre förekomst av allvarliga medicinska tillstånd såsom 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdom men även en högre dödlighet hos personer med långvariga 

smärttillstånd. Studier har visat en hög samsjuklighet med ångest och depression, men även 

med personlighetsproblematik och olika substansberoenden (Gatchel, 2004). Det är även 

vanligt att smärtpatienter har traumaerfarenhet. I en studie av Åkerblom et al., (2017) hade 

nästan 70 % av patienterna som deltog i en multimodal rehabilitering traumaerfarenhet och 

nästan en tredjedel av deltagarna i studien uppfyllde kriterierna för PTSD. Gemensamt för 

patienter som söker vård för kroniska smärta är att de vill bli av med den. Den komplexa 

problembilden gör den dock mycket svårbehandlad och för många patienter minskar inte 

smärtan mer än marginellt (Wicksell, 2013). Man kan lära sig att förebygga smärttoppar men 

får oftast leva med en viss smärtnivå och med en sårbarhet för stress som kan påverka 

smärtan negativt.  

Behandling  

Långvarig smärta förklaras utifrån en biopsykosocial modell vilket är en teoretisk 

modell som integrerar biologiska, psykologiska och sociala orsaker samt konsekvenser av 

smärtan. Utifrån den har man utvecklat en bredd av interventioner som riktar in sig på olika 

aspekter som påverkar smärtupplevelsen (Sarkohi & Andersson, 2019). De vanligaste 

behandlingsmetoderna i Sverige är läkemedelsbehandling, fysioterapi, psykologisk 

behandling (i regel KBT), arbetsterapeutiska behandlingar (aktivitetsbaserad träning, 

hjälpmedelsutprovning och ergonomisk rådgivning), socialt behandlingsarbete (stödjande 

kontakt för att hjälpa patienten hantera sociala konsekvenser av smärtan samt kontakt med 

myndigheter och arbetsgivare) och multimodal smärtrehabilitering där samtliga av dessa 

insatser ingår (SBU, 2019). Vanligast vid smärtrehabilitering är att patienten får enstaka 

åtgärder eller att flera olika åtgärder vidtas av olika professioner utan att dessa ingår i 

sammanhållna team (Samarbetsprojektet Nationella Medicinska Indikationer, 2011). För 

patienter med större och mer komplexa rehabiliteringsbehov har multimodal rehabilitering 

(MMR) utvecklats. Då ges rehabiliteringen av ett sammanhållet team som består av olika 

professioner som planerar och samordnar åtgärder enligt ett visst program där psykologiska, 

pedagogiska och fysiska åtgärder ingår och ges utifrån en integrerad helhetssyn på 

smärtproblematik och generellt med bas i KBT. Det finns måttligt till starkt stöd för att MMR 

ger bättre helhetseffekter jämfört med mindre intensiva åtgärder eller inga insatser alls 

(Samarbetsprojektet Nationella Medicinska Indikationer, 2011) varför MMR som 

behandlingsform förordas i de nationella riktlinjerna. MMR finns på två olika nivåer. MMR1 
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är mindre intensiv och erbjuds på primärvårdsnivå medan MMR2 är en mer intensiv/komplex 

variant som oftast ges inom specialistvården. De professioner som ingår i ett multimodalt 

team är läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator eller 

legitimerad psykoterapeut beroende på vårdnivå (Samarbetsprojektet Nationella Medicinska 

Indikationer, 2011). Multimodal rehabilitering syftar till att ge patienten verktyg och 

strategier för att hantera de negativa konsekvenserna av smärtan samt att stärka och utveckla 

hens egna resurser för att kunna hantera sociala situationer på ett ändamålsenligt sätt. 

Patienten ses som en del av teamet och hens eget engagemang i rehabiliteringen är 

avgörande. Vanliga mål för rehabiliteringen är att förbättra patientens förmåga att utföra 

arbetsuppgifter och hushållssysslor, att delta i och utföra vardagliga aktiviteter samt att 

minska graden av depression, ångest, ilska och irritabilitet. Syftet är även att öka den fysiska 

förmågan, hälsan och livskvalitén samt att minska smärtupplevelsen (Samarbetsprojektet 

Nationella Medicinska Indikationer, 2011). 

KBT har länge varit den dominerande psykologiska interventionen för patienter med 

långvarig smärta och det är på den bas som multidisciplinära insatser generellt byggs. KBT-

baserad behandling ges både individuellt och i grupp. Tidigare forskning har vittnat om 

relativt blygsamma behandlingsresultat och de faktiskt verksamma mekanismerna i 

behandlingen har länge varit relativt outforskade (Williams et al., 2012, 2020). 

Acceptance and Commitment Therapy, ACT 

Personer med långvarig smärta lägger ofta ner enormt mycket kraft på att bli av med 

sin smärtupplevelse, inte bara de fysiska sensationerna utan också känslor, tankar och minnen 

förknippade med smärtan. De fastnar i en ändlös kamp som ofta får en omvänd effekt, 

smärttoleransen minskar och smärtan ökar (Feliu-Soler et al., 2018). Detta ihärdiga sökande 

efter omedelbar lindring kallas upplevelsebaserat undvikande eller psykologisk inflexibilitet. 

Syftet med ACT-behandling är inte i första hand att reducera symptom utan att förbättra 

funktionsförmågan och livskvalitén. Det sker genom att öka patientens psykologiska 

flexibilitet, vilket innebär att patienten får en ökad förmåga att agera i linje med personliga 

värden och långsiktiga mål trots att det kan innebära smärta och obehag (Hayes et al., 2014).  

ACT utgår ifrån Relational Frame Theory (RFT) som är en vidareutveckling av 

inlärningsteori där man lyfter fram komplexiteten i mänskligt språk och tänkande (Törneke, 

2014). RFT är ett komplement till operanta och respondenta förklaringsmodeller och 

innefattar härledd inlärning som ytterligare en förklaring i förståelsen av komplicerade 

beteendemönster. ACT och RFT lyfter fram två centrala processer för psykologisk 
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inflexibilitet. Det är undvikandet av situationer som associeras med obehag som smärta, 

ångest och negativa tankar samt att det upplevelsebaserade undvikandet sker i en kontext av 

starka föreställningar om att undvikandet är nödvändigt (Wicksell, 2013). 

Den psykologiska flexibilitetsmodellen omfattar 6 grundprocesser (Hayes et al., 2014). 

(1) Kontakt med nuet –att kunna vara uppmärksam på sin upplevelse av nuet utan att vandra 

bort i tanken och att uppleva ögonblick för ögonblick utan dömande. (2) Kognitiv defusion -

förmågan att distansera sig och skilja ut sig själv från sina tankar, inre bilder och minnen och 

inte låta dessa styra sitt agerande. (3) Acceptans –förmågan att öppna upp, omfamna och 

tillåta även oönskade/obehagliga inre upplevelser som kroppssensationer, smärta, känslor, 

tankar och bilder. (4) Jag som kontext –förmågan att kunna skilja på processen ”att uppleva” 

från sammanhanget i vilket upplevelserna utspelar sig, dvs att använda sitt ”iakttagande jag” 

(den aspekt av oss själva som är medveten om vad vi tänker, känner, upplever eller gör i 

stunden) och att kunna observera sina upplevelser så som de utspelar sig på den ”inre 

arenan”. (5) Värden –att göra klart för sig vad man upplever som är viktigt och värdefullt i 

sitt liv så att dessa värden kan utgöra en vägledning eller riktning i livet. (6) Ändamålsenligt 

handlande, vilket innebär att agera effektivt i enlighet med våra värden. Dessa processer 

anses inom ACT ligga till grund för människans anpassnings-förmåga eller omvänt, 

mänskligt lidande, då avsaknaden av en eller flera av dem leder till psykologisk rigiditet 

vilket i sin tur ger anpassningssvårigheter och ökat lidande (Hayes et al., 2014). De 6 

grundprocesserna är kopplade till varandra men var och en av de olika processerna har också 

en djupare koppling till en av de andra processerna. De bildar således tre processpar som man 

kan se som olika responsstilar: öppen (defusion –acceptans), centrerad (närvaro i nuet –”jag 

som kontext”) och engagerad (värden –ändamålsenligt handlande (Hayes et al., 2014).  

I den forskning som bedrivits under senare år har Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) fått alltmer empiriskt stöd som psykologisk behandling för långvarig smärta 

och är nu även erkänd av American Psychological Association som en evidensbaserad 

behandling vid långvarig och icke specifik smärta (Feliu-Soler et al., 2018; Wicksell, 2013).  

Vi har i vår uppsats därför valt att titta närmare på hur det empiriska stödet för ACT ser ut. I 

de studier vi granskat jämförs ACT med väntelista (WL), treatment as usual (TAU), 

Expressive Writing (EW) eller MMR (multimodal behandling). Vid en studie gavs ACT-

interventionen efter att patienter redan erhållit MMR-behandling. 
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Frågeställning 

Vilken kvalitét uppvisar evidensen för ACT för patienter med långvarig smärta baserat 

på informationen i RCT-studierna? 

Metod 

Vi har valt att undersöka hur verksam ACT-behandling är för patienter med långvarig 

smärtproblematik genom en kvantitativ litteraturstudie. Vi har avgränsat oss enbart till att 

granska artiklar baserade på randomiserade kontrollerade studier som innefattar psykologisk 

behandling med ACT och vi har därför enbart varit intresserade av artiklar som genererat ett 

eget material, ej meta-analyser eller systematiska översikter. Vi har vidare valt att inte 

specificera några begränsningar när det gäller vilken typ av smärtproblematik, annat än att 

den ska beskrivas som långvarig, då syftet har varit att få ett så brett underlag som möjligt. 

Endast artiklar på engelska söktes. Sökningen gjordes i LUB-search. 

Vi hade en årsintervallsbegräsning mellan januari 2008 – januari 2021 och valde sedan 

i den avancerade sökningen under ”materials” att sortera utifrån enbart träffar som var 

”Academic Journals”. Därefter lade vi till ”randomized control trials” under ”subjekt” i den 

avancerade sökningen och fick då 13 träffar (exakta dubbletter var automatiskt borttagna). 

Sökord: chronic pain, Acceptance and Commitment Therapy or (ACT), psychological 

treatment, randomized controlled trials 

En etikdeklaration enligt rådande regler vid Lunds universitet fylldes i av författarna 

och godkändes av rektor. 

Artiklarna som slutligen granskades bedömdes med hjälp av Cochrane risk-of-bias 

tool (Higgins, et al., 2011) samt Psychotherapy outcome study methodology rating scale (Öst, 

2008). Dessa ligger som appendix till uppsatsen. Granskningen gjordes först enskilt och 

jämfördes sedan gemensamt. I fallen då våra bedömningar skiljde sig åt, diskuterades 

eventuella olikheter tills vi uppnådde konsensus. Som vägledning i dessa diskussioner 

nyttjade vi SBU:s Handbok för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i 

socialtjänsten (SBU, 2017), Manual till mallarna för randomiserade och icke randomiserade 

interventionsstudier (SBU, 2020), Revised Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials 

(RoB 2) (Higgins, et al., 2019) samt Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska 

psykoterapistudier (Öst, 2016). 
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Resultat 

De 13 artiklarna granskades och abstract screenades för relevans. 

Behandlingsprotokoll, reviewartiklar samt artiklar utan egen datainsamling har exkluderats 

liksom en artikel som inte var en ACT-behandling. Sökningen resulterade då i 8 relevanta 

artiklar. Två av artiklarna var baserade på samma studie varför den ena ströks. Den totala 

mängden artiklar var då slutligen 7. 
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Tabell 1. 

Tabell över de 7 artiklar som gick vidare till slutgiltig granskning 

Författare, årtal, 

population 

 

Titel 

 

Veilette et al., 

(2019) 

n = 140 

 

A randomized controlled trial evaluating the effectiveness of an 

acceptance and commitment therapy–based bibliotherapy 

intervention among adults living with chronic pain. 

 

Alonso-

Fernández et al., 

(2016) 

n = 101 

 

 

Acceptance and Commitment Therapy and Selective 

Optimization with Compensation for Institutionalized Older 

People with Chronic Pain.  

 

Wicksell, et al., 

(2013) 

n = 40 

Acceptance and commitment therapy for fibromyalgia: A randomized 

controlled trial 

 

Nes, et al., (2017) 

n = 140 (första steget)  

n = 48  (andra steget) 

 

Analyzing Change Processes Resulting from a Smartphone 

Maintenance Intervention Based on Acceptance and Commitment 

Therapy for Women with Chronic Widespread Pain  

 

Wicksell, et al., 

(2009) 

n = 32 

Evaluating the effectiveness of exposure and acceptance strategies to 

improve functioning and quality of life in longstanding pediatric pain 

– A randomized controlled trial  

 

Trompetter et al., 

(2015) 

n = 238 

 

Internet-based guided self-help intervention for chronic pain based on 

Acceptance and Commitment Therapy: A randomized controlled 

trial.  

 

Wicksell et al., (2010) 

n = 22 

Psychological flexibility as a mediator of improvement in Acceptance 

and Commitment Therapy for patients with chronic pain following 

whiplash 

https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6quTLSvr02unOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6quTLSvr02unOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6quTLSvr02unOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVr6ezSK6usky2nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVr6ezSK6usky2nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVr6ezSK6usky2nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVsayxTK6qs0qk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVsayxTK6qs0qk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVsayxTK6qs0qk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6auTLemtEyznOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6auTLemtEyznOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6auTLemtEyznOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVs6uwSLavskqk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVs6uwSLavskqk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVs6uwSLavskqk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
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A randomized controlled trial evaluating the effectiveness of an acceptance and 

commitment therapy–based bibliotherapy intervention among adults living with chronic 

pain (Veilette et al., 2019). 

Denna studie syftade till att undersöka om ett självadministrerat, internetbaserat 

läroverktyg utifrån ACT kunde bidra till förbättrat välmående hos patienter med kronisk 

smärta. Deltagare rekryterades genom en smärtförening och screenades för lämplighet. 

Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara: (1) 18 år eller äldre, (2) lidit av daglig 

smärta i mer än 3 månader, (3) kunna läsa och skriva motsvarande årskurs 8 eller högre, (4) 

ha tillgång till internet hemma och ha en e-mailadress, (5) inte tidigare ha fullföljt en ACT-

terapi, inte heller ha praktiserat mindfulness meditation regelbundet eller ha läst litteratur/ 

självhjälpsböcker avseende ACT för smärta samt (6) haft stadigvarande medicinering i minst 

en månad innan studiens påbörjande.  

140 patienter randomiserades till experimentgrupp mot väntelista genom en enkel 

randomisering (ACT=70, WL =70). Patientgrupperna ansågs jämförbara gällande 

sociodemografiska samt kliniska faktorer. Fibromyalgi var den vanligaste diagnosen (38,5%), 

följt av ryggsmärta (20%) and neuropatisk smärta (16,9%) och nästan hälften av gruppen 

(46.9%) hade varierande smärtproblematik. Nästan 18% av samplet hade blivit 

diagnostiserade med samtidig depression, 16,9% med ångeststörning och 7,7% av deltagarna 

hade erhållit mer än en psykiatrisk diagnos. 

Patienterna i experimentgruppen fick delta i ett 8 veckors självadministrerat, internetbaserat 

läroverktyg utifrån ACT bestående av 8 moduler samt 2 telefonsamtal om maximalt 15 

minuter med behandlare, innan samt under behandlingen. Doktorerande psykologstudenter 

svarade på frågor och kommentarer samt erbjöd psykologiskt stöd vid behov. 

Interventionerna som erbjöds översågs av en certifierad ACT-psykolog. 

3 mätningar gjordes innan, efter samt 3 månader efter fullföljd behandling. Mellan 

mätning T1 samt T2 var det totala bortfallet n=10 (ACT=6, WL =4). ITT-analys nyttjades. På 

grund av etiska orsaker erbjöds patienter på väntelistan behandling inom 3 månader 

innebärande att studien i sin helhet ej kunde slutföras som avsett. Vid T3 mättes således 

enbart ACT-gruppen och i denna var bortfallet då n = 17. Ingen ITT gjordes. 

Resultaten pekar oberoende av ovanstående omständigheter mot att interventionen kan 

förbättra det fysiska och psykiska måendet för vuxna som lever med kronisk smärta. En 

ANOVA-analys visar på statistiskt signifikanta skillnader till förmån för ACT mellan före 

respektive efter behandling gällande smärtrelaterad funktionsförmåga smärtrelaterad 

https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6quTLSvr02unOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6quTLSvr02unOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6quTLSvr02unOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
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acceptans och psykologisk inflexibilitet (primära variabler), depression (sekundär variabel), 

(d = 0.46–0.88) till fördel ACT. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas i kontrollgruppen. 

Vid 3-månadersuppföljningen kvarstod skillnaderna och nästan 54% av deltagarna 

rapporterade en övergripande förbättring gällande deras psykiska och fysiska hälsa. 

Acceptance and Commitment Therapy and Selective Optimization with Compensation 

for Institutionalized Older People with Chronic Pain. (Alonso-Fernández et al., 2016). 

Studiens syfte var att analysera effektiviteten av ett behandlingsprogram med 

kombinerade interventioner av såväl ACT som SOC för seniora personer som bor på 

äldreboenden. 

Selektiv optimering med kompensatoriska strategier (SOC) är en behandlingsmodell som 

syftar till att ge patienten en ökad förmåga att hantera åldersrelaterade funktionsnedsättningar 

och förluster av funktioner samt förhållningsättet till denna process. Modellen kan således 

hjälpa äldre med kronisk smärta att acceptera sitt tillstånd och öka sin funktionella 

autonomitet. SOC-modellens underliggande filosofi överensstämmer med de grundläggande 

värderingarna i ACT. Denna grupp jämfördes med en kontrollgrupp som erhöll minimalt stöd 

(s.k. minimal support group, MS). 

Seniora personer med kronisk smärta rekryterades från olika äldreboenden. Inklusions-

kriterierna var att patienterna skulle vara: (a) 65 år eller äldre, (b) diagnostiserade med 

kronisk muskuloskeletal smärta sedan minst 6 månader tillbaka, (c) icke malign smärta (ej 

smärta orsakad av cancer, ALS, etc.), d) ingen demens eller allvarlig kognitiv nedsättning (e) 

ingen sensorisk funktionsnedsättning eller allvarlig psykiatrisk eller psykologisk störning 

som skulle kunna äventyra deltagandet i studien samt f) förmåga att läsa och skriva på en 

adekvat nivå. Totalt 101 patienter datarandomiserades till ACT+SOC (n=53) respektive MS 

(n=48). 

Patientgrupperna ansågs jämförbara gällande sociodemografiska samt kliniska faktorer 

bortsett från att deltagarna i MS-gruppen hade en högre kognitiv förmåga. 

Behandlingen för patienterna i ACT+SOC-gruppen bestod en 120 minuters 

gruppsession per vecka under 9 veckors tid. MS-gruppen mottog en informationssession om 

120 minuter bestående av psykoedukation kring faktorer som kan påverka smärttillstånd och 

smärtupplevelser samt information om SOC-strategier. ACT+SOC-gruppens behandling gavs 

av en psykolog med ACT-kompetens samt erfarenhet inom geriatrik. Psykologen var ej 

densamma som intervjuare. 

https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVr6ezSK6usky2nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVr6ezSK6usky2nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
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2 mätningar gjordes: innan samt efter behandling. Intervjuare var tränade psykologer i 

smärtbedömning gällande äldre personer och var blinda för forskningshypotesen samt hade 

inte heller tillgång till information gällande patienternas grupptillhörighet. 

Bortfallet var n=53 av 101 deltagare (ACT+ SOC=23, MS =14). Ingen ITT gjordes, dock en 

bortfallsanalys av orsaker och samband genom chi- samt t-test. De som avbröt studien i förtid 

hade en signifikant högre fysisk funktionsförmåga än de kvarvarande. ANOVA samt Post 

Hoc jämförelsetester nyttjades för att analysera skillnader i förutsättningarna mellan 

grupperna innan samt efter behandling. 

Signifikanta förändringar återfanns i ACT+SOC-gruppen gällande acceptans, 

smärtrelaterad ångest, kompensatoriska strategier samt smärtpåverkan vid rörelse/gång. 

Inga signifikanta förändringar återfanns i MS-gruppen. 

Acceptance and commitment therapy for fibromyalgia: A randomized controlled trial. 

(Wicksell, et al., 2013) 

Studien syftar till att utvärdera effektiviteten gällande ACT för fibromyalgipatienter 

och betydelsen av psykologisk flexibilitet som en parameter för förbättring. I studien 

jämfördes ACT med väntelista.  

82 kvinnor med fibromyalgi hänvisades till studien av läkare i primärvården och efter 

en inledande telefonintervju ansågs 47 patienter aktuella för en vidare screeningbedömning 

hos en smärtläkare. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle (1) uppfylla kriterierna 

enligt American College of Rheumatologys klassifikation för fibromyalgi, med en på 

veckobasis självskattad smärtintensitetsnivå motsvarande > 40 på en VAS-skala. Då 

undersökningar med magnetkamera avsågs göras exkluderades vänsterhänta, gravida, 

ammande och patienter med metallimplantat eller klaustrofobi. Även patienter med pågående 

behandling som kunde påverka patientens smärtperception såsom antidepressiva, 

stämningsstabiliserande, smärtstillande, opiodier, antiepileptica, muskelavslappnande, 

injektionsbehandlingar, biofeedback samt elektrisk nervstimulering (TENS) var tvungna att 

avsluta denna behandling innan studien påbörjades. Däremot tilläts mindre doser av icke 

steroida antiinflammatoriska läkemedel, förutsatt att de upphörde med medicinering 48h 

innan utvärdering. Allvarliga psykiatriska komorbida störningar såsom psykotiska symptom, 

allvarlig depressiv episod eller suicidalitet ledde till exklusion. Pågående eller planerad KBT-

behandling inom 6 månader ansågs även det vara en grund för exklusion. Totalt 40 patienter 

datarandomiserades till ACT (n=23) respektive väntelista (n=17) enligt CONSORT riktlinjer. 

https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs%2bN84JzyeeWzv2ak1%2bxVtqyuTLaot0%2bk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
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ANOVA-analys utfördes och patientgrupperna ansågs jämförbara gällande 

sociodemografiska samt kliniska faktorer. 

Behandlingen för patienterna i ACT-gruppen bestod av 12 stycken 90 minuters 

gruppsessioner under 12 veckor. WL-gruppen mottog ingen behandling. ACT-gruppens 

behandling gavs av två psykologer samt en läkare med utbildning inom KBT och utbildning 

samt erfarenhet av ACT. Interventionen följde ett tydligt skriftligt protokoll. En utomstående 

psykolog gjorde en manualbaserad följsamhetsutvärdering både avseende efterlevnad 

gällande metod och behandlarbeteenden, med resultat att alla ACT-interventioner levererades 

på ett adekvat sätt. 

3 mätningar utfördes innan, efter, samt 3 månader efter avslutad behandling. 

Intervjuare/ bedömare var en utomstående forskare och en sjuksköterska, vilka ej var 

involverade i behandlingen dvs blindade. De hade inte tillgång till information gällande 

patienternas grupptillhörighet. Bortfallet var n=4 av 40 deltagare (ACT=3, WL =1). En ITT-

analys genomfördes på bortfallet. ANOVA nyttjades för att analysera skillnader i 

förutsättningarna mellan grupperna innan samt efter behandling. 

I studien påvisade de primära resultaten signifikanta skillnader till fördel ACT 

gällande smärtrelaterad funktion. Effektstorleken var måttlig till stor både efter behandling 

(Cohen’s d = .75) samt vid uppföljningen (Cohen’s d = .73). Signifikanta skillnader 

påvisades även gällande påverkan av fibromyalgin, livskvalitet avseende psykisk hälsa, 

självständighet, depression, ångest samt psykologisk inflexibilitet. Inga signifikanta 

skillnader sågs i MS-gruppen. Förändringar gällande psykologisk inflexibilitet under 

behandlingens gång visade sig predicerande för förbättringar i resultaten. 

Analyzing Change Processes Resulting from a Smartphone Maintenance Intervention 

Based on Acceptance and Commitment Therapy for Women with Chronic Widespread 

Pain. (Nes et al., 2017). 

Denna studie är en blockrandomiserad, kontrollerad, tvåarmsstudie gällande 

multimodal behandling samt en smartphonebaserad ACT-behandling. Den är baserad på en 

studie av Kristjansdottir, et al., (2013).  

Deltagare rekryterades från ett rehabiliteringscenter i Norge dit de hänvisats av sin 

vårdcentrals-/specialistläkare och genomgick en 4 veckor lång multimodal behandling för 

patienter med kronisk smärta. Under den fjärde veckan av behandlingen randomiserades 

patienterna åter och då till en experimentell- (ACT) respektive kontrollgrupp (KG). 

Jämförelsegruppen fick ingen ytterligare behandling/uppföljning efter den avslutade  

https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6ivTrevtEi1nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6ivTrevtEi1nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bS62qrUquqK84r6a4Tbawskmet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOor0%2b3rbZPtJzxgeKztHnhqeJOrqmrebXZ5EWy17dKq9evfuCjsnmup7d94Kbge%2bKuvoji2auOq%2bnji%2fHj5Yqup6SE3%2bTlVePkpHzgs99R5pzyeeWzv2ak1%2bxVr6ivTrevtEi1nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&vid=22&sid=6ac3d603-a7cf-4a92-a1fb-4a019eb0bcd8@pdc-v-sessmgr01
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multimodala behandlingen. Experimentgruppen fick en smartphonebaserad ACT-behandling. 

265 patient bjöds in till ett informationsmöte inför möjligt deltagande i studien. Enbart en 

patient exkluderades då på grund av allvarlig psykiatrisk problematik. 140 patienter visade 

intresse för deltagande. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara (1) kvinnor, (2) 18 

år eller äldre, (3) inskriven deltagare i ett specifikt multimodalt rehabiliteringsprogram samt 

haft (4) kronisk generaliserad smärta i mer än 6 månader, med eller utan fibromyalgidiagnos. 

Patienterna fick inte delta i annat projekt vid centret under pågående studie och skulle kunna 

hantera en smartphone. De skulle ej ha diagnostiserats med en omfattande psykiatrisk 

problematik.  

5 patienter exkluderades på grund av deltagande i annan studie efter att 

randomiseringen skett. 140 deltog i studien och 48 av dessa patienter randomiserades efter 

den multimodala behandlingen vidare till deltagande i den efterföljande interventionen. 

Flernivåmodeller av analysverktyg (t-test, icke parametriska tester samt chi-square) utfördes 

och patientgrupperna ansågs jämförbara gällande sociodemografiska faktorer samt 

baslinjekaraktäristiska.  

Behandlingen pågick under 5 veckor. Experimentgruppens intervention bestod  

av en vidmakthållande behandling med ett personligt möte, förandet av en daglig elektronisk 

dagbok samt en individbaserad, skriftlig återkoppling dagligen från en terapeut. 

Värderingsbaserade aktiviteter diskuterades och deltagarna fick två skriftliga övningar i 

hemuppgift samt fick låna en smartphone. Dagboken bestod av 16-24 frågor gällande 

planering samt utförande av fysisk aktivitet. Frågorna gällde även patienternas skattade 

nöjdhet med utförandet av aktiviteterna, kartläggning av tankar, känslor och sömn. De fick 

även skatta smärtnivå, smärtrelaterad rädsla samt undvikande och katastrofering relaterad till 

smärtan, men även acceptans och hantering av densamma. 

ACT-gruppens behandling gavs av tre terapeuter och interventionen följde ett tydligt skriftligt 

protokoll. Den enskilda feedbacken från terapeuten var dock individualiserad. 

Patienterna skattades innan samt direkt efter och 6 månader efter behandling.  

Dagliga mätningar utfördes under 5 veckors tid i studiens andra skede av ACT-

interventionen.  Patienterna intervjuades även i mitten samt i slutet av behandlingen. 

Bortfallet av deltagare var (n=23), (MMT+ACT =21, CG =2). En ITT-analys genomfördes på 

bortfallet. 

Studien påvisade att deltagarnas genomsnittliga skattning av 
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smärtkatastrofering och undvikande minskade signifikant under interventionsperioden till 

fördel ACT. Inga signifikanta skillnader återfanns i kontrollgruppen. Även självhantering, 

acceptans av smärtan samt upplevelsen av positiva känslor ökade signifikant till fördel för 

ACT-gruppen. Effektstorleken mellan grupperna gällande smärtkatastrofering var initialt stor 

(Cohen’s d = .87) och sedan måttlig (Cohen’s d = .74) vid 6-månadersuppföljningen. 

Evaluating the effectiveness of exposure and acceptance strategies to improve 

functioning and quality of life in longstanding pediatric pain – A randomized controlled 

trial (Wicksell et al., 2009). 

Detta är en randomiserad kontrollerad studie, efterföljande en pilotstudie. Den 

syftar till att undersöka ACT som behandlingsform jämfört med multimodal rehabilitering 

inkluderande medicinering i form av amitriptyline. Samtliga patienter fick erbjudande om att 

genomgå den andra behandlingen efter uppföljning. 

            Patienter bestod av barn och unga med långvarig ideopatisk smärta som refererats till 

behandling vid ett specifikt barnsjukhus och rekryterades till studien under 26 månaders tid. 

Patienterna randomiserades löpande under dessa månader. Inklusionskriterierna var att 

patienterna skulle: (1) ha upplevt smärta mer än 3 månader, (2) vara 10-18 år och (3) 

hänvisats till smärtbehandling vid sjukhuset ifråga. Patienter exkluderades om (1) 

smärtproblematiken kunde förklaras på annat sätt med andra orsaker såsom cancer, artrit eller 

dylikt, (2) en psykiatrisk problematik bättre kunde förklara denna funktionsnedsättning, 

inklusive suicidrisk, (3) svårigheter att tala svenska utgjorde också orsak för exklusion. Även 

(4) stora kognitiva svårigheter som påverkade förmågan att förstå studieinstruktionerna 

utgjorde grund för exklusion. (5) Deltagande i annan KBT-behandling samt (6) tidigare 

behandling med amitriptyline tilläts ej heller för att få inkluderas i studien. 

34 patienter mötte kriterierna, 2 tackade nej till att delta. 32 patienter randomiserades därmed 

till en av de två behandlingsalternativen. 2 patienter, en i varje grupp, avbröt dock studien 

efter den inledande bedömningen varför 30 patienter deltog i behandlingen. ANOVA-analys 

utfördes och patientgrupperna ansågs jämförbara vid baslinjemätningen. 

Experimentgruppens ACT-behandling pågick under cirka 10 veckor med 

sessioner om 60 minuter. 1-2 sessioner om 90 minuter gavs till föräldrarna. Behandling gavs 

av 2 terapeuter och interventionen följde ett tydligt skriftligt protokoll. Kontrollgruppen som 

mottog MMR fick utifrån individuella behov och önskemål ett antal sessioner om 45-60 

minuter med barn-psykolog/psykiatriker, fysioterapeut och smärtläkare. I vissa fall 

kompletterades även behandlingen med alternativ smärtlindring. Samtliga deltagare fick även 

https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bSa2orkewprBJnqe4TbWwrk6et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOxS7Svsk6vr7E%2b8d%2fiVbXZr07jrrB7q662UOCjslHhrKtRrq%2fhRbHY4kjk3LJQrqa2Tr7p44vx3%2b2G693wTK6mtD7q1%2bx%2fu9vsPuLYu3m33qSM3927Wcyc34a7qbRLsqayTbCc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&vid=59&sid=7c16e82c-888b-49c6-909c-3bd0ff480086@sessionmgr4006
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bSa2orkewprBJnqe4TbWwrk6et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOxS7Svsk6vr7E%2b8d%2fiVbXZr07jrrB7q662UOCjslHhrKtRrq%2fhRbHY4kjk3LJQrqa2Tr7p44vx3%2b2G693wTK6mtD7q1%2bx%2fu9vsPuLYu3m33qSM3927Wcyc34a7qbRLsqayTbCc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&vid=59&sid=7c16e82c-888b-49c6-909c-3bd0ff480086@sessionmgr4006
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bSa2orkewprBJnqe4TbWwrk6et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOxS7Svsk6vr7E%2b8d%2fiVbXZr07jrrB7q662UOCjslHhrKtRrq%2fhRbHY4kjk3LJQrqa2Tr7p44vx3%2b2G693wTK6mtD7q1%2bx%2fu9vsPuLYu3m33qSM3927Wcyc34a7qbRLsqayTbCc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&vid=59&sid=7c16e82c-888b-49c6-909c-3bd0ff480086@sessionmgr4006
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medicinering. Interventionsmängden i kontrollgruppen skiftade mellan 7-59 sessioner vid 

andra uppföljningen. Patienterna skattades innan samt direkt efter och vid 3,5 respektive 6,5 

månader efter behandling. Bortfallet av deltagare var (n=8), (ACT =3, MMR =5). En ITT-

analys genomfördes på bortfallet.  

I studien från Wicksell et al., från 2009 uppvisade ACT-gruppen signifikanta  

förbättringar i samtliga avseenden efter genomgången behandling. Även MMR-gruppen 

uppvisade förbättringar på samtliga variabler förutom SF-36 mentale scale. Dock uppvisade 

ACT-gruppen en betydligt större förbättring i PAIRS, avseende upplevd funktionsförmåga i 

förhållande till smärtproblematiken, smärtintensitet och smärtrelaterat obehag. Efter 

behandling sågs även en signifikant skillnad mellan grupperna med fördel ACT gällande 

rädsla för att skada sig igen eller kinesiofobi, smärtpåverkan samt upplevd livskvalitet.  

Effektstorleken i de preliminära resultaten var stor (Cohen’s .22 till .47).  

Internet-based guided self-help intervention for chronic pain based on Acceptance and 

Commitment Therapy: A randomized controlled trial (Trompetter et al., 2015). 

I denna trearmade, randomiserade kontrollerade studie utvärderas en 

internetbaserad självhjälpsintervention baserad på Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) där ACT jämförs med en behandlingsform som heter Expressive writing (EW) samt en 

kontroll-/jämförelsegrupp på väntelista (VL).  

Patienter rekryterades till deltagande under 2 månader genom annonsering  

i tidningar samt på en onlineplattform för smärtpatienter. 269 patienter gjorde en initial 

screeningen via internet. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle: (1) vara minst 18 år, 

(2) ha en betydande grad av smärtintensitet samt (3) haft en pågående smärtproblematik i 

minst 3 dagar/vecka i (4) minst 6 månader. Patienter med en mycket låg nivå av psykologisk 

inflexibilitet samt allvarlig psykisk ohälsa exkluderades liksom patienter som redan deltog i 

någon form av KBT-behandling. Även patienter som ej hade tillgång till internet eller hade en 

giltig mailadress uteslöts. Patienter som hade läs- och skrivsvårigheter samt ej förstod språket 

eller var ovilliga att investera 30 minuter per dag i behandlingen ansågs inte heller lämpliga 

att delta. 

31 patienter exkluderas efter screeningen medan 238 patienter mötte 

kriterierna och randomiserades. 82 patienter randomiserades därmed till ACT, 79 till EW 

samt 77 personer hamnade i jämförelsegruppen på väntelista. 6 månader efter studien erbjöds 

deltagarna på väntelistan också att genomgå ACT-behandling. 

ANOVA-analys utfördes och patientgrupperna ansågs jämförbara vid 

https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bSa2orkewprBJnqe4TbWwrk6et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOxS7Svsk6vr7E%2b8d%2fiVbXZr07jrrB7q662UOCjslHhrKtRrq%2fhRbHY4kjk3LJQrqa2Tr7p44vx3%2b2G693wTK6mtD7q1%2bx%2fu9vsPuLYu33i2KSM3927Wcyc34a7p65Isq%2buTrKrpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=59&sid=7c16e82c-888b-49c6-909c-3bd0ff480086@sessionmgr4006
https://eds-b-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bSa2orkewprBJnqe4TbWwrk6et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOxS7Svsk6vr7E%2b8d%2fiVbXZr07jrrB7q662UOCjslHhrKtRrq%2fhRbHY4kjk3LJQrqa2Tr7p44vx3%2b2G693wTK6mtD7q1%2bx%2fu9vsPuLYu33i2KSM3927Wcyc34a7p65Isq%2buTrKrpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=59&sid=7c16e82c-888b-49c6-909c-3bd0ff480086@sessionmgr4006
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baslinjemätningen.  

ACT-behandlingen bestod av nio moduler vilka patienterna arbetade sig 

igenom på 9-12 veckor under sammanlagt cirka 3 h/vecka. Varje modul innefattade 

upplevelsebaserade övningar och metaforer som illustrerade de 6 processerna i ACT och 

deltagarna fick ladda ner mindfullnessövningar om 10-15 minuter som de uppmuntrades att 

utföra dagligen. Patienterna i EW-gruppen mottog en internetbaserad intervention om 9 

moduler vilka patienterna arbetade sig igenom på 9-12 veckor, under sammanlagt cirka 2 

h/vecka. Varje modul innehöll psykoedukation kring känslor och känsloreglering kopplat till 

smärtupplevelser följt av en specifik skriftlig uppgift där patienterna inbjöds att bearbeta och 

skriva om mycket påfrestande upplevelser och känslor. De uppmanades att skriva minst 3 

gånger per vecka, i cirka 15 minuter. 

Patienter på väntelistan erhöll ingen behandling men fick tillgå sedvanlig  

psykologisk behandling och hade inga restriktioner gällande medicinering. ACT- och EW-

gruppens behandlingar gavs av 5 nyligen examinerade psykologer och tränades samt erhöll 

handledning av en tränad KBT-terapeut med erfarenhet av båda behandlingsinterventionerna. 

Interventionerna följde ett tydligt skriftligt protokoll.  

Patienterna skattades innan och efter behandling (3 månader) samt följdes åter 

upp efter ytterligare 3 månader. Bortfallet av deltagare var (n=73), (ACT =29, ER =29, WL 

=15).  En ITT-analys genomfördes på bortfallet. 

Vid uppföljningen hade deltagarna i ACT-gruppen förbättrats gällande 

smärtpåverkan (Cohen’s d = .47), i förhållande till EW-gruppen men inte i förhållande till VL 

(p = .11) Deltagarna i ACT-gruppens som efterföljde interventionen (48%) förbättrades 

signifikant i förhållande till väntelistan (d = .49). De påvisade också överlägsen förbättring 

gällande depression, smärtintensitet, psykologisk flexibilitet samt smärtkatastrofering (d: 28–

.60). I synnerhet 28% av gruppen visade en generell kliniskt relevant förbättring gällande 

smärtpåverkan, smärtintensitet samt depression i förhållande till de båda övriga grupperna där 

endast 5% förbättrades. 

Psychological flexibility as a mediator of improvement in Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) for patients with chronic pain following whiplash (Wicksell et al., 2010). 

Denna studie syftar till att undersöka förändringsmekanismerna avseende 

smärtrelaterad funktionsnedsättning samt livskvalitet i en exponeringsbaserad behandling 

utifrån ACT för patienter som lider av kronisk smärta efter whiplashskada. Studien utgår ifrån 

en originalstudie av Wicksell, m.fl. (2008). I denna randomiserade kontrollerade studie 
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utvärderas treatment as usual (TAU) tillsammans med ACT. Kontrollgruppen erhöll enbart 

TAU vilket innefattade medicinering, akupunktur, sjukgymnastik, naprapati och osteopati. 

Kontrollgruppen erbjöds också ACT efter avslutad studie. 

           Patienter rekryterades genom en organisation för trafik-/whiplashskadade. 140 

patienter fick skriftlig information skickad till sig. 40 patienter returnerade formulären. 

Därefter bedömdes 30 patienter som lämpliga för deltagande och kontaktades för vidare 

medicinsk samt psykologisk screening. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara: 

(1) över 20 år, (2) ha en smärtproblematik som varat mer än 3 månader samt (3) ha diagnosen 

whiplashskada. 

Smärtproblematik som utgick från annan sjukdomsorsak utgjorde grund för  

exklusion liksom i fallen där den psykiatriska problematiken ansågs mer påtaglig är 

smärtproblematiken. Detta inkluderade även suicidrisk. Stora språksvårigheter, omfattande 

kognitiva nedsättningar eller deltagande i annan psykologisk behandling baserad på KBT 

utgjorde även det grund för exklusion. 22 patienter inkluderades i studien och 

randomiserades, ACT+TUA (n = 11) respektive TAU (n = 10). En person avbröt dock 

deltagande innan baslinjemätningen. 

ANOVA-analys utfördes och patientgrupperna ansågs jämförbara vid baslinjemätningen med 

undantag av att patienterna i ACT+TAU-gruppen hade mer symtom på känselbortfall 

(P=0,025). 

ACT-interventionen bestod av 10 individuella sessioner om 60 minuter under 

8 veckors tid. Behandlingen gavs av tränade psykologer samt läkare med utbildning i ACT. 

Interventionen följde ett tydligt skriftligt protokoll. Behandlarna diskuterade innehållet i 

behandlingen samt patienternas framsteg varje vecka för att säkerställa behandlingstrohet. 

I experimentgruppen gjordes två uppföljningar, vid 4 respektive 7 månader. I 

kontrollgruppen gjordes enbart uppföljning efter 4 månader. Bortfallet av deltagare var (n=1) 

ur kontrollgruppen. En ITT-analys genomfördes på bortfallet.  

Resultaten pekar på att smärtintensitet, ångest, depression, kinesiofobi samt 

upplevd självförmåga inte hade en medierande betydelse, däremot sågs signifikanta indirekta 

effekter för psykologisk inflexibilitet gällande smärtrelaterad funktionsnedsättning samt 

upplevd livskvalitet. Wicksells et al., (2010) undersöker medierande faktorer medan resultatet 

i ursprungsstudien (Wicksell et al., 2008) rapporterar signifikanta skillnader till förmån för 

ACT i de primära utfallsmåtten smärtrelaterad funktionsnedsättning samt livskvalitet. 

Effektstorlek var stor mellan grupperna (Cohens d = .44 respektive 0.40).  
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Tabell 2. 

Författarnas granskning av artiklarna enligt Cochrane risk of bias tool.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Bedömningen är gjord utifrån: 

låg risk för bias 

hög risk för bias  

oklar risk för bias 
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Tabell 3. 

Författarnas granskning av artiklarna enligt Psychotherapy outcome study methodology rating scale.  

___________________________________________________________________________ 

 

Bedömningen är gjord utifrån:    

bra (2 poäng)  

dåligt (0 poäng)  

hyggligt (1 poäng) 
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Analys och diskussion 

Metodologiska aspekter i studierna 

Det finns ett flertal svårigheter generellt gällande randomiserade kontrollerade 

studier utifrån psykologiska interventioner. Dels är behandlare sällan blindade till deltagarnas 

interventioner, om dessa inte sker krypterat, digitalt och dessutom är patienterna sällan 

omedvetna om vilken intervention de mottar. I samtliga studier som vi granskat har 

informationen kunnat hållas blindad fram tills interventionernas start men ej därefter, vilket 

givit dem genomgående låga poäng. Detta innebär att patienternas kännedom om 

interventionerna mycket troligt kommer att påverka deras uppfattning om sin förbättring. Det 

innebär en genomgående bias som i stort sett är ofrånkomlig i alla typer av liknande studier, 

även de som vi granskat. I flera av de granskade studierna har kontrollgruppen fått ta del av 

ACT behandlingen under (Veilette et al., 2019) eller efter studien (Trompetter et al., 2015; 

Wicksell et al., 2010). I en av de undersökta studierna (Trompetter et al., 2015) där även 

kontrollgruppen på väntelistan hade garanterats att få experimentbehandlingen efter den 

fullgjorda studien, förbättrades kontrollgruppen på ett sätt som författarna fann oväntat. Det 

skulle kunna bekräfta vår tanke om att förväntningarna kan påverka resultatet på ett sätt som 

är svårt att undvika vid denna typ av studier. 

I målgruppen som drabbas av långvarig smärta är medelålders kvinnor  

överrepresenterade. Enbart två av studierna vi granskat exkluderar män (Nes et al., 2017; 

Wicksell et al., 2013), resterande studier innehåller sample från båda könen även om männen 

är underrepresenterade. Utöver detta är en studie specifikt riktad mot barn (Wicksell et al., 

2009) samt en studie specifikt riktad mot äldre personer (Alonso-Fernández et al., 2016). De 

granskade artiklarna har således en god spridning avseende både ålder och kön vilket gör 

generaliserbarheten hög. Trots att vi sedan tidigare forskning vet att samsjukligheten med 

annan psykisk och fysisk problematik för denna målgrupp är hög (Gatchel, 2004) så skiftar 

informationen kring komorbiditet i studierna. Inklusions- och exklutionskriterierna har ofta 

som gemensam nämnare att exkludera allvarlig psykisk problematik (Alonso-Fernández et al., 

2016; Nes f.ml. 2017; Trompetter et al, 2015; Wicksell, 2013) liksom smärtproblematik som 

bättre kan förklaras på annat sätt (Wicksell et al., 2010, 2009). Samtidigt så vet vi att det finns 

studier som påvisar att närmare 30% av målgruppen exempelvis har en odiagnostiserad PTSD 

(Åkerblom, et al., 2017). Detta innebär att patienter med en komplex samsjuklighet riskerar 

att falla mellan stolarna och liksom i de undersökta studierna, exkluderas från behandling. 

Behandlingen bör kanske därav ha en bredare ansats att inkludera även denna patientgrupp 
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framöver. Framtida studier hade även behövt utformas för att undersöka hur vi bättre kan 

hjälpa denna relativt stora patientgrupp framöver. 

Utöver detta är studierna genomgående ofta relativt små i omfattning och saknar således 

power. Dessutom har bortfallet i flera av dem varit betydande (Alonso-Fernández et al., 2016; 

Nes et al., 2017; Trompetter et al., 2015; Veilette et al., 2019; Wicksell et al., 2013). I 

samtliga studier förekommer genomgående brister/oklarheter i den strukturella informationen 

gällande bedömare och hur dessa har tränats med undantaget av en studie (Wicksell et al., 

2010) där blinda bedömare förvisso använts men information om deras träning saknas. 

Tillräckligt antal behandlare är över lag tillgodosett i samtliga granskade 

studier med undantag för Alonso-Fernández et al., (2016). Även kompetensen hos 

behandlarna kan över lag anses som god, med undantag av Veilette et al., (2019). Det finns 

dock brister i kontrollen av terapeutkompetens och följsamhet av behandlingsprotokollet 

genomgående i våra granskade studier, undantaget två av Wicksells studier (2013, 2009). 

I flera av studierna är dessutom inte förutsättningarna kartlagda gällande övrig medicinering/ 

behandling varken för experimentgruppen eller kontrollgruppen. Enbart Wicksell et al., 

(2013), samt Veilette et al., (2019) fick betyget hyggligt enligt Psychotherapy outcome study 

methodology rating scale (Öst, 2008) i detta avseende. Detta leder till brister i validiteten av 

studiernas fynd då de hypotetiskt skulle kunna förklaras på annat sätt. I utformandet av 

framtida studier hade det varit önskvärt att samtidig behandling kartläggs både innan, under 

och efter behandlingen avslutas och fram till sista mätningen. 

De granskade studierna mätte generellt resultat vid 3 tillfällen vilket är  

jämförbart med andra behandlingsstudier på området. I studien gjord av Alonso-Fernández et 

al., (2016) gjordes dock enbart två mätningar, liksom i studien gjord av Wicksell et al., 

(2010). I den sistnämnda studien gjordes två uppföljningar i experimentgruppen, vid 4 

respektive 7 månader medan det i kontrollgruppen enbart gjordes en uppföljning efter 4 

månader (Wicksell et al., 2010). Wicksell et al., (2009) mätte resultat 6,5 månad efter avslutad 

behandling, vilket var det längsta någon av studiernas mätningar sträckte sig. Dessutom 

genomfördes inte uppföljningarna enligt ursprunglig planering i en av studierna (Veilette et 

al., 2019) då patienterna på väntelistan erbjöds den experimentella behandlingen tidigare än 

planerat. Det ledde till att endast ACT-gruppens resultat mättes vid uppföljning. Detta visar 

på hur svårt det kan vara att uppfylla de höga krav som ställs då det inte alltid är etiskt 

försvarbart att låta patienter vänta så länge på behandling. Vi finner det dock anmärkningsvärt 

att ingen av studierna innehöll en långtidsuppföljning efter 1 år. Det gör det svårt att utvärdera 
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behandlingseffekter över tid samt att utvärdera om patienterna hade kunnat gagnas av 

ytterligare kortare stöd- eller punktinsatser. I samtliga fall där olika behandlingsmetoder 

jämförs är även behandlingsmängden ojämförbar (Alonso-Fernández et al., 2016; Nes et al., 

2017 Trompetter et al., 2015; Wicksell et al., 2009; Wicksell et al., 2010). Inte en enda av 

studierna vi granskat fullföljer samtliga formaliakrav för att erhålla helt goda resultat, hela 

vägen igenom och för samtliga aspekter, enligt de metodologiska och kvalitetsmässiga krav 

som ställs utifrån Cochrane (Higgins et al., 2011) och Öst (2008). 

En styrka som vi uppfattat är däremot att samtliga studier haft liknande eller samma 

typer av mätinstrument som rekommenderats för ändamålet vilket skapar en hög grad av 

jämförelsebarhet. 

Studiernas evidens 

Gemensamt för samtliga studier, oberoende av ovanstående omständigheter, är dock 

att det återfinns en klinisk signifikant förbättring i flera avseenden till fördel ACT.  

I studierna mäts effektstorleken på olika sätt. Vi har valt att redovisa Cohens d och partial eta 

square. När effektstorlekar redovisas på annat sätt redovisar vi dem i text. Enligt Cohen anses 

d = 0.2 vara liten effekt, d = 0.5 är medelstor effekt och d = 0.8 är stor effekt. (Cohen, 1988). 

Riktmärken för partial eta square (ηp
2) är .01= liten effekt, .09 = medelstor effekt och .25 = 

stor effekt, (Cohen, 1988). 

Veilette et al., (2019) fann statistiskt signifikanta skillnader till förmån för ACT före 

respektive efter behandling gällande smärtrelaterad funktionsförmåga, smärtrelaterad 

acceptans och psykologisk inflexibilitet (d = 0.46–0.88) till fördel ACT. Inga signifikanta 

skillnader kunde påvisas i kontrollgruppen. Vid 3-månaders uppföljningen var resultaten 

konsekventa och 54% av deltagarna angav en generell förbättring i deras fysiska och psykiska 

hälsa. 

            Alonso-Fernández et al., (2019) fann signifikanta förändringar i ACT+SOC-gruppen 

gällande acceptans, smärtrelaterad ångest, kompensatoriska strategier samt smärtpåverkan vid 

rörelse/gång. Jämförelsegruppen, Minimal Support group visade ingen signifikant förbättring. 

Även i studien av Wicksell, et al., (2013) påvisade de primära resultaten signifikanta 

skillnader till fördel ACT gällande smärtrelaterad funktion medan inga signifikanta skillnader 

sågs i kontrollgruppen. Effektstorleken var måttlig till stor både efter behandling (Cohen’s d = 

.75) samt vid uppföljningen (Cohen’s d = .73). 

Nes, et al., (2017) påvisade att deltagarnas genomsnittliga skattning av 
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smärtkatastrofering och undvikande minskade signifikant under interventionsperioden till 

fördel ACT. Inga signifikanta skillnader återfanns i kontrollgruppen. Även självhantering, 

acceptans av smärtan samt upplevelsen av positiva känslor ökade signifikant till fördel för 

ACT-gruppen. Effektstorleken mellan grupperna gällande smärtkatastrofering var initialt stor 

(Cohen’s d = .87) och sedan måttlig (Cohen’s d = .74) vid 6-månadersuppföljningen. 

I studien från Wicksell et al., (2009) uppvisade ACT-gruppen signifikanta  

förbättringar i samtliga avseenden efter genomgången behandling. Även MMR-gruppen 

uppvisade förbättringar på samtliga variabler förutom SF-36 mentale scale. Dock uppvisade 

ACT-gruppen en betydligt större förbättring i PAIRS, avseende upplevd funktionsförmåga i 

förhållande till smärtproblematiken, smärtintensitet och smärtrelaterat obehag. Efter 

behandling sågs även en signifikant skillnad mellan grupperna med fördel ACT gällande 

rädsla för att skada sig igen eller kinesiofobi, smärtpåverkan samt upplevd livskvalitet.  

Effektstorleken i de preliminära resultaten var stor (Cohen’s .22 till .47).  

I studien av Trompetter et al, (2015) hade deltagarna i ACT-gruppen vid 

uppföljningen förbättrats signifikant gällande smärtpåverkan (Cohen’s d = .47) i förhållande 

till Expressive Writing-gruppen men inte i förhållande till väntelistan. Deltagarna i ACT-

gruppen som efterföljde interventionen (48%) förbättrades signifikant i förhållande till 

väntelistan (d=.49).  

Studien av Wicksells et al., (2010) undersöker medierande faktorer medan resultatet i 

ursprungsstudien (Wicksell et al., 2008) rapporterar signifikanta skillnader till förmån för 

ACT i de primära utfallsmåtten smärtrelaterad funktionsnedsättning samt livskvalitet. I 

kontrollgruppen återfanns ingen sådan förändring. Effektstorlek var stor mellan grupperna 

(Cohens d = .44 respektive 0.40).  

Även om studiernas kvalitet skiftar något, återfinns dock en klinisk signifikans som bekräftar 

det empiriska stödet till förmån för ACT. 

Lars-Göran Öst (2014) har tidigare gjort två metastudier där 13 respektive 60  

ACT-studier för varierande tillstånd granskats enligt Psychotherapy outcome study 

methodology rating scale, varav 10 rörde smärtpatienter. Hans slutsatser liknande till stor del 

våra gällande de metodologiska aspekterna med undantaget av att han konstaterade att ACT 

inte skulle leda till bättre behandlingsresultat än sedvanligt KBT/BT.  Studien från 2008 som 

undersökte tredje vågens KBT visade på M 19,6 och SD 4,9 och studien från 2014 visade på 

M 18,6, SD 5,3. Våra resultat när vi granskat artiklarna utifrån Psychotherapy outcome study 

methodology rating scale påvisade dock ett bättre resultat, M 23,6 och SD 3,2 vilket tyder på 
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att studierna håller en högre kvalitet och att det möjligen är så att forskningsfältet rör sig 

framåt, att studierna blir allt bättre. Öst fann i den sista metastudien (2014) 

medeleffektstorleken i samtliga jämförelser vara 0.42 och fann enbart en mindre, 

ickesignifikant skillnad om 0.16 till fördel ACT i förhållande till KBT/BT. Hans analys 

gjordes dock 2014 och flera studier har tillkommit efter dess med varierande resultat. Några 

styrker hans tes om att evidensen för KBT är fortsatt starkare (Schutze et al., 2018) medan 

andra konstaterar ACT vara effektiv gällande att förbättra och vidmakthålla psykisk hälsa, 

men påtalar samtidigt brister i reliabla, signifikanta effekter (Thomson et al., 2021). Öst 

argumenterade vidare att det ännu inte fanns tillräckligt med evidens för att anse ACT vara en 

väletablerad behandlingsform för några tillstånd samt att de systematiska felen i studierna var 

flera (Öst, 2014). Det finns idag dock flera studier som stärker ACT:s position som 

behandlingsform i synnerhet gällande behandling av långvarig smärta. Samtidigt förefaller det 

svårt att hitta underlag som stödjer att ACT skulle vara överlägsen KBT utan att det snarare 

bör betraktas som ett gott alternativ (Veehof et al., 2011). 

Nationellt finns det idag en stor mängd vetenskaplig litteratur tillgänglig som  

behandlar ämnet långvarig smärta såsom försäkringsmedicinska beslutsstöd samt ett par 

systematiska litteraturöversikter av behandling och rehabilitering gjord av SBU (2006, 2010) 

men även olika rekommendationer gällande fysioterapi och medicinering (SBU, 2019). Det 

saknas emellertid ett övergripande nationellt kunskapsstöd såsom ett nationellt vårdprogram 

avseende långvariga smärttillstånd (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2016). En 

rapport vid namn ”Nationellt uppdrag: Smärta” (SKL, 2016) har identifierat ett flertal brister 

avseende vården för denna målgrupp och det finns ett stort behov av att ta fram nya respektive 

uppdatera det befintliga nationella kunskapsstödet. I skrivelsen lyfts flera viktiga saker fram 

såsom behovet av en enhetlig diagnostik, identifikation av vetenskapliga kunskapsluckor, 

behov av ny forskning samt identifiering och implementering av befintlig forskning.  

Det finns ett komplext orsakssamband gällande långvarig smärta där 

biologiska, sociala och psykologiska faktorer samverkar och är betydelsefulla i förebyggandet 

av långvarig smärta och funktionsnedsättningarna som följer med detta (SKL, 2016). Det 

finns även ett stark negativt samband mellan smärta och livskvalitet (SBU, 2006). SBU 

sammanfattar i sin rapport att det behövs fler studier av långvarig smärta, även ur ett 

psykologiskt och socialt perspektiv. Det saknas underlag kring betydelsen av såväl anpassning 

av behandling för olika undergrupper samt patienternas upplevelser och resultat i förhållande 

till vårdkontexten. I synnerhet psykologisk behandling behöver utvärderas mer nogsamt. 
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Även om Socialstyrelsens nationella riktlinjer utgör en vägledning för vårdgivare kan 

de heller aldrig ersätta den enskilda hälso- och sjukvårdspersonalens bedömning av den 

enskilda patienten.  

Ett komplext och mångfacetterat problem kräver en noggrann bedömning och 

en individualiserad, patientcentrerad vård. Den stora styrkan i ACT som vi ser det, är att det 

finns en hög grad av generaliserbarhet i modellen då principerna är universella och kan 

tillämpas över flera problem/livsområden. ACT syftar till att utforska patienternas egna mål 

och värderingar. Detta går hand i hand med den utveckling som sker samhälleligt, där 

patienter alltmer utgör navet i sin egen vård (Socialstyrelsen, 2016).  Sägas bör också att man 

i Sverige på många håll, sedan ett antal år tillbaka succesivt börjat att implementera ACT 

även i multimodal rehabilitering. Effekten av detta skulle vara intressant att se i framtida 

forskning. 

Även om vi finner att vår studie bidragit med kunskap kring evidensen till förmån för 

ACT, finns det såväl styrkor som svagheter i denna. Vi har varit två personer som såväl 

enskilt som tillsammans gjort granskningen. Studien har även skett genom nyttjandet av två 

olika granskningsinstrument vilka bedömer studierna utifrån såväl metodologiska som 

kvalitativa aspekter. Detta borgar ändå för en viss objektivitet och kvalitet. Vi har dessutom 

både satt oss in i den längre Cochranemanualen (Higgins et al., 2019) samt de svenska 

översättningarna (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). 2020) innan 

vi påbörjade granskningarna enligt den kortare versionen som distribuerades av institutionen i 

enlighet med Higgins et al. (2011). Det finns dock inom granskningsverktygen ett visst 

utrymme för tolkning där vi troligen, efter diskussioner med vår handledare, inser att vi varit 

ganska stränga i våra bedömningar. Vi är dessutom ovana vid hanterandet av 

granskningsverktygen vilket också lär ha påverkat bedömningarna. Detta kan därmed 

betraktas som en svaghet. 

De sammantagna förutsättningarna leder oss ändå sammanfattningsvis att tro 

att ACT med tid och fler studier mycket troligt kommer att uppnå en väsentligt högre grad av 

empiriskt stöd och fortsatt kommer att stärka sin roll som behandlingsalternativ mot 

traditionell KBT över tid. 
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Appendix A: Psychoterapy outcome study methodology rating scale 

Professor emeritus Lars-Göran Öst, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 

Observera: Om det inte finns tillräcklig information om en viss fråga ges en skattning av 0. 

 

1. Tydlig beskrivning av samplet 

0. Dåligt. Vag beskrivning av samplet (t.ex. nämner bara om patienterna diagnostiserades 

med störningen). 

1. Hyggligt. Hygglig beskrivning av samplet (t.ex. nämner inklusions/exklusionskriterier, 

demografi, etc.). 

2. Bra. Bra beskrivning av samplet (t.ex. beskriver inklusions/exklusionskriterier, demografi 

och prevalensen av komorbida störningar). 

2. Svårighetsgrad/kronicitet hos störningen 

0. Dåligt. Svårighetsgrad/kronicitet rapporterades inte och/eller subkliniska patienter 

inkluderades i samplet. 

1. Hyggligt. Alla patienter uppfyllde kriterierna för störningen. Samplet inkluderade akuta (<1 

år) och/eller sådana med låg svårighetsgrad. 

2. Bra. Samplet bestod helt av kroniska (>1 år) patienter med åtminstone måttlig 

svårighetsgrad. 

3. Representativitet hos samplet 

0. Dåligt. Samplet är mycket annorlunda än patienter som söker behandling för störningen 

(t.ex. så är det överdrivet strikta exklusionskriterier). 

1. Hyggligt. Samplet är något representativt för patienter som söker behandling för störningen 

(t.ex. så exkluderades patienter bara om de uppfyllde kriterierna för en annan allvarlig 

störning). 

2. Bra. Samplet är mycket representativt för patienter som söker behandling för störningen 

(t.ex. så har författarna gjort ansträngningar för att försäkra sig om samplets representativitet). 

4. Reliabilitet för diagnosen i samplet 

0. Dåligt. Den diagnostiska processen rapporterades inte, eller så användes inte en 

strukturerad intervju av en tränad intervjuare. 

1. Hyggligt. Diagnosen fastställdes med en strukturerad intervju av en tränad intervjuare.  

2. Bra. Diagnosen fastställdes med en strukturerad intervju av en tränad intervjuare och 

adekvat inter-bedömarreliabilitet demonstrerades (t.ex. kappa koefficient). 

5. Specificitet hos utfallsmåtten 
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0. Dåligt. Mycket breda utfallsmått som inte är specifika för störningen (t.ex. SCL-90R 

totalpoäng). 

1. Hyggligt. Måttligt specifika utfallsmått. 

2. Bra. Specifika utfallsmått, som ett mått för varje symptomkluster. 

6. Reliabilitet och validitet hos utfallsmåtten 

0. Dåligt. Måtten har okända psykometriska egenskaper, eller egenskaper som inte uppfyller 

nutida accepterad standard. 

1. Hyggligt. Vissa men inte alla mått har kända eller adekvata psykometriska egenskaper. 

2. Bra. Alla mått har bra psykometriska egenskaper. Utfallsmåtten är de bästa som är 

tillgängliga för författarens syfte. 

7. Användning av blinda bedömare 

0. Dåligt. Blinda bedömare användes inte (t.ex. bedömare var terapeuten, bedömaren var inte 

blind rörande behandlingsbetingelser, eller så specificerar författarna inte detta). 

1. Hyggligt. Blinda bedömare användes men inga kontroller användes för att testa blindheten. 

2. Bra. Blinda bedömare användes på ett korrekt sätt. Kontroller användes för att testa om 

bedömarna var medvetna om behandlingsbetingelsen. 

8. Träning av bedömare 

0. Dåligt. Bedömarträning och riktighet specificerades inte, eller är oacceptabelt. 

1. Hyggligt. Minimikriterium för bedömarträning specificeras (t.ex. bedömarna har en 

specifik träning i användningen av utfallsmåttet), men riktighet mäts eller rapporteras inte. 

2. Bra. Minimikriterium för bedömarträning specificerades. Interbedömarreliabilitet 

kontrolleras och/eller så kalibrerades mätprocedurerna under studiens gång för att förhindra 

bedömaravdrift. 

9. Fördelning till behandling 

0. Dåligt. Skev fördelning, t.ex. så valde patienterna sin egen terapi eller fördelades på ett 

annat, icke-randomiserat sätt, eller det var bara en grupp. 

1. Hyggligt. Slumpmässig eller stratifierad fördelning. Det kan finnas någon systematisk 

vinkling men inte tillräcklig för att utgöra ett allvarligt hot mot intern validitet. Det kan finnas 

sammanblandning av terapeut och terapimetod. N kan vara för litet för att skydda mot 

vinkling. 

2. Bra. Slumpmässig eller stratifierad fördelning och patienterna fördelades slumpmässigt till 

terapeut inom betingelse. När teoretiskt olika behandlingar används utförs varje terapi av ett 

tillräckligt antal olika terapeuter. N är tillräckligt stort för att skydda mot vinkling. 
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10. Design 

0. Dåligt. Slumpmässig eller stratifierad fördelning, väntelistekontroll eller kortfattat 

beskriven TAU. 

1. Hyggligt. Slumpmässig eller stratifierad fördelning, TAU med bra beskrivning, eller 

placebobetingelse. 

2. Bra. Aktiv behandling vs. en annan, tidigare empiriskt dokumenterad aktiv behandling. 

11. Statistisk poweranalys 

0. Dåligt. Ingen poweranalys gjordes före studiens start. 

1. Hyggligt. En poweranalys baserad på en uppskattad effektstorlek användes. 

2. Bra. En datainformerad poweranalys utfördes och samplestorleken bestämdes därefter. 

12. Mätpunkter 

0. Dåligt. Endast före- och eftermätning, eller före- och uppföljning. 

1. Hyggligt. Före, efter och uppföljning <1 år. 

2. Bra. Före, efter och uppföljning ≥1 år. 

13. Manualiserat, replikerbart, specifikt behandlingsprogram 

0. Dåligt. Beskrivningen av behandlingsproceduren är oklar och behandlingen baseras inte på 

en allmänt tillgänglig detaljerad behandlingsmanual. Patienter kan få multipla former av 

behandling samtidigt på ett okontrollerat sätt.  

1. Hyggligt. Behandlingen är inte designad för störningen, eller beskrivningen av 

behandlingen är allmänt klar och baserad på en allmänt tillgänglig detaljerad 

behandlingsmanual men det finns några tvetydigheter om proceduren. Patienter kan ha fått 

ytterligare former av behandling men detta balanseras mellan grupper eller kontrollerat på 

annat sätt. 

2. Bra. Behandlingen är designad för störningen. En detaljerad behandlingsmanual finns 

tillgänglig, och/eller så förklaras behandlingen i tillräcklig detalj för replikering. Inga 

tvetydigheter om behandlingsproceduren. Patienterna får endast behandlingen ifråga. 

14. Antal terapeuter 

0. Dåligt. Endast en terapeut, d.v.s. fullständig sammanblandning mellan terapi och terapeut. 

1. Hyggligt. Åtminstone två terapeuter, men effekten av terapeut på utfallet analyserades inte. 

2. Bra. Tre, eller flera terapeuter och effekten av terapeut på utfallet analyserades. 

15. Terapeutträning/erfarenhet 

0. Dåligt. Mycket begränsad klinisk erfarenhet av behandlingen och/eller störningen (t.ex. 

studenter). 
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1. Hyggligt. Viss klinisk erfarenhet av behandlingen och/eller störningen. 

2. Bra. Lång klinisk erfarenhet av behandlingen och/eller störningen (t.ex. praktiserande 

terapeuter). 

16. Kontroller av följsamhet till behandlingsmanualen 

0. Dåligt. Inga kontroller gjordes för att försäkra sig om att interventionen var konsistent med 

protokollet.  

1. Hyggligt. Vissa kontroller gjordes (t.ex. skattningar av en del av terapibanden). 

2. Bra. Frekventa kontroller gjordes (t.ex. veckovis handledning av varje session där en 

detaljerad skattningsskala användes). 

17. Kontroller av terapeutkompetens 

0. Dåligt. Inga kontroller gjordes för att försäkra sig om att interventionen utfördes 

kompetent. 

1. Hyggligt. Vissa kontroller gjordes (t.ex. skattningar av en del av terapibanden). 

2. Bra. Frekventa kontroller gjordes (t.ex. veckovis handledning av varje session där en 

detaljerad skattningsskala användes). 

18. Kontroll av samtidiga behandlingar (t.ex. medicinering) 

0. Dåligt. Inga försök att kontrollera för samtidiga behandlingar, eller det gavs ingen 

information om samtidiga behandlingar. Patienter kan ha fått andra former av behandling i 

tillägg till studie-behandlingen. 

1. Hyggligt. Patienterna ombads att hålla medicinering stabil och/eller att avsluta annan 

psykologisk terapi under studiens behandlingsperiod. 

2. Bra. Försäkrade sig om att patienterna inte erhöll någon annan behandling (medicinsk eller 

psykologisk) under studiens gång.  

19. Handhavande av bortfall 

0. Dåligt. Proportionerna av bortfall beskrivs inte, eller beskrivs men ingen bortfallsanalys 

utförs. 

1. Hyggligt. Proportionerna av bortfall beskrivs och bortfallsanalys eller intent-to-treat analys 

utförs.2. Bra. Inget bortfall, eller proportionerna av bortfall beskrivs, bortfallsanalys utförs 

och resultaten presenteras som intent-to-treat analys. 

20. Statistiska analyser och presentation av resultat 

0. Dåligt. Inadekvata statistiska metoder används och/eller data presenteras inte fullständigt. 

1. Hyggligt. Adekvata statistiska metoder används men data presenteras inte fullständigt. 

2. Bra. Adekvata statistiska metoder används och data presenteras med M och SD. 
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21. Klinisk signifikans 

0. Dåligt. Ingen presentation av klinisk signifikans gjordes. 

1. Hyggligt. Ett arbiträrt kriterium för klinisk signifikans användes och betingelserna 

jämfördes beträffande procent kliniskt förbättrade. 

2. Bra. Jacobsons kriterier för klinisk signifikans användes och presenterades för ett urval av 

(eller alla) utfallsmått och betingelserna jämfördes beträffande procent kliniskt förbättrade. 

22. Likhet rörande terapitimmar (endast för design som jämför aktiva behandlingar) 

0. Dåligt. Betingelserna skiljer sig markant (≥ 20% skillnad i terapitimmar). 

1. Hyggligt. Betingelserna skiljer sig något (10-19% skillnad i terapitimmar ). 

2. Bra. Betingelserna skiljer sig inte (< 10% skillnad i terapitimmar ). 
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Appendix B: Cochrane Risk of Bias Tool 
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