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Resumé
Titel
”Av, mit liv gør ondt”

Baggrund
16-20% af den danske befolkning lider af non-maligne kroniske smerter, hvilket ikke blot
har stor betydning for det enkelte menneske, men også for de socioøkonomiske
omkostninger i samfundet. En samlet viden om kroniske smerter og disses indflydelse på
dagligdagen findes relevant, da smerte i sig selv, uafhængig af diagnose, kan give
problemer i dagligdagen.

Formål
Formålet er at finde frem til fællestræk der var repræsentative for patienter med kroniske
smerter. Dette kunne medvirke til at belyse en mulig association mellem kroniske smerter,
aktivitetsproblematikker samt roller og livskvalitet.

Problemstilling
Hvilke aktivitetsproblematikker har patienter med kroniske smerter i deres dagligdag, og
hvilken indflydelse har smerterne på deres roller og livskvalitet?

Design, materiale og metode
Projektet var en kvantitativ tværsnitsundersøgelse. Projektet blev udarbejdet ud fra Gary
Kielhofners Model of Human Occupation (MOHO). I projektet deltog 321 patienter med
kroniske non-maligne smerter.
Data blev bearbejdet ved hjælp af deskriptiv og analytisk statistik.

Resultater
Projektet var repræsentativt for danske kvinder i alderen 41-50 år med høj grad af kroniske
smerter hovedsageligt i bevægeapparatet, hvis årsag primært skyldes gigtsygdomme,
fibromyalgi eller piskesmæld.
Patienterne havde aktivitetsproblemer inden for områderne: dagligdags aktiviteter, leg og
produktivitet. Inden for dagligdags aktiviteter var det hvile/søvn, der gav flest problemer,
inden for leg var det vedligeholdelse af bil og bolig og i produktivitet var det rengøring.
Herudover angav over halvdelen af patienterne, at 17 ud af de 30 opstillede aktiviteter var
problematiske. Udover de ovennævnte aktivitetsproblematikker sås der problemer i blandt
andet lønnet arbejde, havearbejde, dyrke sport/motion, indkøb, gå i byen og sexliv. Ved
alle aktiviteter angav over halvdelen af patienterne aktiviteterne, som værende meget
meningsfulde. I projektet sås yderligere, at smerter havde indflydelse på patienternes
roller.
Der sås en lav, men statistisk signifikant sammenhæng mellem antallet af
aktivitetsproblematikker og den angivne smerteintensitet i aktivitet. Antallet af
aktivitetsproblematikker var altså uafhængig af smerteintensitet. Ydermere sås en
ubetydelig, men statistisk signifikant sammenhæng mellem antallet af
aktivitetsproblematikker og den angivne livskvalitet. Altså kunne aktivitetsproblematikker,
uanset antal, have indflydelse på livskvalitet. Patienterne angav dog, at smerterne havde
stor indflydelse på livskvaliteten.

Konklusion
Patienter med kroniske smerter havde aktivitetsproblematikker inden for alle tre områder
af dagligdagen: dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet. Ved alle de angivne aktiviteter
vurderede over halvdelen af patienterne, at disse var meget meningsfulde. Smerte havde,
uanset intensiteten, indflydelse på både patienternes roller og livskvalitet.

Søgeord
Kroniske smerter, aktivitetsproblematikker, roller, livskvalitet, MOHO

Antal ord: 395

Abstract
Title
“My life is a pain”

Background
Of the Danish population, 16-20% are suffering from non-malignant chronic pain, which
not only influence the individual, but also the socio-economic costs in the society. A
comprehensive knowledge about chronic pain and their impact on daily life are relevant as
pain itself, independent of diagnosis, can cause problems in daily life.

Purpose
The aim was to identify common features that were representative for patients with chronic
pain. This could help to illuminate a possible association between chronic pain,
occupational problems, roles and quality of life.

Problem
Which occupational problems, do patients with chronic pain have in their daily lives and
what impact does pain have on their roles and quality of life?

Method
The project was a cross-sectional study and took its foundation in Gary Kielhofners Model
of Human Occupation (MOHO). The project involved 321 patients with chronic nonmalignant pain.
Data were processed by descriptive and analytical statistics.

Results
We found the project representative for Danish women aged 41-50 years with high levels
of chronic pain mainly in the musculoskeletal system, caused primarily by arthritis,
fibromyalgia or whiplash.

The patients had occupational problems in the areas of: daily living, play and productivity.
Within the activities of daily living it was rest/sleep that caused the most problems, in play
maintenance of car and home and in productivity cleaning. In addition to this, problems
were seen in e.g. paid work, gardening, sports / exercise, shopping, going out and sex life.
For all activities, more than half of the patients indicated the activities as very meaningful.
There was a low but statistically significant correlation between the number of
occupational problems and the specified pain intensity in activity. So the number of
occupational problems was unrelated to the pain intensity. Furthermore there was a slight,
but statistically significant correlation between the number of occupational problems and
the specified quality of life. Occupational problems did, irrespective of how many,
influence the quality of life. However, the patients stated, that pain had a major impact on
their roles and quality of life.

Conclusion
Patients with chronic pain had occupational problems in all three areas of daily life. For all
of the established activities more than half of the patients considered these as very
meaningful. Pain did, regardless of intensity, affect both the patient’s roles and quality of
life.

Mesh terms
Chronic pain, occupational problems, roles, quality of life, MOHO

Number of words: 400
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1. Problembaggrund
International Association for the Study of Pain (IASP) definerer smerte som “en
ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, der er forbundet med aktuel eller truende
vævsbeskadigelse eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan beskadigelse” (1).
Kroniske smerter defineres derimod som smerter, der persisterer udover normal
ophelingstid efter skade. I klinisk praksis er den hyppigst anvendte definition, at smerte er
kronisk, når den har varet i mere end seks måneder (2).
Projektet vil belyse hvilke aktivitetsproblematikker, der kan opstå i dagligdagen hos
patienter med kroniske smerter, samt om smerterne kan have indflydelse på patienternes
roller og livskvalitet. Vores forståelse af aktiviteters betydning i dagligdagen, samt
aktiviteters indflydelse på et menneskes roller og livskvalitet, bygger på Gary Kielhofners
Model of Human Occupation (MOHO) omkring meningsfulde aktiviteter (3). Kielhofner
beskriver aktivitet som en ergoterapeutisk kerneværdi, hvor ergoterapeuter støtter
patienternes ønsker om at blive integreret i den almindelige daglige levevis ved at deltage i
meningsfulde aktiviteter (3,4).
Kronisk smerte var, ifølge et irsk review fra 2011 omhandlende ergoterapi til mennesker
med kroniske smerter, et så omfattende problem for det enkelte menneske, at det krævede
en bred indsats fra flere sundhedsprofessioner, herunder ergoterapi, for at sikre en
fyldestgørende behandling. Heri blev der også beskrevet, at der var behov for yderligere
undersøgelse af effekten af aktivitetsbaserede interventioner til patienterne (5). Flere
forskere har samtidig påpeget manglende evidens og forskning i forhold til den
ergoterapeutiske intervention til denne målgruppe (6-9). Ifølge Jennifer Strong,
seniorlektor i ergoterapi, skal det hele menneske tages i betragtning for at kunne give en
optimal behandling til patienter med kroniske smerter, hvilket kræver et omfattende billede
af patienternes ressourcer og begrænsninger i hverdagen (10).
Kronisk non-malign smerte har på grund af den høje prævalens i Danmark ikke blot stor
betydning for det enkelte menneske og dets omgivelser, men også for de socio-økonomiske
omkostninger i samfundet. Et epidemiologisk litteraturreview fra 2012 påpegede, at 16-
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20%1 af den danske befolkning led af non-maligne kroniske smerter (11). Økonomisk blev
dette en stor belastning for samfundet, da social- og sundhedsvæsenet havde store udgifter
til behandling samt fx sygedagpenge og førtidspension. I et dansk kvantitativt survey fra
2011 opgjorde tal fra 2006, omhandlende den socioøkonomiske konsekvens samt de
samfundsmæssige omkostninger for uspecifikke kroniske smerter, en samlet omkostning på
ca. otte mia. DKK pr. år. Oveni dette tilkom omkostninger opgjort omkring specifikke
diagnoser, som fx arthritis (12).
Patienter med kroniske smerter bliver de kommende år et indsatsområde, som finansieres
af satspuljen. Satspuljen er betegnelsen for en sum penge, der, som følge af
satsreguleringsprocenten, årligt reserveres til særlige tiltag på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet, hvis formål er at forbedre vilkår for modtagere af
overførselsindkomster samt svage grupper i samfundet, og dermed højne deres sundhed og
livskvalitet (13). Aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 2013-2016, offentliggjort af
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, er opslået på Ergoterapeutforeningens
hjemmeside (Etf) (14). Et af Satspuljens mål for år 2013-2016, er en styrket indsats for
mennesker med langvarige og kroniske smerter, hvortil der er afsat 67 mio. kr. i
indsatsperioden og herefter 15 mio. kr. årligt. Denne styrkede indsats formål indeholder
blandt andet en kapacitetsudvidelse, som skal mindske ventetiden på de tværfaglige
smertecentre i regionerne, så både de menneskelige og de samfundsmæssige omkostninger
sænkes (13).
I vores indledende litteratursøgning fandt vi forskningsartikler, litteraturreviews og anden
faglitteratur, som omhandlede patientperspektivet ved kronisk smerte, hvoraf kvantitative
studier herom var begrænset. Vi fandt derudover litteratur, som belyste kronisk smerte set
fra et ergoterapeutisk perspektiv (5-8,11,15-25). Flere af studierne var kvalitative
(7,20,21,24). Se Matrix i Bilag 2. Dog var en amerikansk forskningsartikel fra 2007 belyst
ud fra både kvantitativ og kvalitativ undersøgelse samt feltobservation. Denne beskrev, ud
fra synsvinklen fra 13 patienter med kroniske smerter, at konsekvensen heraf påvirkede
daglige aktiviteter, rutiner, roller, job og livskvalitet (26). Dog syntes emnet omkring
problematikker i specifikke aktiviteter ikke belyst ud fra kvantitative undersøgelser.
Kielhofner belyste i en kvalitativ forskningsartikel fra 2006, hvordan 17 finske kvinder

med kroniske smerter oplevede og håndterede problematiske aktiviteter forskelligt. Vi
1

16% omfattede moderate til svære kroniske smerter, 20% inkluderede milde kroniske smerter.

Kirstine H. Rosenfeldt, Sarah T. Mc Creesh,
Camilla L. Grauengaard, Line N. Remmen

Side 2 af 48

”Av, mit liv gør ondt!”
fandt dog forskningsartikler omkring aktivitetsproblematikker ved specifikke diagnoser,
blandt andet et dansk observationsstudie fra 2011 omkring kvinder med
overekstremitetsfrakturer. Her belystes aktivitetsproblematikker og livskvalitet ved akut
smerte, hvoraf det fremgik, at hyppigheden af smerte havde moderat indflydelse på
aktivitetsudførelsen, mens der sås en lav statistisk sammenhæng mellem smerteintensitet
og aktivitetsudførelse. Ligeledes fremgik det, at der var lav eller ubetydelig sammenhæng
mellem smerte og livskvalitet. Der var moderat, statistisk signifikant sammenhæng mellem
antal aktivitetsproblematikker og livskvalitet (18). Sådanne studier har vi ikke fundet i
forhold til patienter med kroniske smerter.
I MOHO beskriver Kielhofner, at de aktiviteter, vi som mennesker udfører, har indvirkning
på, hvem vi er som individer. Han ser ikke krop og sind som adskilte fænomener, men som
en samlet enhed. Han bygger sin teori ud fra et holistisk menneskesyn, hvor alle
menneskets behov tages i betragtning. Vilje, vane og udøvelseskapacitet er en integreret
del af det hele menneske. Disse tre faktorer bidrager hver med forskellige, men
komplementære funktioner til, hvad vi foretager os, og hvordan vi oplever vores udøvelse
samt vores meningsfulde aktiviteter (3). Ved kroniske smerter kan det enkelte menneskes
aktivitetsudførelse risikere at blive påvirket negativt i alle aspekter af menneskets
dagligdag (10). Alle aspekter af menneskets dagligdag beskrives ud fra MOHO, som:
dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet (3). I den amerikanske forskningsartikel fra
2007 blev det beskrevet, at kroniske smerter var livsforandrende samt medførte store
følelsesmæssige påvirkninger, da patienternes roller og vaner ændredes i takt med, at
meningsfulde aktiviteter blev begrænset og/eller tabt (26). Et amerikansk litteraturreview
fra 2011, der undersøgte, om ergoterapi opfyldte de behov, patienter med kroniske smerter
havde, beskrev yderligere, at konsekvenserne af kroniske smerter kunne have indflydelse
på patientens uafhængighed, arbejdsudførelse, familiære, sociale og egne roller, deltagelse
i samfundet, fysisk aktivitet, fritid, intime relationer og egenomsorg (8). Ifølge Strong
beskrev forskning, at patienter med kroniske smerter kunne blive nødsaget til at give
afkald på flere dagligdags aktiviteter på grund af smerter. Dette kunne medføre en
ubalance i patientens liv og resultere i en ond cirkel, som i høj grad havde negativ
indvirkning på selvtillid, autonomi og roller (10).
I det amerikanske litteraturreview fra 2011, blev det vist, at ergoterapi havde potentiale til
at løse uhensigtsmæssig aktivitetsudøvelse grundet kroniske smerter samt til at øge
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livskvaliteten (8). At arbejde med meningsfulde aktiviteter understøttes af professor i
ergoterapi, Guy McCormack, som i en artikel fra 1988 beskrev, hvordan et menneskes
engagerede udførelse af meningsfulde aktiviteter kunne stimulere fysiologiske mekanismer
i kroppen, der associeres med reduktion af smerte. Deltagelse af meningsfuld aktivitet
kunne dermed mindske smerteoplevelsen, hvilket gjorde patienter med kroniske smerter en
relevant målgruppe for ergoterapi (25).
Begrundelsen for at have en samlet viden omkring kroniske smerter og smerternes
indflydelse på dagligdagen er, at kroniske smerter kan kræve en behandling, da smerterne i
sig selv, og ikke nødvendigvis den specifikke diagnose, kan give problemer i dagligdagen.
Vi fandt dette relevant, da en fællesnævner for mange diagnoser kan være kronisk smerte
(27,28). Dette leder os over til formålet for vores projekt.

2. Problemstilling
2.1 Formål
I det fundne litteratur var der begrænset viden omkring hvilke specifikke
aktivitetsproblematikker, der kan opstå i dagligdagen hos patienter med kroniske smerter
samt hvordan smerterne, set fra et patientperspektiv, har indflydelse på deres roller og
livskvalitet. Vi fandt det derfor interessant at undersøge specifikke
aktivitetsproblematikker og hvor meningsfulde, disse er, da deltagelse i meningsfulde
aktiviteter, jf. ergoterapeutisk teori, er medvirkende til at skabe roller og livskvalitet.
Gennem den kvantitative metode vil vi forsøge at finde frem til fællestræk, der er
repræsentative for målgruppen: patienter med kroniske smerter. Dette vil medvirke til at
belyse en mulig association mellem deres kroniske smerte, aktivitetsproblematikker samt
roller og livskvalitet (3).
Projektet kan give en kvantitativt belysning af, hvilke og hvor mange
aktivitetsproblematikker kroniske smerter kan medføre. Sammenholdes dette med
Professionsgrundlaget for ergoterapi, hvor det beskrives, at der i ergoterapi ”anvendes
meningsfulde aktiviteter som middel og mål til at fremme sundhed, forebygge og
rehabilitere funktionsevnenedsættelser og aktivitetsbegrænsninger…” (29), kunne vi se en
mulighed for, at projektet kunne medvirke til at skabe en almen og anvendelig viden for
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ergoterapeuter om almindeligt opståede aktivitetsproblematikker og meningsfulde
aktiviteter samt smerters indflydelse på roller og livskvalitet hos denne målgruppe, hvor
den faglige baggrund for ergoterapeutisk behandling, på individniveau, understøttes.

2.2 Problemstilling
Hvilke aktivitetsproblematikker har patienter med kroniske smerter i deres dagligdag, og
hvilken indflydelse har smerterne på deres roller og livskvalitet?

2.3 Nøglebegreber
Aktivitetsproblematikker: viser sig som problemer med at udføre et sæt opgaver med et
specifikt slutmål eller resultat, der er større end de enkelte opgaver, der tilsammen udgør
aktiviteten (30).
Patienter: er et menneske, der er i behandling for en sygdom eller lidelse (31).
Vi anvender i projektet begrebet patienter for målgruppen og respondenterne, på trods af at
vores ergoterapeutiske fokus generelt er på mennesket bag diagnosen og ikke selve
diagnosen. Dette gør vi, fordi målgruppen i størstedelen af vores litteratur omtales som
sådan.
Kroniske smerter: ”en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, der er forbundet med
aktuel eller truende vævsbeskadigelse eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan
beskadigelse” (1). Kroniske smerter defineres som smerter, der persisterer udover normal
ophelingstid efter skade. I klinisk praksis vurderes dette som varighed af smerte i mere end
seks måneder (2).
I projektet vil patienter med kroniske smerter blive omtalt som patient/patienter og
forkortes til pt./ptt.
Dagligdag: den almindelige daglige livsførelse for et bestemt menneske (32).
Indflydelse: evnen til at påvirke nogens eller nogets egenskaber, fremtræden eller
udvikling (33).
Roller: en inkorporering af en social og/eller personligt defineret status og en dertil knyttet
samling af holdninger og adfærdsmønstre (3).
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Livskvalitet: en betegnelse for det der kendetegner et godt liv (34).

2.4 Hypoteser
1. Jo højere smerteintensitet i aktivitet der er angivet, jo højere antal
aktivitetsproblematikker har ptt.
2. Jo flere aktivitetsproblematikker ptt. har, jo lavere er deres livskvalitet.

3. Teori
I dette afsnit vil vi, ud fra Gary Kielhofners definition af samspillet mellem menneske og
meningsfuld udøvelse af aktiviteter, redegøre for sammenhængen mellem menneske,
aktivitet og omgivelser samt de begrænsninger, der kan opstå heri, når et menneske har
kroniske smerter. Omgivelserne er ikke en komponent, der vil blive belyst i projektet og
bliver derfor ikke uddybet. Omgivelser er dog et begreb, der har stor betydning for det hele
menneske og vil derfor kort blive beskrevet sidst i teoriafsnittet. Når vi i afsnittet beskriver
funktionsnedsættelse, refererer vi til kroniske smerter, da dette begreb anvendes af
Kielhofner (3). Dette gør vi, fordi modellen ikke beskriver begreberne ud fra specifikke
diagnoser, men omhandler brede problemstillinger i forhold til klienter med forskellige
funktionsnedsættelser (4).
Herudover inddrager vi synspunkter fra de ergoterapeutiske teoretikere Jennifer Strong,
Elizabeth Townsend samt Helene Polatajko (10,30). Der vil desuden være teori omkring
kroniske smerter samt kronisk smerte og livskvalitet hentet hertil fra relevant litteratur
(1,2,35).
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Figur 1. Komponenter og sammenhænge i projektet

I Figur 1 afbilledes de fire komponenter og sammenhænge, der belyses i projektet.
Cirklerne repræsenterer de komponenter, der undersøges. Pilene mellem komponenterne,
hvorpå der ikke står hypotese, vil kun blive behandlet deskriptivt i vores resultatafsnit.
Pilene hvorpå der står hypotese 1 og 2, vil blive behandlet både deskriptivt og analytisk. Vi
vil redegøre for det teoretiske grundlag for både komponenterne og sammenhængen
mellem disse. Definitionen af de fire komponenter beskrives først, hvorefter
sammenhængene vil blive beskrevet. Ifølge MOHO hænger komponenterne uløseligt
sammen, men vi vil forsøge at tydeliggøre sammenhængene mellem de enkelte ved at
beskrive dem opdelt.

3.1 Redegørelse af komponenter
3.1.1 Kroniske smerter
Når smerter varer længere end ved normal ophelingstid efter skade, advarer smerterne ikke
længere kroppen om umiddelbar fare, som er den fysiologiske hensigt ved smerte (36).
Smerten betegnes nu som kronisk smerte, som er en kompleks subjektiv erfaring,
involverende fysiske, perceptuelle, kognitive og emotionelle faktorer med interaktion af
omgivelserne (2). En funktionsnedsættelse defineres ud fra International klassifikation af
funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF) som ”et tab eller en
mangel, en reduktion, en forøgelse eller en afvigelse” i forhold til kroppens funktioner
(37).
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3.1.2 Aktivitet
Ifølge Kielhofner er alle mennesker født med et behov for at udøve aktivitet. Denne
menneskelige aktivitet omfatter de tre områder: dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet
(3). Dagligdags aktiviteter defineres som ”de typiske livsopgaver, der er nødvendige for at
pleje og fastholde sin person”, leg er ”aktiviteter, der udføres for deres egen skyld” - det,
vi forstår som fritid - og produktivitet er lønnede og ulønnede aktiviteter, ”der skaffer
andre mennesker tjenester eller varer”. Disse tre områder stemmer overens med Den
Amerikanske Ergoterapeutforenings (American Occupational Therapy Association AOTA) definition af områder af aktivitet, hvorunder activities of daily living, play og work
er i blandt (38).
Menneskelig aktivitet foregår på tre niveauer i samspil med omgivelserne:
aktivitetsfærdighed, aktivitetsudøvelse og aktivitetsdeltagelse - hvor det ene niveau er en
forudsætning for det næste. Aktivitetsdeltagelse fører til, at der hos mennesket skabes en
aktivitetsadaptation, som udvikles gennem hele livet. Aktivitetsadaptationen defineres som
den opbygning af aktivitetsidentitet og opnåelsen af aktivitetskompetence, der foregår
inden for rammerne af ens omgivelser. Aktivitetsidentitet er menneskets følelse af, hvem
man er og ønsker at være, skabt gennem de aktiviteter man deltager i livet igennem.
Aktivitetskompetence er, når man deltager i aktiviteter, der giver en følelse af evne, kontrol,
tilfredsstillelse og fuldførelse, samt når man følger sine værdier og opfylder
forventningerne til sine roller (3).
I projektet har vi udvalgt 30 aktiviteter inspireret af Kielhofners interessetjeklisten samt
ADL-taksonomien. Disse aktiviteter inddeles i MOHO’s tre områder af dagligdagen:
dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet (3,39). Valget af de 30 aktiviteter forklares i
afsnittet: 4.4.2 Spørgeskema.
3.1.3 Roller
Ifølge Kielhofner er roller inkorporeringen af en personlig og/eller social defineret status,
som har tilknyttet holdninger og adfærdsmønstre (3) - meget af det vi gør, er styret af de
roller, som vi har (4). Rollerne beskrives som de sociale spillerum et menneske træder ind
i, agerer i og forlader igen gennem aktivitet. Roller organiserer handling ud fra tre
hovedområder: 1) den måde mennesket agerer på udadtil, 2) de handlinger mennesket
foretager sig og 3) det overlap af forskellige roller som forekommer i løbet af en dagligdag
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og gennem livet. Disse tre hovedområder foregår i samspil med det tidsmæssige, fysiske
og sociale miljø (3).
Vi arbejder i projektet med følgende ti roller, som er inspireret af Kielhofners rolletjekliste:
studerende/elev, lønmodtager/selvstændig, kollega, frivillig i forening/organisation,
forælder, husmoder/fader, ven/veninde, familiemedlem, en person med fritidsinteresser og
deltager i sociale arrangementer (3). Valget af de ti roller forklares i afsnittet: 4.4.2
Spørgeskema.
3.1.4 Livskvalitet
Begrebet livskvalitet, eller betydningen heraf, ser vi i begrænset omfang defineret i vores
primære ergoterapeutiske teori (3,4,30). World Health Organization (WHO) definerer
livskvalitet som: ”Quality of life is the individuals’ perception of their position in life in
the context and the culture and value systems and in the relation to their goals,
expectations, standards and concerns” (40).
Ifølge Etf’s Professionsgrundlag for Ergoterapi er det en grundlæggende forudsætning for
et godt liv og øget livskvalitet, at et menneske oplever balance mellem det mennesket kan,
vil og har mulighed for (29).
Elizabeth Townsend og Helene Polatajko definerer, at ”livskvalitet fra et ergoterapeutisk
perspektiv sigter til at vælge og deltage i betydningsfulde aktiviteter, der understøtter håb,
fremkalder motivation, tilbyder mening og tilfredsstillelse, skaber drivkraft og motivation i
livet, fremmer sundhed, muliggør empowerment...” (30). Kielhofner definerer, så vidt vi
har kunnet finde, ikke direkte komponenten livskvalitet, men MOHO understøtter
Elizabeth Townsend og Helene Polatajkos definition, idet vi forstår, at høj livskvalitet
ifølge Kielhofner er, når mennesker opnår deltagelse i meningsfulde aktiviteter og
derigennem ”oplever daglige glæder, nydelser og fornøjelser, der opliver vores tilværelse
og hjælper os med at bevare vores energi og gode humør” (3). MOHO beskriver, at
mennesket kan opnå trivsel gennem aktivitetsdeltagelse i dagligdags aktiviteter, leg og
produktivitet, der er en del af dennes sociokulturelle kontekst, som er ønsket og/eller
nødvendig. Vi vælger at drage en parallel mellem trivsel og livskvalitet i og med, at trivsel
kan defineres som ”det der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod,
handlekraft og glæde ved livet” (3).
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Vi arbejder i projektet med komponenten livskvalitet, som det enkelte menneskes
subjektive oplevelse og havde derfor ikke defineret vores forståelse af begrebet til ptt.
Dette stemmer overens med, at livskvalitet ifølge WHO, som tidligere nævnt, beskriver at
”quality of life is the individuals’ perception of their position in life” (40).

3.2 Hvilken sammenhæng er der mellem de fire komponenter: kroniske
smerter, aktivitet, roller og livskvalitet?
3.2.1 Kroniske smerters indflydelse på aktivitet
Ifølge Kielhofner er der ved funktionsnedsættelse stor risiko for at blive hæmmet i sin
aktivitetsudøvelse, da der sker en ændring af menneskelig aktivitet på niveauet
aktivitetsfærdighed. Funktionsnedsættelse kan give en ubalance i de nødvendige motoriske
færdigheder, procesfærdigheder samt kommunikations/interaktionsfærdigheder til at
udføre det, mennesket har behov for og ønsker at udøve. Ændring i menneskets
aktivitetsfærdighed kan true aktivitetsadaptationen, da dette kan medføre en ændring i
aktivitetsidentiteten og aktivitetskompetencen. Uhensigtsmæssig aktivitetsadaptation er,
når mennesket ikke oplever sammenhæng mellem, hvad det kan udføre og gerne vil udføre
for at være det aktivitetsvæsen, som ønskes (3).
3.2.2 Kroniske smerters indflydelse på roller
Ifølge Kielhofner vil der gennem menneskets liv naturligt opstå rolleændringer. Man
forlader en rolle og træder ind i en ny, enten af naturlige årsager - fx når man bliver
forælder, eller af nødvendighed påtvunget af særlige omstændigheder - fx grundet en
funktionsnedsættelse, som påvirker udførelsen af de daglige aktiviteter. En
funktionsnedsættelse kan fratage mennesket adgangen til roller og kan samtidig påtvinge
mennesket rollen som syg. Dette skift i roller er komplekst og har indflydelse på identitet,
relationer, forventninger udefra samt forandringer i hele livsstilen (3). Jennifer Strong
beskriver, at når et menneske rammes af en funktionsnedsættelse, kan en af
konsekvenserne være, at de daglige rutiner og deltagelse i aktiviteter bliver ændret, hvilket
påvirker udførelsen af roller (10). Kielhofner beskriver, at mennesket derfor kan være
nødsaget til at omlægge sine vaner, og udfordringen heri kan være, at mennesket ofte må
bruge ekstra energi og tid på at fastholde de vigtige roller og samtidig opgive andre roller.
Der vil altså være en tilbøjelighed til at indtage færre roller. For få roller kan påvirke
mennesket, da der kan opstå mangel på identitet, formål og struktur i dagligdagen, da
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mennesket blandt andet kan miste den anerkendelse, der lå i de tidligere roller, som fx
kollega, forælder, familiemedlem (3).
3.2.3 Kroniske smerters indflydelse på livskvalitet
Vi har valgt at bruge både WHO, MOHO samt den canadiske ergoterapeutiske teori til at
beskrive begrebet livskvalitet (3,30,40). Ingen af de ergoterapeutiske teorier og modeller,
vi har anvendt, ser dog på sammenhængen mellem specifikt kroniske smerter og
livskvalitet. Der findes imidlertid andre faglige modeller end ergoterapeutiske, som
beskriver relationen mellem smerte og livskvalitet. Torbjørn Åge Moum, professor i
medicinsk sociologi, skitserer en årsagsmodel over sammenhængen mellem sygelighed og
livskvalitet, hvor smerte beskrives som en faktor, der påvirker den menneskets opfattelse
af dennes livskvalitet. Modellen beskriver komponenter som medicinske forhold,
helbredsrelateret livskvalitet og generel livskvalitet, der hver især påvirker hinanden.
Medicinske forhold kan være smerter og nedsat fysisk funktion, helbredsrelateret
livskvalitet omfatter de sociale relationer, roller samt udførelse af dagligdags gøremål, og
psykisk velvære er et element i den generelle livskvalitet. Da smerte er et subjektivt
fænomen, vil smerte påvirke menneskers livskvalitet forskelligt (35).
3.2.4 Aktiviteters indflydelse på roller
En ændring i de daglige rutiner og deltagelse i aktiviteter kan påvirke udførelsen af og
opfyldelsen af roller. Samtidig styrer rollerne de aktiviteter, mennesket udfører. Fx
forventes der af en studerende/elev, at denne møder op til lektioner, læser op på
undervisningsmateriale og deltager i de aktiviteter, der ellers hører til rollen. Hvis der sker
en ændring, fx på grund af en funktionsnedsættelse, vil både rollen som studerende/elev og
de handlinger og aktiviteter, der hører til denne rolle, forandres. Meget af det et menneske
gør, gør mennesket fordi det udfylder en eller flere roller, og den måde mennesket handler
på, afspejler derfor dennes rollestatus (3).
3.2.5 Aktiviteters indflydelse på livskvalitet
Kielhofner påpeger, at ”personer med indskrænket eller slet ingen adgang til aktiviteter
kan lide under det og opleve en reduktion af livskvalitet” (4), hvormed der ses en klar
sammenhæng mellem deltagelse i aktiviteter og livskvalitet. Deltagelse i meningsfulde
aktiviteter og opretholdelse af roller er, ifølge Kielhofner, med til at skabe mening med
tilværelsen og tilfredsstillelse i forhold til egne ønsker, forestillinger og behov, hvilket øger
livskvaliteten for det enkelte menneske (3,4). Begrænset mulighed for udførelse af
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aktiviteter kan derfor være med til at hæmme det enkelte menneskes udvikling,
udøvelseskapacitet og aktivitetsadaptation samt reducere livskvaliteten (4). Livskvaliteten
kan blive reduceret, da funktionsnedsættelse og medfølgende udmattelse, smerte og frygt
for nederlag kan mindske eller udrydde følelsen af glæde ved aktiviteter. Et menneske kan
være forhindret i at udføre de aktiviteter, der er nødvendige for at leve det liv, som er
ønsket. Funktionsnedsættelsen har, ifølge Kielhofner, indflydelse på oplevelsen af
tilfredsstillelse og glæde i livet, samt det at leve op til de roller, man har (3).
3.2.6 Rollers indflydelse på livskvalitet
For at beskrive den direkte indflydelse roller kan have på livskvalitet, tager vi de tidligere
afsnit i betragtning. Her blev der redegjort for, hvordan aktivitet skaber de roller, vi har,
eller hvordan en rolle skaber aktivitet, fx rollen som studerende/elev, og at rollerne er
essentielle faktorer i vores aktivitetsidentitet. Finder man ikke sine aktiviteter, eller måden
de udføres på, meningsfulde, og kan man derved ikke opfylde de roller, man gerne vil,
opnår man ikke en sammenhæng mellem aktivitetsidentitet og livskvalitet. På den måde
kan roller få en direkte indflydelse på livskvalitet (3).
3.2.7 Kort sammenfatning af MOHO
Selve mennesket er ifølge MOHO bestående af tre sammenhængende komponenter: vilje,
vanedannelse og udøvelseskapacitet, som er de forhold, der betinger menneskelig aktivitet.
Disse tre komponenter har indflydelse på, hvordan mennesket tænker, føler og udøver samt
oplever meningsfulde aktiviteter. Kroniske smerter kan fx medføre en forandring i det
første niveau af menneskelig aktivitet, aktivitetsfærdighed, hvorved der også sker en
forandring i niveauerne: aktivitetsudøvelse og aktivitetsdeltagelse. En ubalance i én af de
tre niveauer kan derved påvirke aktivitetskompetence, aktivitetsidentitet og
aktivitetsadaptation, som igen har indvirkning på menneskets vilje, vane og
udøvelseskapacitet (3). På den måde kan man sige, at alle niveauer og komponenter
beskrevet i MOHO foregår i ét stort samspil med omgivelserne og er afhængige af
hinanden. Omgivelserne defineres som de særlige fysiske, sociale, kulturelle, økonomiske
og politiske træk i de spillerum, som vi mennesker bevæger os i. Omgivelserne kan
påvirke et menneskes aktivitetsliv med de ressourcer og begrænsninger, der er heri.
Omgivelserne har indflydelse på, hvad mennesket foretager sig, og hvordan det gør det (3).
Vi mener, at kroniske smerter kan medvirke til en ubalance hos mennesket i samspil med
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omgivelserne, der kan have indflydelse og konsekvenser på alle niveauer og komponenter
omtalt i teoriafsnittet.

4. Design, materiale og metode
4.1 Design
Vores projekt bestod af en kvantitativ tværsnitsundersøgelse, hvis formål var at kortlægge,
hvilke aktivitetsproblematikker ptt. havde i deres dagligdag, samt om smerterne havde
indflydelse på deres roller og livskvalitet. Vi søgte at finde frem til fællestræk, som var
repræsentative for vores population, hvilket kunne muliggøre en generalisering af
resultaterne (41-43).

4.2 Materiale
Vores population var ptt., der var i kontakt med behandlingssystem, patientforening eller
interesseorganisation. Vi forsøgte at få vores stikprøve til at indeholde tilfældigt udvalgte
ptt. fra populationen. Hertil udarbejdede vi inklusions- og eksklusionskriterier (42,44). Se
Tabel 1.
Tabel 1. Tabel over inklusions- og eksklusionskriterier til stikprøven
Inklusionskriterier

Eksklusionskriterier

- Ptt. med smerter i mere end seks

- Ptt. med maligne smerter*

måneder (efter normal helingstid)
- Ptt. bosat i Danmark
- Voksne >18 år
- Ptt. der kan læse, skrive og forstå dansk

*Maligne smerter udelukkedes, da disse smerter beskrives anderledes, og derudover er der
risiko for smerter ved bivirkninger af behandlingen. Desuden er der en større psykisk
påvirkning ved denne patientgruppe, da sygdommen kan medføre dødelig udgang (10).
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4.3 Metode
4.3.1 Inklusionsmetode
Vi foretog en internetsøgning for at danne os et overblik over mulige behandlingssystemer,
patientforeninger eller interesseorganisationer, der kunne være relevante at inddrage i
vores projekt. Vi udvalgte i alt syv behandlingssteder samt fem foreninger. Vi valgte at
indsamle data både i papirform og elektronisk. Spørgeskemaer i papirform blev enten sendt
til behandlingsstederne med vedlagt returkuvert eller ved personlig uddeling. Til nogle
behandlingssteder sendte vi linket til det elektroniske spørgeskema, som de videresendte til
deres ptt. Indsamling ved foreninger foregik ved at opslå linket på deres
foreningshjemmeside eller Facebook side.
4.3.2 Litteratursøgningsproces
Litteratursøgningen til projektet blev foretaget i perioden marts 2013 til juni 2013.
Litteratursøgningen foregik løbende for at opnå den nyeste viden og for at litteraturen
stemte overens med udviklingen i projektet (43).
Søgestrategien var grundlag for at arbejde systematisk og målrettet for at finde
forskningslitteratur på følgende sundhedsfaglige og videnskabelige databaser: CINAHL,
PubMed/medline, OT-seeker og Google Scholar (45). Se Søgestrategi i Bilag 3. Vi valgte
opsætte inklusions- og eksklusionskriterier til søgning og indsamling af
forskningslitteratur. Se Tabel 2.
Tabel 2. Tabel over inklusions- og eksklusionskriterier til udvælgelse af
forskningslitteratur.
Inklusionskriterier

Eksklusionskriterier

-

Dansk og engelsksproget litteratur

- Maligne smerter

-

Forskningslitteratur fra 2000 til 2013

-

Primær- og sekundærlitteratur

Ved litteratursøgning på databaserne så vi, at dansk forskning på området var meget
sparsomt. I størst muligt omfang søgte vi efter primærlitteratur, men udvalgte også
sekundærlitteratur såsom reviews. Det var ikke nødvendigt med geografisk afgrænsning,
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da al den fundne litteratur var fra den vestlige verden og derfor var kulturelt
sammenlignelig.
Vores indledende søgning bestod af at søge på blandt andet ”occupational therap*”,
”chronic pain” og ”occupation”, som var de mest gennemgående termer i vores
basissøgning. Dette udgjorde grundlaget for en videre bloksøgning i de tidligere nævnte
databaser. Eksempel på bloksøgning ses i Tabel 3.
Tabel 3. Bloksøgning i Cinahl.
Kronisk smerter

Meningsfulde aktiviteter

Ergoterapi

Chronic pain

Occupation

Occupational therap*

Fibromyalgia

Activit*

Arthritis

Activity of Daily Living

Lower-back pain

Daily Living

Whip-lash syndrome

Everyday life
Lived experience

Udover forskningslitteratur søgte vi efter igangværende projekter omhandlende kroniske
smerter. Dette gjorde vi på danske og udenlandske hjemmesider såsom: Etf,
Gigtforeningen, Sundhedsstyrelsen, bibliotek.dk og IASP. Vi benyttede os også af
håndsøgning på VIA University College Aarhus N samt hovedbiblioteket i Aarhus C.
Den beskrevne litteratursøgning gav resultater i form af både forskningsartikler, faglige
artikler og andre bachelorprojekter. Ud fra disse lavede vi yderligere en kædesøgning, hvor
vi undersøgte det allerede fundne materiales litteraturliste for relevante kilder og herefter
anskaffede os dette, fx bogen ”Chronic pain - The occupational therapist’s perspektive” af
Jennifer Strong (10). Gennem kædesøgning fandt vi litteratur, der ikke levede op til vores
inklusionskriterier omkring årstal for udgivelse, men vi medtog dog det, vi fandt relevant.
Se Søgehistorie fra Cinahl i Bilag 4 og Søgehistorie fra Pubmed i Bilag 5 (43).
4.3.3 Litteraturvurderingsproces
Vi vurderede relevansen af de fundne forskningsartikler og faglige artikler ud fra
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gennemlæsning af abstracts. De relevante tekster blev herefter læst af alle fire
gruppemedlemmer ud fra teorien omkring forskertriangulering for at højne vores fælles
forståelse (42). Efterfølgende foretog vi en kritisk litteraturlæsning af de udvalgte artikler,
og disse blev skrevet ind i en matrix inspireret af J. Garrards’ ”Matrix Method” for at
skabe overblik over litteraturen, som kunne anvendes løbende gennem projektet (46). Se
Bilag 2. Vi vurderede forsknings- samt de faglige artikler ud fra Sundhedsstyrelsens
Evidensniveauer, selvom dette primært henvender sig til kvantitative artikler. De
kvantitative artikler samt reviews vurderede vi til at være primært på evidensniveau B,
hvorimod de kvalitative vurderedes til at være ekspertmeninger (47). Vi tilstræbte at
anvende nyeste udgaver af lærebøger samt anerkendte forfattere indenfor ergoterapi (3,30).

4.4 Dataindsamling
4.4.1 Etik
Projektets resultater kan primært gavne ergoterapeuter i en intervention, da projektet er
med til at skabe en almen og anvendelig viden om denne målgruppe. Sekundært kan det
gavne ptt., da det vil skabe fokus på et felt, der har store personlige og samfundsmæssige
omkostninger. Tertiært vil projektet kunne gavne andre professioner i at forstå vigtigheden
af aktivitet, samt belyse hvilke aktivitetsproblematikker der forekommer for denne
patientgruppe.
Vores etiske overvejelser er i overensstemmelse med de 22 principper i Helsinkideklarationen og overholder Datatilsynets krav til studerendes specialeopgaver m.v.
(48,49). Der blev lagt vægt på, at hensynet til det enkelte menneske havde førsteprioritet i
forhold til videnskaben og samfundet. Vi sørgede for at beskytte ptt. liv, helbred, privatliv
og værdighed. Dette gjorde vi ved at anonymisere personfølsomt datamateriale i
overensstemmelse med Helsinki-deklarationen (48). Vi var opmærksomme på, at data
omkring sygdom og smerter var personfølsomme, og disse oplysninger blev derfor kun
anvendt til brug for projektets gennemførelse ud fra kravene til studerendes
specialeopgaver ifølge Datatilsynet (49). Ptt. var ikke i fare ved deltagelse i projektet, men
vi havde i vores overvejelser taget højde for spørgeskemaets længde af hensyn til
målgruppen. De elektroniske data var sikret med personlig kode til systemet. Data fra
spørgeskemaer i papirform blev aflåst på skolen. Vi udleverede sammen med
spørgeskemaet et informationsbrev, hvori formålet med projektet var beskrevet. Brevet var
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kort og præcist formuleret og skrevet i et letlæseligt sprog uden fagudtryk. Vi
tydeliggjorde, at ptt., ved at udfylde spørgeskemaet, gav samtykke til at medvirke i
undersøgelsen og anvendelse af data, samt at de ikke var påtvunget at deltage og til enhver
tid kunne undlade at svare. Ptt. blev ligeledes informeret om undersøgelsens metode, at der
ingen interessekonflikter og risici var, samt information omkring tavshedspligt og
håndtering af personlige data (48). Se Informationsbrev i Bilag 6.
4.4.2 Spørgeskema
Spørgeskemaet blev udformet i et let forståeligt sprog uden fagtermer for at sikre almen
forståelse, se Spørgeskema i papirform i Bilag 7 og Elektronisk spørgeskema i Bilag 8. Vi
fandt gennem vores indsamlede litteratur eksempler på sammenlignelige data samt
inspiration til udarbejdelse af spørgsmål. Vi startede med et spørgsmål, som skulle sikre, at
ptt. ikke besvarede spørgeskemaet mere end én gang. Vi lavede her en sti, der medførte
afslutning af spørgeskemaet. Derefter opstillede vi spørgsmål omhandlende
baggrundsvariable, omkring ptt.’s køn, alder, om de var født i Danmark samt hovedårsag til
deres kroniske smerter (42). Herefter indsamlede vi oplysninger om ptt.’s
smertelokalisation samt smerteintensitet ud fra den Numeriske Rangskala (NRS) (50).
Efterfølgende skulle spørgsmålene belyse ppt.’s aktivitetsproblematikker, roller og
livskvalitet. Udarbejdelsen af de 30 valgte aktiviteter var inspireret af Kielhofners
interessetjekliste samt ADL-taksonomien (3,39). I udvælgelsen af de 30 aktiviteter lagde vi
vægt på, at aktiviteterne skulle tiltale begge køn. Vi lagde derudover vægt på at minimere
antallet af aktiviteter for at tage hensyn til vores målgruppe, hvorfor vi sammenkædede
nogle af aktiviteterne. De ti angivne roller var inspireret af Kielhofners rolletjekliste (3). I
udvælgelsen af rollerne lagde vi igen vægt på, at rollerne skulle tiltale begge køn samt
forsøgte at udvælge roller, som passede ind i alle aspekter af ptt.’s dagligdag. Ptt. angav
graden af livskvalitet ud fra NRS samt vurderede smerternes indflydelse herpå.
Størstedelen af spørgeskemaet bestod af lukkede spørgsmål, dog var spørgsmålet omkring
hovedårsag til smerter et kvalitativt spørgsmål, mens der i angivelse af roller var mulighed
for at indtaste anden rolle end de angivne. Fordelen ved lukkede spørgsmål var, at det
øgede sammenligneligheden, mens ulempen var, at ptt. ikke havde mulighed for at
kommentere ved valgmuligheder, der fx ikke stemte overens med deres virkelighed. I det
elektroniske spørgeskema blev spørgsmål omkring aktivitetsproblematikker og betydning
af aktiviteten, hvori der var problemer, opdelt i to, ved at anvende aktiveringsregler. Dette
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gjorde, at kun de aktiviteter, der var angivet problemer i, skulle vurderes i efterfølgende
spørgsmål. Aktiveringsreglen anvendtes ligeledes i spørgsmålene omkring roller og
problemer med disse (44,51).
Ved udformning af spørgeskemaet var der to generelle fokusområder, vi gerne ville
opfylde. Det første var, at spørgsmålene skulle afdække vores problemstilling og
hypoteser, samt stemme overens med vores teoretiske grundlag. Det andet var, at de
enkelte spørgsmål blev udformet ud fra viden omkring måleskalaer, for på den måde at
sikre bedst mulige håndterbare data (44).
4.4.3 Pilotundersøgelse
For at sikre høj intern validitet og mindske risikoen for informationsbias, foretog vi
pilotundersøgelser af begge spørgeskemaer. Ved pilotundersøgelsen af spørgeskema i
papirform valgte vi fem bekendte, der alle havde kroniske smerter. Efter pilotundersøgelse
til papirformen blev det elektroniske spørgeskema udarbejdet, og pilotundersøgelsens
formål var her at afprøve skemaets funktionalitet. Pilotrespondenterne var ikke en del af
stikprøven (41,44).
4.4.4 Udsendelse og modtagelse af spørgeskema
Da indsamlingen foregik ved både papirform og elektronisk, var det præcise antal af
udleverede spørgeskemaer uklart. Vi udleverede i alt 64 spørgeskemaer i papirform og fik
50 retur. Linket til det elektroniske spørgeskema blev udsendt ni steder på internettet, samt
videresendt af kontaktpersoner til ptt. Se Oversigt over udleverede spørgeskemaer i Bilag
9. Det var ikke nødvendigt at rykke for svar ved spørgeskemaer uddelt i papirform. Ved de
elektroniske skemaer på Facebook rykkede vi for svar ved at sørge for, at vores opslag altid
stod øverst på siderne. Se Flowdiagram over indsamlede besvarelser i Bilag 10 (52).
Vi kunne kun måle frafaldet ved de spørgeskemaer, der var udsendt i papirform. Frafaldet
af deltagere var her i alt: 14 ptt.
Efter svarfristen havde vi 346 besvarelser.
4.4.5 Forkastning
Ved indtastning af spørgeskemaerne i papirform, forkastede vi 11 ptt.’s besvarelser på
grund af manglende eller fejlagtige oplysninger. Ved gennemgang af de samlede
elektroniske spørgeskemaer forkastede vi 14 svar, som skyldtes ufærdige besvarelser.
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Samlet forkastning i procent: 7,23 %
Endeligt antal deltagende ptt.: 321

4.5 Databearbejdning
4.5.1 Indtastning af data
Data fra spørgeskemaer i papirform blev overført til SurveyXact, og herefter blev al data
overført til Microsoft Office Excel 2007. For at styrke den interne validitet af vores
besvarelser læste ét gruppemedlem data fra disse spørgeskemaer højt, mens et andet
medlem indtastede (51).
4.5.2 Dataanalyse
Ved optælling og kategorisering af vores data, almindelig matematisk bearbejdning samt
udarbejdelse af diagrammer og tabeller brugte vi Microsoft Office Excel 2007. Data blev
analyseret ud fra deskriptiv samt analytisk statistik i Excel 2007, Statplus samt Number
Cruncher Statistical System (NCSS) (53-55).
4.5.3 Deskriptiv statistik
Data på ratiointervalskala illustreredes ved histogram, hvor middelværdien beskrev central
tendens og standarddeviation beskrev spredning. Data på ordinalskala illustreredes i
tabeller, hvor medianen beskrev central tendens og spredning var min-maks. Data på
nominal- eller binomialskala illustreredes i tabeller og diagrammer, hvor modus beskrev
central tendens og spredning var de kategorier, hvori der var angivet svar (44).
Vi udregnede beskrivende statistik i programmet StatPlus (55).
4.5.4 Analytisk statistik
Ved efterprøvning af vores opstillede hypoteser (Ha), formulerede vi hertil nulhypoteser
(H0). Vi fastsatte signifikansnivauet til α = 0,05. Hvis p-værdien var større end vores
fastsatte α-niveau, kunne vi ikke udelukke, at resultaterne var tilfældige (44).
Vi udarbejdede et scatterplot til hypoteserne. Vi anvendte NCSS til udregning af
Spearmans Rho, hvor p-værdien hertil blev fundet ved udregning af Pearsons.
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5. Resultater
5.1 Deskriptiv statistik
5.1.1 Baggrundsvariable
I alt deltog 321 ptt., heraf 293 kvinder (91,23 %) og 28 mænd (8,72 %).
Gennemsnitsalderen var 45,5 år, min-max 18-84. Standard deviation (SD) var 11,69. SEM
0,65. Se Figur 2.

Ptt.

Figur 2. Oversigt over køn og alder af ptt. n = 321
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Alderskategori
Det aldersmæssige forhold mellem kvinder og mænd viste, at der var størst deltagelse af
ptt. i aldersgruppen 41-50 år ved begge køn. Halvdelen af mændene og lidt under en
tredjedel af kvinderne tilhørte denne alderskategori.
Der var 314 ud af de 321 ptt., som var født i Danmark (97,82 %).
Hovedårsagen til de kroniske smerter blev angivet kvalitativt. Ptt. angav mellem én til syv
diagnoser eller årsager, hvor det hyppigst angivne var én diagnose, som 205 ptt. angav
(63,86 %). De sidste 116 ptt. (36,14 %) angav flere end én og op til syv årsager. Der var
otte ptt., der angav ikke at have diagnose eller årsag (2,49 %).
Vi kategoriserede svarene i 11 diagnosegrupper. Ved de 116 ptt. der angav mere end én
diagnose, kategoriserede vi den først angivne. Se Figur 3.
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Figur 3. Oversigt over antal ptt. i 11 diagnosegrupper. n = 321.
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* Rheumathoid Arthrit, Osteoarthritis, Psoriasisgigt og Morbus Bechterew.

Vi så en overvægt af diagnoserne gigtsygdomme (26,17 %), fibromyalgi (23,05 %) og
piskesmæld (14,02 %). Kategorien andet indeholdte blandt andet de otte ptt., der angav, at
de ikke havde nogen diagnose eller årsag.
5.1.2 Oplysning om ptt.’s smerte
Ved ptt.’s angivelse af hvor de følte, deres smerte var lokaliseret i kroppen, var der
mulighed for at afkrydse én eller flere svarmuligheder. Ptt. angav fra 1 til 14 lokalisationer.
Syv lokalisationer var det hyppigste, som 42 ptt. (13,08 %) angav. Der var tre ptt., der
angav at have smerter i 14 lokalisationer. 76 ptt. angav andet (23,68%). Se Oversigt over
antal smertelokalisationer i Bilag 11.
Nogle af de hyppigst angivne lokalisationer var hoved samt lokalisationer, der tilhører
bevægeapparatet. Der var blandt disse nogle typiske kombinationer:


Af de 71,03 % ptt., der angav smerter i nakke, angav 61,99 % af disse også smerter
i skulder.
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Af de 62,31 % ptt., der angav smerter i fødder, angav 37,07 % også smerter i både
hofte og knæ.



Af de 80,37 % ptt., der angav smerter i lænd, angav 49,22 % også smerter i øvre
ryg.

Ptt.’s smerteintensitet var angivet i gennemsnit den seneste uge, i aktivitet og i hvile.
Svarene blev angivet på NRS fra 0 til 10, hvor 0 var ingen smerte og 10 var værst
tænkelige smerte. Ptt. angav smerteintensiteten i aktivitet fra 2 til 10, hvor den hyppigst
angivne var 8, angivet af 31,15%. Ved smerteintensitet i hvile blev der angivet fra 0 til 10,
hvor det hyppigst angivne var 5, angivet af 21,80%. Se Oversigt over ptt.’s smerteintensitet
i aktivitet i Bilag 12.
Smerterne inddelte vi i lav, middel og høj smerteintensitet (50). Se Tabel 4.
Tabel 4. Oversigt over smerte i aktivitet og hvile. n = 321
Kategorisering af smerte i aktivitet
Antal

Antal i %

Lav (0-3)

12

3,74 %

Middel (4-6)

87

Høj (7-10)
I alt

Kategorisering af smerte i hvile
Antal

Antal i %

Lav (0-3)

64

19,94 %

27,10 %

Middel (4-6)

155

48,29 %

222

69,16 %

Høj (7-10)

102

31,78 %

321

100,00 %

I alt

321

100,00 %

I kategoriseringen af smerteintensitet i aktivitet var den hyppigst angivne i kategorien høj
med 222 svar (69,16 %), hvor den hyppigste ved smerteintensitet i hvile derimod var
middel med 155 svar (48,29 %).
Vi så, at 49 ptt. (15,26 %) angav samme grad af smerteintensitet i aktivitet og hvile.
Medianen for smerteintensitet for både mænd og kvinder lå på 8, og det var derfor ikke
relevant at teste, om der var statistisk signifikant forskel.
5.1.3 Aktivitet
Af de 30 mulige aktiviteter skulle ptt. angive, hvilke af disse de havde problemer med.
Aktiviteterne var kategoriseret i: dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet. Se Figur 4.
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Figur 4. Procentvis fordeling af alle angivne aktivitetsproblematikker i de tre områder:
dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet. n = 5.314 (antal aktivitetsproblematikker)

26%
37%

Dagligdagsaktiviter
Leg
Produktivitet

37%

Indenfor de tre områder: dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet var:


26,04 % af de angivne aktivitetsproblematikker angivet i dagligdags aktiviteter,
heri var den hyppigst angivne hvile/søvn med 214 svar (66,67%).



37,11 % af de angivne aktivitetsproblematikker angivet i leg, heri var den hyppigst
angivne vedligeholdelse af bil og bolig med 262 svar (81,62%).



36,85 % af de angivne aktivitetsproblematikker angivet i produktivitet, heri var den
hyppigst angivne rengøring med 296 svar (92,21%).

Antallet af de ptt. der havde problematikker i de 30 angivne specifikke aktiviteter, ses i
Figur 5.
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Figur 5. Oversigt over angivne aktivitetsproblematikker. n = 5314.
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Ved 17 ud af de 30 opstillede aktiviteter havde over 50 % af ptt. (>160 ptt.) angivet dem
som problematiske. Dette var fx lønnet arbejde, havearbejde, dyrke sport/motion, indkøb,
gå i byen og sexliv.
Kvinderne havde i gennemsnit 16,68 (95 % CI: 15,74-17,63)  17 problematikker, mens
mændene havde 15,67 (95 % CI: 12,38-18,96)  16. Der sås ingen forskel mellem antallet
af aktivitetsproblematikker hos kvinder og mænd, da konfidensintervallet hos kvinder lå
indenfor konfidensintervallet hos mænd.
Ved de tre hyppigste hovedårsager i vores projekt var gennemsnittet af
aktivitetsproblematikker ved gigtsygdomme 15 problematikker, og 18 problematikker ved
både fibromyalgi og piskesmæld.
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Efter at ptt. havde angivet, hvilke aktivitetsproblematikker de havde, skulle de angive, hvor
meget disse aktiviteter betød for dem, ud fra niveauerne: lidt, moderat og meget. Se Tabel
over aktivitetsproblematikker, samt angivet betydning af aktiviteten, hvori der er
problemer i Bilag 13. I Tabel 5 ses den angivne betydning af de aktiviteter, ptt. havde
problemer med, inddelt i dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet.
Tabel 5. Oversigt over betydning af de problematiske aktiviteter i %.
Betydning af de aktiviteter, hvori
der er problemer

Lidt

Moderat

Meget

Dagligdagsaktiviteter 5,35 %

16,47 %

78,18 %

Leg

11,00 %

28,35 %

60,65 %

Produktivitet

13,07 %

30,69 %

56,23 %

Det sås, at det hyppigste svar var, at betydningen af den angivne aktivitet, hvori de havde
problemer, var meget i alle tre kategorier.


I kategorien dagligdags aktiviteter, blev hvile/søvn angivet som den mest
problematiske, og 199 ud af de 214 (92,99 %) ptt. angav, at denne aktivitet betød
meget.



I kategorien leg, blev vedligeholdelse af bil og bolig angivet som den mest
problematiske, og 121 ud af de 262 (46,18 %) ptt. angav, at denne aktivitet betød
meget.



I kategorien produktivitet, blev rengøring angivet som den mest problematiske, og
170 ud af de 296 (57,43 %) ptt. angav, at denne aktivitet betød meget.

5.1.4 Roller
I Tabel 6 sammenholdtes de roller, ptt. angav de havde i dagligdagen, med om rollerne var
problematiske på grund af smerte. I svarmuligheden andet, nævnte ptt. blandt andet
rollerne: syg/sygemeldt (3 ptt.), førtidspensionist (11 ptt.), kontanthjælpsmodtager (2 ptt.)
og fleksjobber (5 ptt.).
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Tabel 6. Oversigt over angivne roller og problemer med disse.
Roller

Antal ptt. med

Antal ptt.

Procentvis

angivne rolle

med problemer

angivelse af

med rollen pga.

problemer

smerter

med angivne
rolle pga.
smerter

Studerende/elev

19

17

89,47%

Lønmodtager/selvstændig

94

85

90,43%

Kollega

98

74

75,51%

Frivillig

82

53

64,63%

Forælder

214

129

60,28%

Husmoder/husfader

184

155

84,24%

Ven/veninde

252

157

62,30%

Familiemedlem

270

169

62,59%

Person med fritidsinteresser

199

170

85,43%

arrangementer

144

126

87,50%

Andet

64

37

57,81%

Deltager i sociale

Ved hver af de opstillede roller, angav over 50 % af ptt. at have problemer med disse.
Rollerne familiemedlem (270 ptt.) samt ven/veninde (252 ptt.) var de roller, flest ptt. havde.
Det var imidlertid rollerne studerende/elev og lønmodtager/selvstændig, som flest ptt.
havde problemer med (hhv. 89,47 % og 90,43 %).
5.1.5 Livskvalitet
Ptt.’s livskvalitet inden for den sidste måned, blev angivet på NRS fra 0-10, hvor 0 var
lavest tænkelige livskvalitet og 10 var højst tænkelige livskvalitet. Den hyppigst angivne
livskvalitet var 5, som 51 ptt. havde angivet (15,89 %). Seks ptt. (1,87 %) angav deres
livskvalitet til 0, mens fem ptt. (1,56 %) angav livskvaliteten til 10.
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Efterfølgende kategoriseredes livskvalitet i tre grader: lav, middel og høj. En lille overvægt
af ptt. angav, at have middel livskvalitet (40,19 %). Se Tabel 7.
Tabel 7. Oversigt over antal ptt.’s angivelse af livskvalitet i de tre grader.
Livskvalitet den sidste

Antal ptt.

Antal ptt. i %

Lav livskvalitet (0-3)

97

30,22 %

Middel livskvalitet (4-6)

129

40,19 %

Høj livskvalitet (7-10)

95

29,60 %

I alt

321

100,00 %

måned

Efterfølgende skulle ptt. angive i hvilken grad kroniske smerter havde indflydelse på deres
livskvalitet. De angivne svar spændte fra ingen indflydelse til virkelig meget indflydelse.
Den hyppigste grad af indflydelse på ptt.’s livskvalitet var meget indflydelse, som 139 ptt.
(43,30 %) angav, mens virkelig meget indflydelse var angivet af 116 ptt. (36,14 %). Så i alt
angav 255 ptt. (79,44 %), at smerterne havde meget indflydelse eller virkelig meget
indflydelse på deres livskvalitet.
Kroniske smerters indflydelse på livskvalitet blev sammenholdt med de tre grader af
livskvalitet. Se Oversigt over de tre grader af livskvalitet sammenholdt med hvor høj grad
kroniske smerter har indflydelse på denne i Bilag 14. Det sås heri, at de hyppigst angivne
svar meget indflydelse samt virkelig meget indflydelse samlet procentvis var angivet af
flere ptt., der havde lav livskvalitet end ptt., der havde høj livskvalitet:


Af de 97 ptt. med lav livskvalitet (NRS 0-3) angav 93 ptt. (95,88 %), at smerterne
havde enten meget indflydelse eller virkelig meget indflydelse.



Af de 129 ptt. med middel livskvalitet (NRS 4-6) angav 106 ptt. (82,17 %), at
smerterne havde enten meget indflydelse eller virkelig meget indflydelse.



Af de 95 ptt. med høj livskvalitet (NRS 7-10) angav 56 ptt. (58,95 %), at smerterne
havde enten meget indflydelse eller virkelig meget indflydelse.

5.1.6 Forskelle mellem hovedårsager
Da vi så en overvægt af de tre hovedårsager: gigtsygdomme, fibromyalgi og piskesmæld,
undersøgte vi, om der var en forskel mellem de forskellige hovedårsager i forhold til
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medianen ved smerteintensitet og livskvalitet samt gennemsnittet af
aktivitetsproblematikker. Se Oversigt over forskelle ved hovedårsager i Bilag 15.
Generelt sås der ikke en markant afvigelse ved nogle af hovedårsagerne i forhold til de
samlede medianer og gennemsnit.


Ved smerteintensitet sås neurogene årsager som den hovedårsag, der havde højst
smerte, med en median på 10.



Ved antal aktivitetsproblematikker sås fibromyalgi, piskesmæld og
bindevævssygdomme som de hovedårsager, der havde flest antal
aktivitetsproblematikker, med et gennemsnit på 18. Ydermere sås årsager i/fra
hoved, skulder og nakke som den hovedårsag med færrest antal
aktivitetsproblematikker, med et gennemsnit på 11.



Ved livskvalitet sås bindevævssygdomme som den hovedårsag, der havde højst
livskvalitet, med en median på 8. Årsager i/fra underliv og mave angav lavest
livskvalitet, med en median på 4.

Samlet sås det, at der ikke var nogle af hovedårsagernes medianer eller gennemsnit, der var
betydeligt forskellige fra de samlede medianer og gennemsnit.

5.2 Analytisk statistik
5.2.1 Hypotese 1
Ha: Jo højere smerteintensitet i aktivitet der er angivet, jo højere antal
aktivitetsproblematikker har ptt.
H0: Der er ingen korrelation mellem ptt.’s smerteintensitet og antallet af
aktivitetsproblematikker.
Inden udregning af om variationen i smerteintensitet hang sammen med variationen i antal
aktivitetsproblematikker, udarbejdedes et scatterplot for at se, om der var en mulig lineær
sammenhæng. Se Figur 6.
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Antal aktivitetsproblematikker

Figur 6. Sammenhæng mellem smerteintensitet og antal aktivitetsproblematikker.
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Vi så en stor spredning omkring tendenslinjen, som viste en beskeden, positiv korrelation.
Determinationskoefficienten (R2) beskrev, hvor stor en del af variationen i antal
aktivitetsproblematikker, der kunne tilskrives variation i angivet smerteintensitet. Altså
kunne 10 % af variationen i antal aktivitetsproblematikker tilskrives variationen af angivet
smerteintensitet.
Test: Vi testede om Spearmans Rho var forskellig fra 0.
Vi anvendte denne non-parametriske test, da data ikke var normalfordelte. Dette havde vi
aflæst ved kurtosis (skævhed), som viste, at denne var uden for de anvendte parametre -1
til 1. Kurtosis for vores data var 2,19.
Forudsætninger: Uafhængighed mellem variablene.
Program: NCSS
Teststørrelse: Spearmans Rho: r = 0,301  0,30
Resultat: p-værdi = <0,001
Konklusion: Spearmans Rho blev 0,30 og korrelationen vurderedes til at være lav (56). Da
vi ikke havde redskaberne til at få en p-værdi ved Spearmans Rho, anvendte vi i stedet pKirstine H. Rosenfeldt, Sarah T. Mc Creesh,
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værdien fra Pearsons. Her fik vi en p-værdi på <0,001, hvilket gjorde, at vi forkastede H0.
Dette betyder, at der var en statistisk signifikant korrelation mellem de to variable. Vi
konkluderede, at der hos ptt. var en beskeden sammenhæng mellem graden af
smerteintensitet og antallet af aktivitetsproblematikker. Se Udregninger til hypotese 1 i
Bilag 16.
5.2.2 Hypotese 2
Ha: Jo flere aktivitetsproblematikker ptt. har, jo lavere er deres livskvalitet.
H0: Der er ingen sammenhæng mellem ptt.’s antal af aktivitetsproblematikker og
livskvalitet.
Der blev udarbejdet et scatterplot for at se, om der var en mulig lineær sammenhæng. Se
Figur 7.
Figur 7. Sammenhæng mellem antal aktivitetsproblematikker og angivet livskvalitet.
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Vi så, en meget stor spredning omkring tendenslinjen, som viste en beskeden, negativ
korrelation.
Determinationskoefficienten (R2) beskrev, at blot 4 % af variationen i livskvalitet kunne
tilskrives variationen af antal aktivitetsproblematikker.
Test: Vi testede om Spearmans Rho var forskellig fra 0.
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Vi anvendte denne non-parametriske test, da data ikke var normalfordelte. Ved data om
antal af aktivitetsproblematikker var kurtosis 2,19 og ved data om livskvalitet var kurtosis
2,26.
Forudsætninger: Uafhængighed mellem variablene.
Program: NCSS
Teststørrelse: Spearmans Rho: r = -0,202351  -0,20
Resultat: p-værdi = <0,001
Konklusion: Spearmans Rho blev -0,20 og korrelationen vurderedes til at være ubetydelig
(56). Da vi ikke havde redskaberne til at få en p-værdi ved Spearmans Rho, anvendte vi i
stedet p-værdien fra Pearsons. Her fik vi en p-værdi på <0,001, hvilket gjorde, at vi
forkastede H0. Dette betød, at der var en statistisk signifikant korrelation mellem de to
variabler. Vi konkluderede, at der hos ptt. var en ubetydelig sammenhæng mellem antal
aktivitetsproblematikker og ptt.’s livskvalitet. Se Udregninger til hypotese 2 i Bilag 17.

6. Diskussion
Vi vil i diskussionsafsnittet kort redegøre for resultaternes svar på problemstillingen, hvor
vi først vil diskutere vores resultater i forhold til den anvendte teori samt ekstern validitet.
Efterfølgende vil vi diskutere vores interne validitet af design, materiale og metode.
Vi opfatter, efter bearbejdning af projektets data, at stikprøven er repræsentativ for danske
kvinder i alderen 41-50 år med høj grad af kroniske smerter hovedsageligt i
bevægeapparatet, hvis årsag primært skyldtes gigtsygdomme, fibromyalgi eller
piskesmæld.

6.1 Faglig diskussion af resultater i forhold til anvendt teori samt ekstern
validitet
6.1.1 Smerteintensitet
Vi fandt det relevant at vide noget om de enkelte ptt.’s smerteintensitet, da smerte er en
subjektiv oplevelse og derfor er forskellig fra pt. til pt. Vi så i resultaterne, at vores
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stikprøve kunne være repræsentativ for ptt. med høj smerteintensitet (NRS 4-10), og dette
var en væsentlig faktor for vores projekt, da dette kunne have indflydelse på
sammenhængen mellem ptt.’s kroniske smerter, aktivitetsproblematikker, roller samt
livskvalitet og vores resultater herom.
I vores projekt angav kvinder i gennemsnit en lavere intensitet af smerte, 7, end mænd som
angav 8. Dette stemte ikke overens med et amerikansk kvantitativt studie fra 2010, hvor
det blev vist, at kvinder angav højere smerteintensitet end mænd (19). Dette kunne skyldes
vores projekts overvægt af kvinder, og at mænds angivelse af smerteintensitet derfor ikke
var repræsenteret korrekt ved sammenligning af disse.
Vi så, ved vores første hypotese, at der var en lav, men statistisk signifikant sammenhæng
mellem smerteintensitet og aktivitetsproblematikker. Flere undersøgelser har vist beskeden
sammenhæng mellem smerteangivelse, funktionsformåen og patologiske forandringer hos
patienter med kroniske smerter (57). Vores resultat kunne sammenholdes med et resultat
fra det danske observationsstudie fra 2011 omkring kvinder med overekstremitetsfrakturer,
som viste lav sammenhæng mellem smerteintensiteten ved akut smerte og
aktivitetsudførelse. Dette bidrog til en diskussion om, hvorvidt der var forskel på kronisk
og akut smerte i forhold til smertens indflydelse på aktivitetsudførelse og medfølgende
aktivitetsproblematikker. På baggrund af vores og dette studie kunne det udledes, at alle
former for smerte, akut eller kronisk, kunne have indflydelse på aktivitetsudførelse og
problemer heri (18).
6.1.2 Aktiviteter
Indenfor dagligdags aktiviteter så vi, at den hyppigst angivne aktivitetsproblematik var
hvile/søvn (15 %). I et svensk studie fra 2013 omhandlende ptt.’s dagligdags aktiviteter,
var den femte hyppigst angivne aktivitetsproblematik, ud af 44 aktiviteter, også sleeping
(søvn). I leg var det vedligeholdelse af bil og bolig (82 %), hvilket kan sammenlignes med
det svenske studies householding (husholdning), som var den sjette mest angivne
problematik. I produktivitet var det rengøring (92 %), hvilket sammenlignes med det
svenskes cleaning the house, som var den tredje mest angivne aktivitetsproblematik (58).
Rengøring viste sig også som en af de hyppigst angivne problematikker i et kvantitativt
bachelorprojekt fra 2010, som undersøgte aktivitetsproblematikker hos arbejdende kvinder
med fibromyalgi (59), samt i det danske observationsstudie fra 2011 omkring kvinder med
overekstremitetsfrakturer (18).
Kirstine H. Rosenfeldt, Sarah T. Mc Creesh,
Camilla L. Grauengaard, Line N. Remmen

Side 32 af 48

”Av, mit liv gør ondt!”
I forhold til hvile/søvn, bliver søvn af Kielhofner ikke beskrevet som et område af
ergoterapi, da han beskriver, at aktiviteter i dagligdagen er: aktiviteter mennesket udfører i
det meste af deres vågne timer (60). I det MOHO inspirerede Occupational Questionaire
(OQ), hvor patienten skal kortlægge sin døgnrytme, medtages fem af døgnets nattetimer
ikke. Ved at udelade disse timer fra skemaet, ser vi en risiko for at udelukke en mulig
redegørelse af eventuelle problematikker, der foregår i løbet af natten, fx problemer med
eller afbrudt søvn (3). Den amerikanske artikel fra 2007 påpegede også, at patienter med
kroniske smerter havde problemer med søvn (26). Der blev i en engelsk artikel fra 2008
diskuteret, om søvn burde være et ergoterapeutisk arbejdsområde. Konsekvenserne af
dårlig eller ingen søvn kunne have stor indflydelse på aktiviteter i dagligdagen, såsom
døsighed, forringet udførelse af arbejde samt forringede sociale kompetencer på arbejdet
og i hjemmet (60). Vi mener, at projektets aktivitet hvile/søvn kan betragtes som værende
en aktivitet, der både kan være mål og middel til at opnå en bedre aktivitetsudførelse i
dagligdagen, hvorved hvile/søvn kan betragtes som en aktivitet og derfor blive et
ergoterapeutisk indsatsområde. I ICF-klassifikationen betragtes søvn ydermere som
værende en mental kropsfunktion, og da ergoterapeuter kan anvende ICF-skemaet i en
intervention, hvor der blandt andet lægges vægt på kropsfunktioner, ser vi igen søvn som
et ergoterapeutisk indsatsområde (37). Udførelse af aktiviteter og søvn ses afhængige af
hinanden, og det er beskrevet, at: ”den bedste sovemedicin er et aktivt liv” (61).
De fem hyppigst angivne aktivitetsproblematikker: rengøring, vedligeholdelse af bil og
bolig, havearbejde, dyrke sport/motion samt indkøb var aktiviteter, der kunne indeholde
fysisk og tungt arbejde. At de havde problemer heri kunne begrundes med, at de hyppigst
angivne lokalisationer af smerte fandtes i bevægeapparatet. I vores stikprøve var ptt.
særligt kendetegnet ved, at have smerter i bevægeapparatet, som kunne påvirke fysisk
krævende aktiviteter.
De tre hyppigste hovedårsager i projektet påvirkede ikke gennemsnittet af antallet
aktivitetsproblematikker i hverken negativ eller positiv retning. Desuden så vi, at vi
generelt havde formået at udvælge aktiviteter, der appellerede både til mænd og kvinder.
Ligheden mellem mænd og kvinder tydeliggjordes yderligere ved at sammenligne
medianerne fra de to køns angivne smerteintensiteter. Da der var overlappende
konfidensinterval i antal aktivitetsproblematikker samt ingen forskel i medianen i

Kirstine H. Rosenfeldt, Sarah T. Mc Creesh,
Camilla L. Grauengaard, Line N. Remmen

Side 33 af 48

”Av, mit liv gør ondt!”
smerteintensitet mellem mænd og kvinder, kan stikprøven i spørgsmålene omhandlende
smerteintensitet samt aktivitetsproblematikker betragtes som én gruppe.
I en canadisk artikel fra 2012 blev det beskrevet, at kroniske smerter kan forhindre et
menneske i at være i stand til at udføre meningsfulde aktiviteter (17). Resultaterne fra
vores projekt stemte overens med dette, da over 50 % af ptt. i alle tre områder: dagligdags
aktiviteter, leg og produktivitet, angav aktiviteterne til at have meget betydning, som vi
anså som meget meningsfulde. Ydermere kan vores resultater til dels sammenlignes med
resultaterne i det kvantitative bachelorprojekt fra 2010, som undersøgte
aktivitetsproblematikker hos arbejdende kvinder med fibromyalgi ud fra sammenlignelige
tre områder, hvor omkring 50 % af respondenterne angav, at betydningen af aktiviteterne
var meget vigtig (59). Forskellen på resultatet mellem vores projekt og det sidstnævnte
kunne være, at de angivne aktiviteter ikke stemte overens, samt sidstnævnte projekt
arbejdede med en specifik udvalgt målgruppe.
De resultater, vi så omkring ptt.’s aktivitetsproblematikker, skal betragtes ud fra
Kielhofners teori omkring omgivelsernes betydning for menneskelig aktivitet, da aktivitet
er i samspil med og afhængig af omgivelserne. Omgivelserne kan have indflydelse på
menneskets aktivitetsliv gennem de fysiske, sociale, kulturelle, økonomiske og politiske
ressourcer og begrænsninger, der er heri (3). Vi manglede dette aspekt for at få et
fyldestgørende belysning af ptt.’s aktivitetsliv i forhold til en mulig intervention, da
omgivelserne ikke var taget med i betragtning.
6.1.3 Roller
Det sås ud fra svarene omkring nuværende roller samt problematikker med disse, at
rollerne studerende/elev og lønmodtager/selvstændig var de roller, hvori ptt. havde størst
procentvis angivelse af problemer. Vi så et sammenfald af, at de to roller, som kan
sidestilles med hvad der svarer til en 37-timers arbejdsuge, var de mest problematiske at
opretholde. Dette sammenholdes med det danske socioøkonomiske survey fra 2006, hvor
det belyses, at der er store socioøkonomiske konsekvenser i samfundet i form af udbetaling
af førtidspension og sygedagpenge til patienter med kroniske smerter (12). I vores projekt
sås det også, at aktiviteten lønnet arbejde var en af de hyppigst angivne
aktivitetsproblematikker (69 %). Lønnet arbejde (working) sås ligeledes i det svenske
studie fra 2013 som den hyppigst angivne aktivitetsproblematik (58).
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I vores projekt sås det, at der var problemer med alle de angivne roller, hvilket kan
sammenholdes med den amerikanske forskningsartikel fra 2007, som beskrev, at kroniske
smerter har indflydelse på alle komponenter af et menneskes liv, herunder roller (26). Ptt.
beskrev ydermere deres andre roller som syg/sygemeldt (3 ptt.), førtidspensionist (11 ptt.),
kontanthjælpsmodtager (2 ptt.) og fleksjobber (5 ptt.). Som Kielhofner beskriver, kan en
funktionsnedsættelse medføre ændring af aktivitetsidentiteten, hvormed mennesket både
kan miste roller, men også påtage sig nye. At ppt. fx angav rollen syg viste, at de havde
påtaget sig en ny rolle, som havde indflydelse på deres opfattelse af egen identitet og risiko
for medfølgende selvstigmatisering (62). Det sås, at 221 ptt. angav at have problemer med
lønnet arbejde, mens kun 94 angav at have denne rolle. Vi diskuterede derfor, om de 127
ptt. der var til forskel mellem disse eventuelt kunne være ptt., som havde mistet rollen som
lønmodtager.
Hvor lønmodtager/selvstændig og studerende/elev sås som de mest problematiske roller,
sås familiemedlem og ven/veninde som de hyppigst angivne roller, ptt. havde. Det tydede
på, at disse roller ikke i samme grad var påvirket af smerterne, samt at roller, der ikke
krævede fysisk aktivitet, lettere kunne bibeholdes. Dette stemte overens med vores resultat
om, at kroniske smerter havde indflydelse på bevægeapparatet og dermed fysisk krævende
aktivitet.
6.1.4 Livskvalitet
Vi så en ubetydelig, men statistisk signifikant sammenhæng mellem ptt.’s antal af
aktivitetsproblematikker og deres angivne livskvalitet. Dette kunne skyldes teorien
omkring meningsfulde aktiviteter. Kielhofner beskriver, at deltagelse i meningsfulde
aktiviteter er med til at skabe mening med tilværelsen og tilfredsstillelse i forhold til egne
ønsker, forestillinger og behov, hvilket øger livskvaliteten for det enkelte menneske (3).
Dette understøttede vores resultater, da det ikke nødvendigvis var antallet af
aktivitetsproblematikker, der afgjorde, hvordan livskvaliteten var for pt., men derimod hvis
problematikkerne opstod i meningsfulde aktiviteter. Eksempelvis kunne ændring af
aktivitetsfærdigheden give problemer i aktiviteten lønnet arbejde, som i sig selv kunne
påvirke livskvaliteten, hvis denne aktivitet fandtes meningsfuld for pt., og at
aktivitetsadaptationen var uhensigtsmæssig. Derudover kunne problemer i aktiviteten
lønnet arbejde også medføre problemer i rollerne lønmodtager/selvstændig og eventuelt
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kollega. Problemer i én meningsfuld aktivitet kunne derved berøre alle aspekter af den
menneskelige aktivitet.
I forhold til det tidligere nævnte danske observationsstudie fra 2011 omkring kvinder med
overekstremitetsfrakturer viste et resultat, at der var ubetydelig til lav sammenhæng
mellem kvindernes akutte smerte og livskvalitet. I forskningsartiklen diskuteredes det, om
den lave sammenhæng mellem akut smerte og livskvalitet kunne skyldes, at smerten var
midlertidig, og at kvinderne dermed forventede bedring af smerten (18). Vores projekt
viste, at næsten 80 % af ptt. svarede, at smerterne havde meget indflydelse og virkelig
meget indflydelse hos både ptt. med lav, middel og høj livskvalitet. Dette viste, til forskel
fra forskningsartiklen omkring akutte smerter, at ptt. angav, at kroniske smerter havde
indflydelse på livskvalitet. Forskellen kan skyldes, som diskuteret i artiklen, at udsigten til
bedring har betydning for livskvaliteten (18). Flere forskningsartikler påpeger også, at
kroniske smerter har indflydelse på livskvaliteten (7,11,12,26). Vi medtog i vores
overvejelser omkring den angivne livskvalitet, at andre faktorer end kroniske smerter
kunne have haft indflydelse herpå, såsom skilsmisse, dødsfald og andre livsændrende
situationer.

6.2 Diskussion af projektets interne validitet
6.2.1 Design
En kvantitativ undersøgelse gav os mulighed for at finde frem til fællestræk, som kunne
være repræsentative for stikprøven, herunder mulige associationer mellem smerte og
aktivitetsproblematikker samt roller og livskvalitet. Dertil så vi det som et supplement til
de kvalitative undersøgelser, som kunne give mulighed for at indsamle de subjektive og
personlige oplevelser, der var ved kroniske smerte.
6.2.2 Materiale og Metode
6.2.2.1 Inklusionsmetode
Ved udvælgelse af stikprøve ønskede vi tilfældige ptt. fra populationen. Vi diskuterede
dog, om stikprøven var tilfældig udvalgt i og med, at der blev taget kontakt til foreninger
for specifikke diagnoser ved indsamling. Derudover var der risiko for selektionsbias, da vi
ved at medtage ptt., der var i kontakt med behandlingssystem, patientforening eller
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interesseorganisation, medtog de “stærke” ptt. i vores projekt. De ressourcesvage ptt. vil
muligvis ikke være at finde i vores stikprøve.
I Danmark kan der være variation i kultur, uddannelsesniveau, arbejdsløshedsprocent samt
befolkningstæthed og -sammensætning, hvorfor ptt.’s aktivitetsproblematikker, roller og
livskvalitet også kan variere (63). Dette aspekt var ikke medtaget i vores projekt. Vores
stikprøve var dog sammenlignelig med andre studier, da der her heller ikke var taget højde
for ptt.’s geografiske placering (18,19,58).
6.2.3 Dataindsamling
6.2.3.1 Spørgeskema
I det kvalitative spørgsmål omhandlende hovedårsag til kronisk smerte, burde vi have
specificeret at der kun skulle angives én diagnose. Konsekvensen blev, at 116 respondenter
(36,14 %) angav mellem 2-7 årsager. Her besluttede vi at forholde os til den først angivne
årsag ved udarbejdelse af diagrammer. Vi diskuterede, hvorvidt vi som udefra stående
objektivt kunne vurdere, hvilken af de angivne årsager, der var den, der gav ptt. mest
smerte. Vi havde ikke mulighed for at opstille forudbestemte svarmuligheder med
diagnoser, da spørgsmålet derved ikke ville kunne garanteres eksklusivt og ekshausivt
(42,43).
I spørgsmålene omhandlende ptt.’s nuværende roller, og hvilke af disse der var
problematiske, fandt vi, at svarene ikke helt opfyldte det tænkte formål: at undersøge
eventuelle rolletab. Dette kunne vi have gjort anderledes ved at have angivet endnu et
spørgsmål, hvor ptt. kunne afkrydse tabte roller. Vi kunne dog med vores spørgsmål
undersøge hvilke nuværende roller, der fandtes problematiske på grund af smerter.
I spørgsmålene omhandlende nuværende livskvalitet og smerternes indflydelse herpå,
diskuterede vi, om begrebet livskvalitet burde have været defineret i en manchet i
spørgeskemaet for at kunne have et sammenligneligt grundlag for besvarelserne. Dette
gjorde vi ikke, da vi mente, at en definition af begrebet ville skabe en forforståelse hos ptt.,
og vi ønskede netop, at ptt. skulle vurdere deres livskvalitet ud fra deres egen forståelse af
begrebet.
Spørgeskemaets udformning var inspireret af Kielhofners redskaber: Interessetjeklisten og
rolletjeklisten, samt NRS og af den svenske ADL-taxonomi (3,39,50). Ved at være
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inspireret af valide og standardiserede undersøgelsesredskaber søgte vi at sikre en øgning
af projektets reliabilitet samt validitet (3,43). Inspirationen herfra fandt vi fungerede efter
hensigten og muliggjorde en tydelig sammenkobling med vores teori. Desuden så vi få
forkastninger af spørgeskemaer, hvilket kunne betyde, at spørgeskemaet havde været let
forståeligt for ptt. Der er derfor mulighed for, at undersøgelsen kan være reproducerbar og
derved reliabel (43).
I det elektroniske spørgeskema sikrede vi, at vi fik svar på alle spørgsmål, da man i
programmet SurveyXact har mulighed for at anvende aktiveringsregler. Ved brug af
elektronisk spørgeskema var der dog en risiko for, at nogle ptt. ikke kunne deltage, da de
enten ikke havde en computer til rådighed eller de nødvendige IT-kundskaber til
udfyldelse heraf.
6.2.4 Databearbejdning
6.2.4.1 Kategorisering af data
Vores kategorisering af smerteintensiteten var sammenlignelig med de kliniske
retningslinjer fra Sygehus Lillebælt omkring måling af smerter ud fra VAS og NRS og
medfølgende smertebehandling (50). Disse retningslinjer kan dog variere alt efter hvilken
afdeling man er på, fx postoperativ afdeling, som vi anvendte.
Ved vores kategorisering af livskvalitet brugte vi også NRS. Ved brug af denne kunne ptt.
forholde sig til 0-10 angivelsen, fordi de gennem eventuel behandling højst sandsynligt var
blevet introduceret for VAS eller NRS. Vi medtog i vores overvejelser, at livskvalitet er
meget individuelt, og der var derfor ingen garanti for, at angivelsen “3” betød, at pt. selv
følte lav livskvalitet.
6.2.4.2 Analytisk statistik
Vi anvendte ved de to hypoteser p-værdien fra Pearsons på trods af, at vores data ikke var
normalfordelte. Dette gjorde vi, fordi NCSS ikke angav p-værdien for vores korrelationer i
Spearmans Rho. Vi medtog i vores overvejelser, at der ved test af korrelationer var risiko
for, at resultatet kunne være misvisende, da vi ved mange respondenter i en projektet,
uanset hvad, ville få en lav p-værdi. Korrelation viste ydermere kun noget om det interval,
vi havde data i.
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6.2.5 Repræsentativitet
Vi opfatter, som tidligere nævnt, stikprøven som værende repræsentativ for danske kvinder
i alderen 41-50 år med høj grad af kroniske smerter hovedsageligt i bevægeapparatet, hvis
årsag primært skyldes gigtsygdomme, fibromyalgi eller piskesmæld.
Undersøgelsen omfattede 293 kvinder (91 %) og 28 mænd (9 %). I et europæisk survey fra
2005, der undersøgte kroniske smerter, var kønsfordelingen 56 % kvinder og 44 % mænd
(n=4839), og havde derfor, ligesom vores projekt, en overvægt af kvinder. En mere
sammenlignelig overvægt af kvinder (79 %) sås i det svenske studie fra 2013 (58).
Aldersmæssigt var ptt. i gennemsnit 45,5 år, min-max 18 til 84 år. Resultaterne kunne være
påvirket af den store forskel i ptt.’s alder, da både deltagelse og betydning af aktiviteter,
samt problemer heri, kan afhænge af alder. En tredjedel af ptt. lå i alderskategorien 40-51
år. Tilsvarende var den hyppigste alderskategori, i det europæiske survey, ligeledes 41-50
år (23). Vi så, at størstedelen (96%) af den angivne smerteintensitet i aktivitet lå mellem 4
og 10 på NRS, hvorved vores stikprøve sås at indeholde ptt. med høj grad af smerte.
Projektet havde en overvægt af tre hovedårsager: gigtsygdomme, fibromyalgi og
piskesmæld. Overvægten af gigt kan skyldes, at der i Danmark er en høj prævalens af
mennesker med gigtsygdomme. Desuden ses en overvægt af kvinder ved både
gigtsygdomme og fibromyalgi (64). Den hyppigst angivne årsag til smerter i vores projekt
var gigtsygdomme, hvilket kan sammenholdes med det europæiske survey, hvor gigt også
sås som den hyppigste årsag (23). Generelt så vi ikke, at de tre hyppigst angivne
hovedårsager var forskellig fra de andre hovedårsager i forhold til antal af
aktivitetsproblematikker, smerteintensitet og livskvalitet og havde derfor ikke betydning
for de samlede resultater ved, at trække disse i en skæv retning og derved udgøre bias.

7. Konklusion
Vi har i dette projekt udarbejdet en tværsnitsundersøgelse, omhandlende de
aktivitetsproblematikker patienter med kroniske smerter (ptt.) kunne have i deres
dagligdag, og om smerterne havde indflydelse på deres roller og livskvalitet:
Hvilke aktivitetsproblematikker har patienter med kroniske smerter i deres dagligdag, og
hvilken indflydelse har smerterne på deres roller og livskvalitet?
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Vi opfatter stikprøven som værende repræsentativ for danske kvinder i alderen 41-50 år
med høj grad af kroniske smerter hovedsageligt i bevægeapparatet, hvis årsag primært
skyldes gigtsygdomme, fibromyalgi eller piskesmæld. I projektet sås der ingen statistiske
forskelle mellem de 28 mænd og de 293 kvinder.
Projektets resultat viste, at ptt. havde problematikker indenfor alle de tre områder af
dagligdagen: dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet. I dagligdags aktiviteter var det
hvile/søvn (67 %), der gav flest problemer, inden for leg var det vedligeholdelse af bil og
bolig (82 %), og i produktivitet var det rengøring (92 %). Ved 17 ud af de 30 opstillede
aktiviteter havde over 50 % af ptt. (>160ptt.) angivet dem som problematiske. Ud over de
ovennævnte aktiviteter sås der blandt andet også problemer i lønnet arbejde, havearbejde,
dyrke sport/motion, indkøb, gå i byen og sexliv. I alle de angivne aktiviteter angav over 50
% af ptt. (>160ptt.) aktiviteterne som meget meningsfulde i alle tre områder af
dagligdagen.
Rollerne lønarbejder/selvstændig og studerende/elev var de roller, der blev angivet som de
mest problematiske at opretholde på grund af smerterne, mens familiemedlem samt
ven/veninde var de roller, flest ptt. havde. Udover de angivne roller i spørgeskemaet angav
nogle ptt. rollerne: syg/sygemeldt, kontanthjælpsmodtager og førtidspensionist.
Ptt. angav på en skala fra 0-10, deres smerteintensitet i aktivitet den seneste uge, hvor flest
ptt. angav 8. Ingen af ptt. angav en smerteintensitet i aktivitet på under 2. Størstedelen
havde angivet smerteintensitet i aktivitet over 4 (96%), hvilket vi vurderede som høj
smerteintensitet. Der sås en lav, men statistisk signifikant sammenhæng mellem
smerteintensitet og aktivitetsproblematikker (rho 0.30, p<0,001). Der forekom altså
aktivitetsproblematikker uanset grad af smerteintensitet.
Der var 30 % af ptt., der angav at have en lav livskvalitet, 40 % angav middel og 30 %
angav høj. Ptt. vurderede, at smerterne havde stor indflydelse på livskvaliteten, hvor der fx
i graden lav livskvalitet var 96 % af ptt., der angav, at smerterne havde enten meget
indflydelse eller virkelig meget indflydelse på deres angivne livskvalitet.
Der sås en ubetydelig, men statistisk signifikant sammenhæng mellem antallet af
aktivitetsproblematikker og den angivne livskvalitet (rho -0.20, p<0,001), hvor
aktivitetsproblematikker, uanset antal, kunne have indflydelse på livskvaliteten. Dette
kunne muligvis skyldes andre faktorer i ptt.’s liv.
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I projektet forsøgte vi, at minimere eventuelle informationsbias ved at være inspireret af
valide og standardiserede undersøgelsesredskaber til udformning af spørgeskemaet samt
ved udførelse af pilotundersøgelser for at opnå øget reliabilitet samt intern validitet.
Studier anvendt i projektet lå primært på evidensniveau B, hvorfor vi fandt dem valide at
sammenholde vores projekt med. Vi mener, at vores projekt og resultaterne herfra var et
realistisk udtryk for, hvilke aktivitetsproblematikker ptt. fra stikprøven havde i deres
dagligdag, samt hvilken indflydelse smerterne havde på deres roller og livskvalitet, set fra
et patientperspektiv.

8. Perspektivering
Vi har i dette projekt kortlagt, hvilke aktivitetsproblematikker patienter med kroniske
smerter, som vores stikprøve var repræsentativ for, kunne have i deres dagligdag, og
hvilken indflydelse smerterne kunne have på deres roller og livskvalitet. Vores resultater
kan muligvis medvirke til en øget viden om, hvilken indsats der er relevant at yde for
denne målgruppe, specielt indenfor diagnosegrupperne gigt, fibromyalgi og piskesmæld,
og kan muligvis overføres til andre diagnosegrupper med kroniske smerter, som fx
patienter med smerter fra underliv og mave.
Ergoterapeuter kan spille en vigtig rolle i behandlingen af patienter med kroniske smerter,
da en af de ergoterapeutiske kernekompetencer er at facilitere til muliggørelse af
meningsfulde aktiviteter. Vigtigheden af at facilitere til patienternes deltagelse i
meningsfulde aktiviteter belyses blandt andet gennem den amerikanske artikel fra 1988,
som beskrev, hvordan et menneskes engagerede udførelse af meningsfulde aktiviteter kan
stimulere fysiologiske mekanismer i kroppen, som associeres med reduktion af smerte
(25). Ergoterapi kan, ved at klarlægge og muliggøre patienternes engagerede deltagelse i
meningsfulde aktiviteter, medvirke til at patienten føler lindring af smerterne. Formålet
med ergoterapeutisk intervention til kronikere er netop ikke helbredelse, men lindring af
symptomer og så vidt muligt en forebyggelse af den negative indvirkning, som
sygdommen og smerterne kan have på patientens funktion og livskvalitet (57).
Vi mener, at resultaterne i vores projekt kan have klinisk relevans der, hvor ergoterapeuter
arbejder med patienter med kroniske smerter, da ergoterapeuter kan hjælpe patienterne
med at mestre dagligdagen ved, at fokusere på ressourcer frem for begrænsninger og
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dermed fastholde patienternes motivation i udførelsen af meningsfulde aktiviteter. Vores
resultater synliggør, at selv få aktivitetsproblematikker kan have stor indflydelse på
patientens livskvalitet. Dette er anvendelig og relevant viden, der vil kunne bruges i mødet
med disse patienter, da det ikke er mængden af problematikker, men meningen i
aktiviteterne, der skal være i fokus i interventionen.
På baggrund af resultaterne samt vores efterfølgende diskussion ser vi, at viden fra
projektet kan give anledning til at foretage et interventionsstudie hos patienter med
kroniske smerter, enten som en samlet gruppe eller på specifikke diagnoser. Det kunne
herefter være interessant at foretage et follow-up for at undersøge, om
aktivitetsproblematikkerne og mængden heraf, var sammenlignelige med resultaterne fra
interventionsstudiet samt om livskvaliteten fortsat var påvirket i samme grad.
I en ny undersøgelse, med MOHO som referenceramme, kunne man med fordel inddrage
omgivelserne yderligere. Resultaterne af en sådan undersøgelse kunne give et billede af,
hvordan omgivelserne påvirker et menneske med kroniske smerter og bidrage med viden
om, hvordan de fysiske, psykiske og sociale aspekter i menneskets liv har indflydelse på
kroniske smerter, meningsfulde aktiviteter, roller og livskvalitet. Dette kan sikre en
optimal behandling, da omgivelserne er en vigtig faktor i samspillet med det hele
menneske (3). Det kunne derudover have været interessant at undersøge eventuelle
rolletab, fx om de patienter, der ikke angav at være lønmodtagere, havde været
lønmodtagere, men havde mistet denne rolle på grund af kroniske smerter. Dette vil kunne
bidrage med viden til en forebyggende indsats, fx i forhold til fastholdelse af arbejde,
graduering af arbejdsopgaver eller opnåelse af meningsfuldhed i nye aktiviteter og ønskede
roller, hvilket kan nedsætte risikoen for en forringelse af livskvalitet. Dette kan muligvis
overføres til andre eventuelle rolletab og aktivitetsproblematikker. Forskning viser, at
bibeholdelse af en tilknytning til arbejdsmarkedet, på trods af sygemelding, kan bidrage til
at patienten opnår accept og mestrer sin livssituation (57).
Kroniske smerter medfører store omkostninger for både den enkelte patient og for
samfundet. Der er øget fokus på målgruppen, da der er afsat penge fra satspuljen i de
kommende år, hvor et af indsatsområderne er øget kapacitet på smertecentrene (13). Her
ser vi ergoterapeuter som en relevant samarbejdspartner, da de i interventionen ser på det
hele menneske og dermed fokuserer på alle aspekter af dagligdagen, herunder aktivitet,
roller og livskvalitet, hvor vi i vores undersøgelse ser at der er problemer. Ergoterapi kan
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desuden bidrage til, at patienten ikke blot er en passiv modtager, men er aktiv i
behandlingen og i stigende grad kender og udtrykker sine ønsker, forventninger og behov
til ergoterapeuten (65). Vi ser mulighed for, at ergoterapeuten kan være tovholder for
patienter med kroniske smerter, fx i forbindelse med smerteskoler og sociale fora, hvormed
patienterne kan inddrage egne erfaringer og løsningsforslag og på den måde kan hjælpe sig
selv og hinanden. Vi håber, at flere ergoterapeuter bliver tilknyttet behandlingen af disse
patienter samt at der generelt skabes mere fokus på patientgruppen, så patienternes
sundhed, selvhjulpenhed og livskvalitet kan fremmes ved muliggørelse af meningsfulde
aktiviteter.
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nonmaligne

Prævalensen af
moderat til svær
nonmaligne
smerter i
Danmark er 16 %
(18 % i Sverige).
Kronisk smerte
har en negativ
indvirkning på
selvopfattet
helbredstilstand,
livskvalitet og er

Både i Danmark ___________
og Sverige er
kronisk smerte
et almindeligt
helbredsproblem
, som er
potentielt
underbehandlet
og kræver
opmærksomhed
fra
sundhedspersona

___________

V

Pain in
Denmark and
Sweden

sundhedsvæ
snet.

smerter).

associeret med
øgede
omkostninger.

le, politikere og
forskere.

At belyse
den
socioøkono
miske byrde
mennesker
med kronisk
smerte
påfører
Sverige - og
hvordan
man skal
møde den
udfordring.

Kvantitativt
studie (baseret
på 54% af 1,6
millioner
indbyggere i
Västra
Götaland.

5 punkter:
__________
1) Store totale
omkostninger til
samfundet
sammenholdt med
kronisk smerte.
2) Kronisk
smertepatienter i
medicinsk
behandling er
dobbelt så dyre
(alvorlige
kroniske smerter
er dyrest)
3) Kvalitet i
smerte behandling
og rehabilitering
reducerer
omkostninger.

Pain Research
and
Treatment
Breivik, H.
A major
challenge for
a generous
welfare
system: A
heavy socioeconomic
burden of
chronic pain
conditions in
Sweden - and
how to meet
this challenge
European
Journal of
Pain

2012,
Sverige

__________

__________

VI

4) Ovenståendes
kvalitet bør
hæves.
5)
Omkostningerne
ved medicin er en
lille del.
Nielsen, T.,
Dekkers, M.
Progress and
prediction of
occupational
performance
in women
with distal
radius
fractures: a
one-year
follow-up

2012,
Danmark

Follow-up
på det
tidligere
studie, som
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Coalition
Newsletter.

Udfordring i
forhold til den
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(herunder ergonomi)
- strukturere
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- kognitive
adfærdsteknikker (til
bl.a. mestring)
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udgifter til
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udgifter
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Baseret på
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data fra flere
danske registre
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smertepatienter
bliver ofte
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grundet
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patienterne
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effektive
behandling.

Socioøkonomisk Evidens i
og personligt /
forhold til
menneskeligt.
behandling,
bivirkninger,
udgifter til
behandlingen
og livskvalitet
er nødvendig
for at udvikle
behandlingen
af kroniske
smertepatienter
for at nedsætte
udgifterne
hertil og
forbedre den
enkeltes
livskvalitet.

2011,
Irland

Kritisk
Litteraturrevie
analyse af
w.
de
ergoterapeut
iske ydelser,

Tre signifikante
faktorer, som skal
forme den
fremtidige
ergoterapeutiske
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consequences
of PainIntensive
Diseases in
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Danish
Institute for
Health
Service
Research
Robinson, K.
Kennedy, N.
Harmon, D.
Review of

Der er stærk
empirisk
evidens for en
tværfaglig
indsats i

Intet om ergoterapi i
rapporten, men der er
dog en masse om at
effektiv behandling af
patienterne kan øge
livskvaliteten.

Der er behov for
yderligere
undersøgelse af
effekten af
aktivitetsbaserede
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der gives til
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med
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Endvidere
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på den
fremtidige
udvikling af
de
ergoterapeut
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mennesker
med
kroniske
smerter.

Australian
Occupational
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Robinson, K.
Kennedy, N.
Harmon, D.

2011,
USA

Diskutere
aktuel
ergoterapi
til

behandling for
mennesker med
kroniske smerter.
1) indflydelsen af
den bio-psykosociale model i
behandlingen af
kroniske
smertepatienter
2) den
ergoterapeutiske
filosofi
3) den kroniske
smertepatients
sociale
konstruktion.

Litteratur
review.

Der skal
identificeres
nøglestrategier for
den fremtidige

I forhold til
aktivitetsdeltagel
se påvirkes:
uafhængighed,

behandlingen
af kroniske
smertepatienter
og
ergoterapeuter
er anerkendt
som profession
i dette
tværfaglige
team.

interventioner til
mennesker med
kroniske smerter,
nødvendighed af
klientcentreret
ergoterapi og
værdsættelse af
patienternes narrativer
for at undgå den
negative spiral.

Artiklen
beskriver tre
problemer med
evidens:

Ergoterapeuter
værdsætter det
positive forhold
mellem aktivitet og

X

Is
Occupational
Therapy
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Meeting the
Needs of
People With
Chronic
Pain?
American
Journal of
Occupational
Therapy

mennesker
med
kroniske
smerter med
reference til
et bredt
udvalg af
litteratur fra
mange
områder
samt
undersøger
effekten af
ergoterapi i
mødet med
de
aktivitetsm
æssige
behov for
denne
målgruppe.

udvikling af
ergoterapeutisk
forskning og
intervention til
mennesker med
kroniske smerter.
Hvis
ergoterapeuterne
ikke løser de
begrænsninger,
der er i den
nuværende
praksis på
området, vil andre
professioner
fortsætte med at
udvikle ekspertise
i brugen af
aktiviteter.

arbejdsudførelse
, familiære,
sociale og egen
roller, deltagelse
i samfundet,
fysisk aktivitet,
fritid, intime
relationer samt
egen omsorg.

1) Mangel på
evidens for
aktivitetsbasere
t praksis i
forhold til
kroniske
smertepatienter
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Ergoterapeuter
kan anvende
uhensigtsmæss
ig evidens i
behandlingen
af målgruppen.
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Ergoterapeuter
synes at
ignorere et
særligt organ
af yderst
relevant
evidens til at
støtte
aktivitetsbasere
t praksis til

sundhed samt
vigtigheden af
deltagelse. Ergoterapi
har potentiale til at
løse uhensigtsmæssig
aktivitetsudøvelse
grundet kroniske
smerter samt til at øge
livskvaliteten.
Teoretisk er der få
argumenter imod
ergoterapi til denne
målgruppe.
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e af smerte,
aktivitetsudf
ørelse og
livskvalitet
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disse
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kvinder med
fraktur i
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Observationsst
udie. 41 danske
kvinder
deltager.
Anvender
COPM,
DASH, VRS
og ét question
on QoL.
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ved akut smerte,
DASH og COPM
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aktivitetsudførelse
- hovedsageligt i
bilaterale akt.
samt akt. der
krævede høj
muskelstyrke.

2010,
USA

At klargøre
om der var
forskel på
mænd og
kvinders
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leve med og

Analyse studie.
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241 mænd og
249 kvinder.
Analyse af
baseline data
fra Stepped

Ved
sammenligning af
mænd og kvinder,
fandt man at
kvinder angav
højere
smerteintensitet

Occupational
performance,
pain, and
global quality
of life in
women with
upper
extremity
fractures
Scandinavian
Journal of
Occupational
therapy
Stubbs, D.,
Krebs, E.,
Bair, M.,
Damush, T.,
Wu, J.,
Sutherland,
J., Kroenke,

_________
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Problemer med
aktiviteter i
dagligdagen
samt psykiske
påvirkninger
som depression
og angst for
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itet.
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disorders and
Musculoskelet
al Pain study
(SCAMP).

samt at smerterne mere smerte
havde større
hvilket medføre
indflydelse på
større inaktivitet.
deres
dagligdagsaktivite
ter end mændene
angav.

At
undersøge
ergoterapeut
ers
opfattelse af
indikatorer
for
ergoterapeut
isk
intervention

Sonderende
design /
fokusgruppe
interviews med
6 grupper af
ergoterapeuter
(n = 25).

Der beskrives et
overordnet tema
for hvorfor
ergoterapeuter bør
arbejde med
kroniske
smertepatienter;
nemlig
begrænsninger i
aktivitetsdeltagels

Pain
Medicine
Skjutar, Å.
Schult, ML.
Christensson,
K.
Müllersdorf,
M.
Indicators of
Need for
Occupational

2009,
Sverige

Kronisk smerter Der er evidens
forårsager store for kognitiv
personlige
adfærdsterapi.
konsekvenser
med en
overordnet
negativ
indvirkning på
daglige
aktiviteter, roller

Overordnet indikator
for at ergoterapeuter er
nødvendige ved
kroniske
smertepatienter er;
begrænsninger i
aktivitetsudførelse.
Der beskrives 5
undertemaer: smertens
udtryk, manglende

XIII

Therapy in
Patient with
Chronic
Pain:
Occupational
Therapists’
Focus Groups

blandt
kroniske
smertepatie
nter.

Occupational
Therapy
International
Aegler, B.
Satink, T.
Performing
occupations
under pain:
the
experience of
persons with
chronic pain
Scandinavian
Journal of
Occupational
Therapy

2009,
Schweiz

At
undersøge
hvordan
mennesker
med
kroniske
smerter
oplever
aktivitetsudf
ørelse.

Kvalitativ
undersøgelse
(Grounded
theory, The
constant
comparative
method) af otte
mennesker
med kroniske
smerter.

e grundet fysiske,
følelsesmæssige
og
omgivelsesmæssi
ge barrierer. Dette
indeholder 5
undertemaer
beskrevet i sidste
kolonne.

og livskvalitet ubalance mellem
egenomsorg,
arbejde, og fritid
- samt høje
samfundsmæssig
e udgifter
grundet tab af
arbejde.

viden, aktivitets
ubalance,
følelsesmæssigt stress
og fysisk samt psykisk
overanstrengelse.

Analysemetoden
førte til tre
temaer;
1)
Aktivitetsudførels
e er fortsat
attraktivt.
2) Svært at vænne
sig til at holde
pauser
3) Udfordringen
ved at
gennemføre en
aktivitet.

Behov for
__________
ændring/graduer
ing af
aktiviteter,
betydningsfulde
aktiviteter
udføres kun ved
lidt smerte, de
føler ofte at de
‘fejler’ eller har
brug for mere tid
- en restriktion i
daglige gøremål,
de ved at de
kommer til at

Ergoterapeuter kan
instruere patienterne i
at bruge de
nødvendige pauser
‘fornuftigt’, fx. til at
læse, lytte til musik,
kommunikere m.m.
Dette kan medvirke til
at medføre mindre
frustration.

XIV

betale prisen for
at fuldføre
aktiviteter med
smerte.
G., Andrew

2008,
England

Sleep,
Occupation
and the
Passage of
time
British
Journal of
Occupational
Therapy

Fisher, GS.
2007,
Emerson, L.
USA
Firpo, C.
Petak, J.
Wonn, J.
Bartolacci, G.

At
Litteraturstudie Det er delte
undersøge
meninger mellem
hvorvidt ”sø
teoretikere,
vn” skal
om ”søvn” er en
betragtes
aktivitet eller ej.
som
Kielhofner mener
værende en
aktivitet foregår i
aktivitet. Og
de vågne timer og
i så fald, om
Townsend mener
det dermed
at aktivitet kræver
bliver et
action. Ikke desto
ergoterapeut
mindre er action
isk
en nødvendighed
arbejdsfelt
og for søvn.

_____________

____________

__________________

En
undersøgels
e af
oplevelsen
af at udføre
aktiviteter
med kronisk

Kronisk smerte
påvirker daglige
aktiviteter,
rutiner, roller,
job og
livskvalitet.
Mange (66%)

__________

Jennifer Strong
anbefaler:
aktivitetsengagement,
ADL, forberedelse
(gennem træning,
uddannelse og
tilpasning af

Demografiske
spørgeskemaer,
semistrukturere
de interview og
feltobservation
er fra 13
mennesker

Et overordnet
tema: kronisk
smerter er
livsændrende og
fire undertemaer:
1) kronisk smerte
udløser

XV

Chronic Pain
and
Occupation:
An
Exploration
of the Lived
Experience

smerte.

med kroniske
smerter.

følelsesmæssig
påvirkning
2) kronisk smerte
afslører styrken i
et forhold
3) kronisk smerte
og aktivitet er
gensidigt
forenelige
4) kronisk smerte
fremkalder
innovative
adaptive
responser.

skjuler smerten
fra andre.
Flere udvikler
egne
mestringsstrategi
er og teknikker
til tackling af
smerter.
En strategi der
blev anvendt var
at “tænke
positivt”.
Flere prioriterer
i deres
aktiviteter, så
der bruges
ressourcer på de
betydningsfulde
aktiviteter frem
for de
aktiviteter, der
medfører ubehag
og meget
smerte.

redskaber),
afslapning/afspænding
, stresshåndtering,
træning i
mestringsstrategier,
gruppearbejde og
kreative udfoldelser.

At
undersøge

Litteraturrevie
w og survey

Fysio- og
ergoterapeuter

Store
Evidensbaseret
samfundsmæssig praksis er

Ergoterapeuter har
meget at tilbyde i

American
Journal of
Occupational
Therapy

Brown, CA.
Pinnington,

2007,
Canada /

XVI

MA.

UK

om fysioog
ergoterapeut
er arbejder
evidensbase
ret.

undersøgelse
på 93
ergoterapeuter,
som var
medlemmer af
the Pain
Society og/el.
National
Occupational
Therapy Pain
AssociationUK og 35
fysioterapeuter.

udtaler at der er
minimal
undervisning i
håndteringen af
kroniske
smertepatienter.
14 behandlinger
undersøgt;
- 2 viste effekt
(tværfaglig
indsats,
patientuddannelse
),
- 8 viste enten
effekt el. mangel
på evidens,
- 4 viste mangel
på evidens.

e konsekvenser WHO
rapporterer at
kroniske
lidelser,
herunder
kroniske
smerter, vil
omfatte 60% af
den globale
sygdomsbyrde.
(WHO påpeger,
at et
paradigmeskift
er nødvendigt
for effektiv
management af
disse
sygdomme).

produktet af en
kombination
ml.
forskningsevid
ens og klinisk
viden.

behandlingen af
kroniske smerter
grundet deres syn på
det hele menneske.
Det er vigtigt at skabe
relation/partnerskab til
patienterne for at sikre
relevant udfald af
behandlingen i forhold
til patienternes liv og
aktivitetsmæssige
behov.
Det seneste årti har
vist et skift mod en
tværfaglig indsats (og
præference), men dette
øger nødvendigheden
af evidens for de
individuelle
interventioner - dette
bliver ligeledes en
udfordring.

2006,
Europa

Formålet
var at belyse
prævalensen
, grad af

TelefonSurvey på
46.394 voksne
europæere >18

Studiet viser at
kronisk smerte
har en negativ
indvirkning på

19% af voksne
europæere
oplever moderat
til svær smerte,

_________

__________

Are therapists
working in
chronic pain
evidence
based? It
seemed a
simple
question at
the time...
Diversity in
Health and
Social Care

Breivik, H.,
Cillett, B.,
Vantafridda,
V., Cohen,

XVII

R., Gallacher,
D.
Survey of
chronic pain
in Europe:
Prevalence,
impact on
daily life, and
treatment

smerte,
behandling
og
indvirkning
af kronisk
smerte på
mennesker i
15
europæiske
lande og
Israel.

år (fra 15
europæiske
lande + Israel).

mange aspekter af
livskvaliteten og
at kroniske
smertepatienter,
der lever med
langvarig smerte
oplever negative
holdninger og
mistillid fra
sundhedspersonal
e, kollegaer,
familie og
bekendte.

hvilket påvirker
daglige
aktiviteter,
social- og
arbejdsliv.

Studiet ville
undersøge
hvordan
kvinder med
kroniske
smerter
oplever
aktiviteter
samt mere
specifikt at
indsamle
viden

Kvalitativ
interview
(OPHI-II) med
17 kvinder.

Resultatet var en
belysning af 4
dominante
metaforer som
kvinderne hver
især udtalte sig
om, samt hvordan
disse metaforer
har indflydelse på
de forskellige
måder kvinderne
lever deres liv

Fire metaforer
med hver deres
konsekvenser: 1
Moving forward
(havde mange
aktiviteter), 2
Slowing down
(fokus på her og
nu og nyder små
mål). 3 Fighting
(fortsætter med
deres pligter og

European
Journal of
Pain
Kielhofner,
G. Keponen,
R.
Occupation
and meaning
in the lives of
women with
chronic pain
Scandinavian
Journal of

2006,
Finland

__________

Ergoterapeuter skal
være opmærksomme
på hvordan deres
klienter snakker
omkring meningsfulde
aktiviteter i deres liv
(bruge narrativ
fortælling). De
foreslår at bruge
redskaber såsom
OPHI-II.

XVIII

Occupational
Therapy

Wiliamson,
A., Hoggart,
B..

omkring
betydningen
af
meningsfuld
e aktiviteter
i deres liv.

med kroniske
smerter.

bider tænderne
sammen). 4
Standing still
(ingen
aktiviteter).

2005,
England

At
sammenlign
e 3 smerteskalaer;
VAS, NRS
og VRS.

Litteratur
review

VAS var den mest __________
komplicerede at
anvende i klinisk
praksis og havde
den største
fejlrate. NRS
konkluderes til at
være mere
anvendelig til
research end VRS
og VAS.

Alle 3 skalaer
er testet
reliable og
valide.

__________

1999,
Australie
n

Refleksion
over
hvordan
dynamisk
balance

Forfatters egen
refleksion om
emnet i
ergoterapeutisk
fagblad.

Der er behov for
en dynamisk
balance mellem
individuel
velvære til et

_________

En kombination af at
gøre, at være og at
blive er medvirkende
til at støtte op omkring
de ergoterapeutiske

Pain: a
review of
three
commonly
used pain
rating scales
Journal of
clinical
nursing
Wilcock,
A.A.
Reflection on
doing, being

_________

XIX

and becoming
Australien
occupational
therapy
journal

MCCormack,
G.
Pain
Management
by
occupational
therapists
The
American

1998,
USA

imellem at
gøre og at
være, er
central for
sundhed og
velvære
samt at det
at blive den
person man
helst vil
være er
afhængig af
de
foregående
to faktorer.

professionelt
perspektiv i
udvikling.

At belyse
Litteratur
ergoterapeut review.
ers
mulighed
for
behandling
af
smertepatie
nter, ved at
forklare de
fysiske

Ergoterapeuter
kan hjælpe i
behandlingen af
patienter med
kronisk smerte,
ved at lette
naturlige
fysiologiske
mekanismer i
krop og sind.

kernekompetencer,
herunder proces og
resultat. Disse faktorer
er netop indbegrebet
af aktivitet.

Begrænsning i
aktivitetsudførel
se og inaktivitet.

_________

Teori til
ergoterapeuter
omkring pacinian
celler, gate-control
theory, kortikale
områder kan give
større viden og
forståelse af
behandling af
patienterne.

XX

Journal of
Occupational
therapy

mekanismer
der kan
reducere
smerte, samt
hvilken
betydning
aktivitet kan
have på
oplevelsen
af smerte.
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Bilag 3 - Søgestrategi
Problemstilling: Hvilke aktivitetsproblematikker har patienter med kroniske smerter i
deres dagligdag, og hvilken indflydelse har smerterne på deres roller og livskvalitet?
Søgeord:

Alternativt ord

Alternativt ord

Alternativt ord

A1
Occupational
therap*
B1
Chronic pain

A2
Occupational
therapy
B2
Kronisk smerte

A3
Occupation*

A4
Occupation
B4
Manage Pain

C1
Evidence
D1
Townsend

C2
Evidence base
D2
Elizabeth
Townsend
E2
Aktivitets
videnskab
F2

B3
Pain
management
C3

C4

B5
Kronisk
smerte*
C5

D3

D4

D5

E3

E4

E5

F3

F4

F5

G3

G4

G5

L3
Daily living

L4
Everyday life

E1
Occupational
Science
F1
Review
G1
Kielhofner
H1
Breivik H.
I1
Melzack
J1
Denmark
K1
Experience
L1
Activit*
M1
Fibromyalgia

G2
Gary Kielhofner
H2
Breivik
I2
Gate-controle
theory
J2
Danmark
K2
Lived experience
L2
Activity of Daily
living
M2
Arthritis

Alternativt
ord
A5
Ergoterap*

M3
M4
Lower back pain Whip-lash
syndrome

XXII

Søgehistorie over brugte databaser samt kombinationer af søgeord
Cinahl

Pubmed/Medline

OT seeker

Google Scholar

B1 (10.021 hits)
B1+A1 (152 hits)
A1+B1+B3 (34 hits)
A1+ B1+C1 (16 hits)
A1+B1+F1 (23 hits)
B1+H1 (0 hits)
A1+B1+G1 (0 hits)
A1+B1+D1 (0 hits)
A1+A3+B1 (128 hits)
A1+A3+B1+K1 (11 hits)
A1+A3+B1+K2 (0 hits)
B1+J1 (76 hits)
A1+B1+J1 (2 hits)

B1 (65.684 hits)
A1+B1 (90 hits)
A1+B1+B3 (7 hits)
A1+B1+C1 (0 hits)
A2+B1+A4 (7 hits)
A2+B1+C1 (15 hits)
A2+B1+F1 (18 hits)
A1+H1 (14 hits)
A2+B1+G1 (1 hit)
A2+B1+D1 (1 hit)

B1 (404 hits)
A2+b1 (4500
hits)
A2+A3+B1
(4510 hits)
A2+B1+C1
(0 hits)

A5+B5 (ca. 4000 hits)
Slog bog op
skrevet af Jennifer
Strong ”Chronic pain
from an Occupational
Therapist perspective”
Melzack, Gatecontrole theory

Bloksøgning
A1+M1+M2+M3+M4
(47.666 hits) = S1
A4+K2+L1+L2+L3+L4
(156331 hits) = S3
A1 (25287 hits)
S1+S3+A1 (139 hits)

Afgrænsninger i søgningen i de enkelte databaser

Vi afgrænsede
litteraturen til at være fra
2000 til 2013, for at få
det nyeste data.
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Bilag 4 - Søgehistorie fra Cinahl
Print Search History

Wednesday, April 03, 2013 7:17:06 AM

#

Query

S22

S3 AND
occupation AND
lived experience

S21

S3 AND
occupation* AND
lived experience

S20

S3 AND
occupation* AND
experience

S19

S18

S17

S3 AND
occupation*

S3

S3 AND townsend

Limiters/Expanders Last Run Via

Results

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

0

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

0

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

11

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

128

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

128

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

0

XXIV

S16

S15

S14

S13

S12

S11

S10

S3 AND townsend

S3 AND
kielhofner

S3

S3 AND
kielhofner

S1 AND Breivik

S1 AND Breivik H

S1

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

0

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

0

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

128

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

0

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

0

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

0

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

10,021

23

23

S9

(S3 AND review)
AND (S1)

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

S8

S3 AND review

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen -

XXV

Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

16

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

128

Limiters - Published
Date from:
20000101-20131231
Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

2,938,652

S4

(MH "Chronic
Pain") AND
occupational
therap* AND pain
management

Limiters - Published
Date from:
20000101-20131231
Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

34

S3

(MH "Chronic
Pain") AND
occupational
therap*

Limiters - Published
Date from:
20000101-20131231
Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

128

S2

(MH "Chronic
Pain") AND
occupational
therap*

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

152

Search modes Phrase

Interface - EBSCOhost
Search Screen Advanced Search
Database - CINAHL
Plus with Full Text

10,021

S7

S6

S3 AND evidence

S3

S5

S1

(MH "Chronic
Pain")
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Bilag 5 - Søgehistorie fra Pubmed
History
Recent queries
Search

Add to
builder

Query

Items
found

Time

#16

Add

Search "chronic pain" and "occupational therapy"
and "townsend"

1 07:39:34

#15

Add

Search "chronic pain" and "occupational therapy"
and "kielhofner"

1 07:39:02

#14

Add

Search "chronic pain" and "occupational therapy"
and "review"

18 07:38:19

#12

Add

Search "chronic pain" and "occupational therapy"
and "evidence"

15 07:32:59

#4

Add

Search "chronic pain" and "occupational therapy"
and "occupation"

7 07:31:26

#11

Add

Search "chronic pain" and "occupational therap*"
and "occupation*" Schema: all

0 07:31:10

#10

Add

Search "chronic pain" and "occupational therap*"
and "occupation*"

0 07:31:09

#7

Add

Search "chronic pain" and "Breivik"

14 07:14:45

#3

Add

Search "chronic pain" and "occupational therapy"

90 07:06:16

#2

Add

Search chronic pain and occupational therapy

#1

Add

Search chronic pain

590 07:05:42
65684 07:04:38
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Bilag 6 - Informationsbrev
Kære deltager

Vi er fire ergoterapeutstuderende, som er i gang med at skrive vores afsluttende
bachelorprojekt, der handler om livet med kroniske smerter. Vi ønsker, at der bliver sat
større fokus på dette område, da vi ved, at kroniske smerter kan have stor betydning for dig
og din dagligdag.
For at kunne deltage i denne undersøgelse skal du have kroniske smerter, altså smerter der
har varet over 6 måneder. Smerterne må ikke skyldes kræft eller behandling af kræft. Så
hvis dette er tilfældet, beder vi dig om at se bort fra dette spørgeskema.
Spørgeskemaet fylder 7 sider og vil tage ca. 15 min. at udfylde.
Formålet med spørgeskemaet er, at undersøge hvilke problemer du har i din dagligdag på
grund af dine kroniske smerter. Vi vil også gerne vide, hvordan din livskvalitet er.
Du er anonym i besvarelsen, og resultaterne vil kun blive brugt i forbindelse med vores
bachelorprojekt.
Ved at besvare dette spørgeskema, giver du os lov til at bruge dine svar i vores projekt.
Skemaerne vil efterfølgende blive destrueret, og informationer, der bruges efterfølgende,
vil ikke kunne spores tilbage til dig.
Har du spørgsmål til skemaet eller udfyldelse heraf, kan du kontakte os på tlf.:
Sarah: xx xx xx xx eller Camilla: xx xx xx xx
Tak, fordi du tager dig tid til at hjælpe os 

Med venlig hilsen

Camilla L. Grauengaard, Kirstine Rosenfeldt, Line Remmen og Sarah McCreesh

Ergoterapeutuddannelsen
VIA University College, Århus
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Bilag 7 - Spørgeskema i papirform
1. Har du indenfor de sidste 14 dage besvaret dette spørgeskema om
kroniske smerter? Hvis nej, vil vi bede dig om at fortsætte.
Ja 

Nej 

Ved ikke 

2. Er du...
Mand 

Kvinde 

3. Alder? (skriv din alder med tal)
___________

4. Er du født i Danmark? (sæt kun ét kryds)
Ja 

Nej 

5. Hvad er den vigtigste grund til dine kroniske smerter, fx diagnose.
_________________________

(spørgeskemaet forsætter på næste side)

XXIX

6. Hvor i kroppen har du kroniske smerter? (sæt gerne flere krydser)
Hoved



Underliv



Nakke



Øvre ryg



Skuldre



Lænd



Albuer



Hofter



Knæ



Hænder/
håndled



Fødder/

Brystkasse



fodled

Mave



Andet, hvad? _______________________________



7. Hvordan har dine smerter i gennemsnit været den sidste uge?
På en skala fra 0-10, hvor 0 = Ingen smerte og 10 = Værst tænkelige smerte
(sæt kun ét kryds)
7.1 Når du er i gang med at lave noget
0



1



2



3



4

5

6

7









8

9



10



Ingen
smerte


Værst
tænkelige
smerte

7.2 Når du hviler
0


Ingen
smerte

1



2



3



4

5

6

7









8

9



10




Værst
tænkelige
smerte

XXX

8. I skemaet herunder står der 30 ting (aktiviteter) du måske laver i din
dagligdag.
Angiv først om du har problemer med aktiviteten, eller om du ikke har
problemer / aktiviteten er ikke relevant for dig.
Har du afkrydset at have problemer med en aktivitet, skal du bagefter
afkrydse, hvor meget aktiviteten betyder for dig.

Aktivitet

Du har
problemer med
dette i
dagligdagen

Du har ikke
Hvis du har problemer, hvor
problemer eller meget betyder det for dig at
det er ikke
kunne gøre det her?
relevant

(sæt kryds)

(sæt kryds)

Lidt

Moderat

Meget

Lønnet arbejde
Frivilligt arbejde
Deltage i
foreningsarbejde/ møder
Vaske / stryge tøj
Rengøring
Indkøb
Lave mad
Vaske op
Passe børn
Arbejde ved computer
Dyrke sport / motion
Gå ture
Havearbejde
Rejse

Passe kæledyr

XXXI

Aktivitet

Du har
problemer med
dette i
dagligdagen

Du har ikke
Hvis du har problemer, hvor
problemer eller meget betyder det for dig at
det er ikke
kunne gøre det her?
relevant

(sæt kryds)

(sæt kryds)

Lidt

Moderat

Meget

Vedligeholdelse af bil
eller bolig
Køre bil og/eller cykel
Besøg hos familie, venner
og bekendte
Gå i byen (fx biograf,
restaurant, koncert)
Stillesiddende aktivitet (fx
læse, se tv)
Af- og påklædning
Få sko af og på
Børste tænder
Tage bad
Toiletbesøg
Flytte dig selv, fx ud af
seng, op af sofa eller rejse
sig fra stol
Gå på trapper
Hvile og søvn
Åbne mælkekarton,
syltetøjsglas eller anden
emballage
Sexliv

(spørgeskemaet fortsætter på næste side...)

XXXII

9. Vi har alle sammen forskellige roller i vores dagligdag, noget vi gør tit eller
noget vi kan kalde os.
Hvilke af disse roller passer på dig? (sæt gerne flere krydser)


- Jeg er lønmodtager/selvstændig

- Jeg er kollega

- Jeg er frivillig i forening/organisation 
- Jeg er forælder

- Jeg er husmoder/fader

- Jeg er ven/veninde

- Jeg er familiemedlem

- Jeg er en person med fritidsinteresser 
- Jeg er deltager i sociale arrangementer 
- Jeg er studerende/elev

- Andet, hvad?______________________

10. Hvilke af rollerne giver dig problemer på grund af smerterne?
(sæt gerne flere krydser)


- at være lønarbejder/selvstændig

- at være kollega

- at være frivillig i forening/organisation 
- at være forælder

- at være husmoder/fader

- at være ven/veninde

- at være familiemedlem

- at være en person med fritidsinteresser 
- at være deltager i sociale arrangementer 
- at være studerende/elev

- Andet, hvad?_________________

XXXIII

11. Hvordan har din livskvalitet været den sidste måned, på en skala fra
0-10, hvor 0=lavest tænkelige livskvalitet og 10=højest tænkelige
livskvalitet.
0



1



2



3



4

5

6

7









8

9



10



Lavest
tænkelige
livskvalitet


Højest
tænkelige
livskvalitet

12. I hvor høj grad har dine kroniske smerter indflydelse på din
livskvalitet (sæt kun ét kryds)
- Ingen indflydelse
- Lidt indflydelse
- Nogen indflydelse
- Meget indflydelse
- Virkelig meget indflydelse







Tusinde tak for hjælpen! 

XXXIV

Bilag 8 - Elektronisk spørgeskema
Har du indenfor de sidste 14 dage besvaret dette spørgeskema om kroniske smerter?
(2)
(1)
(3)

 Nej
 Ja
 Ved ikke

Er du:
(1)
(2)

 Mand
 Kvinde

Alder:
__________

Er du født i Danmark?
(1)
 Ja
(2)
 Nej

Hvad er den vigtigste grund til dine kroniske smerter, fx diagnose?
____________________________________________________________

Hvor i kroppen har du ondt (sæt gerne flere krydser):
(1)
 Hoved
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)















Nakke
Skuldre
Albuer
Hænder/håndled
Brystkasse
Mave
Underliv
Øvre ryg
Lænd
Hofter
Knæ
Fødder/fodled
Andet __________

XXXV

Hvordan har dine smerter i gennemsnit været den sidste uge.
På en skala fra 0-10, hvor 0 = ingen smerter og 10 = værst tænkelige smerte. (sæt kun ét
kryds)
Når du er i gang med at lave noget
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Når du er i hvile
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

I skemaet herunder står der 30 ting (aktiviteter), du måske laver i din dagligdag.
Afkryds de ting du HAR problemer med på grund af dine kroniske smerter.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

























Lønnet arbejde
Frivilligt arbejde
Deltage i foreningsarbejde/møder
Vaske/stryge tøj
Rengøring
Indkøb
Lave mad
Vaske op
Passe børn
Arbejde ved computer
Dyrke sport/motion
Gå ture
Havearbejde
Rejse
Passe kæledyr
Vedligeholdelse af bil og bolig
Køre bil og/eller cykel
Besøg hos familie, venner og bekendte
Gå i byen (fx biograf, restaurant, koncert)
Stillesiddende aktivitet (fx læse, se tv)
Af- og påklædning
Få sko af og på
Børste tænder
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(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)









Tage bad
Toiletbesøg
Flytte dig selv (fx ud af seng, op af sofa eller rejse sig fra stol)
Gå på trapper
Hvile/søvn
Åbne mælkekarton, syltetøjsglas eller anden emballage
Sexliv

Hvor meget betyder det for dig at kunne gøre disse ting (aktiviteter)?
Lidt

Moderat

Meget

Lønnet arbejde

(1) 

(2) 

(3) 

Frivilligt arbejde

(1) 

(2) 

(3) 

Deltage i
foreningsarbejde/møder

(1) 

(2) 

(3) 

Stryge/vasketøj

(1) 

(2) 

(3) 

Rengøring

(1) 

(2) 

(3) 

Indkøb

(1) 

(2) 

(3) 

Lave mad

(1) 

(2) 

(3) 

Vaske op

(1) 

(2) 

(3) 

Passe børn

(1) 

(2) 

(3) 

Arbejde ved computer

(1) 

(2) 

(3) 

Dyrke sport/motion

(1) 

(2) 

(3) 

Gå ture

(1) 

(2) 

(3) 

Havearbejde

(1) 

(2) 

(3) 

Rejse

(1) 

(2) 

(3) 

Passe kæledyr

(1) 

(2) 

(3) 

Vedligeholdelse af bil og bolig

(1) 

(2) 

(3) 

Køre bil og/eller cykel

(1) 

(2) 

(3) 

Besøg hos familie, venner og
bekendte

(1) 

(2) 

(3) 

Gå i byen (fx biograf, restaurant,
koncert)

(1) 

(2) 

(3) 

Stillesiddende aktivitet (fx at
læse, se tv)

(1) 

(2) 

(3) 

XXXVII

Lidt

Moderat

Meget

Af- og påklædning

(1) 

(2) 

(3) 

Få sko af og på

(1) 

(2) 

(3) 

Børste tænder

(1) 

(2) 

(3) 

Tage bad

(1) 

(2) 

(3) 

Toiletbesøg

(1) 

(2) 

(3) 

Flytte sig selv (fx ud af seng, op
af sofa eller rejse sig fra stol)

(1) 

(2) 

(3) 

Gå på trapper

(1) 

(2) 

(3) 

Hvile og søvn

(1) 

(2) 

(3) 

Åbne mælkekarton,
syltettøjsglas eller anden
emballage

(1) 

(2) 

(3) 

Sexliv

(1) 

(2) 

(3) 

Vi har alle sammen forskellige roller i vores dagligdag, noget vi gør tit eller noget vi kan
kalde os.
Hvilke af disse roller passer på dig? (sæt gerne flere krydser)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)













Jeg er studerende/elev
Jeg er lønmodtager/selvstændig
Jeg er kollega
Jeg er frivillig i forening/organisation
Jeg er forælder
Jeg er husmoder/fader
Jeg er ven/veninde
Jeg er familiemedlem
Jeg er en person med fritidsinteresser
Jeg er deltager i sociale arrangementer
Andet?

__________

Hvilke af rollerne giver dig problemer på grund af smerterne? (Sæt gerne flere krydser)
(1)
(2)
(3)
(4)






at være studerende/elev
at være lønarbejder/selvstændig
at være kollega
at være frivillig i forening/organisation

XXXVIII









(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

at være forælder
at være husmoder/fader
at være ven/veninde
at være familiemedlem
at være en person med fritisinteresser
at være deltager i sociale arrangementer

Hvordan har din livskvalitet været den sidste måned, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 = lavest
tænkelige livskvalitet og 10 = højest tænkelige livskvalitet.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

I hvor høj grad har dine kroniske smerter indflydelse på din livskvalitet (sæt kun ét kryds)
(1)
 Ingen indflydelse
(2)
(3)
(4)
(5)






Lidt indflydelse
Nogen indflydelse
Meget indflydelse
Virkelig meget indflydelse

Tusinde tak for hjælpen :-)
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Bilag 9 - Oversigt over udleverede spørgeskemaer.
Sted

Indsamlingsform

Deltagerantal

Genoptræningscentre på

Papirform

Udleveret: 24 + 22

Sjælland og Fyn

Indsamlet: 17 + 20
Frafald: 7 + 2

Kommunal Smerteskole i

Papirform

Jylland

Udleveret: 9
Indsamlet: 5
Frafald: 4

Gigthospital i Jylland

Papirform

Udleveret: 9
Indsamlet: 8
Frafald: 1

Private smertecenter i Jylland

Elektronisk

Uvist

Kommunal Smerteskole i

Elektronisk

Sendt: 5

Jylland

Indsamlet: 5
Frafald: 0

Forenings hjemmeside

Elektronisk

Uvist

Facebook grupper

Elektronisk

Uvist

Indsamlede besvarelser i

50

papirform i alt
Indsamlede elektroniske

296

besvarelser i alt
Indsamlet i alt:

346

XL

Bilag 10 - Flowdiagram over indsamlede besvarelser
Baggrundspopulation
Mennesker med kroniske smerter

Ønskede respondenter
n > 50

Henvendelser
Papirform: 64 stk. Elektronisk: ukendt

Indsamlede besvarelser i alt
Papirform: 50 stk.

Elektronisk: 296 stk.

Forkastede
Papirform: 14 stk

Elektronisk: 11 stk.

Stikprøve
n = 321

XLI

Bilag 11 - Oversigt over antal smertelokalisationer
n = 321.
Lokalisation af

Ptt. med smerte

smerte

Antal ptt. der har smerte i
den lokalisation i %

Hoved

137

42,68 %

Nakke

228

71,03 %

Skuldre

241

75,08 %

Albuer

104

32,40 %

Hænder/håndled

197

61,37 %

Brystkasse

53

16,51 %

Mave

51

15,89 %

Underliv

48

14,95 %

Øvre ryg

175

54,52 %

Lænd

258

80,37 %

Hofter

183

57,01 %

Knæ

175

54,52 %

Fødder

200

62,31 %

Andet

76

23,68 %

XLII

Bilag 12 - Oversigt over ptt.’s smerteintensitet i aktivitet

1%
8%

13%

3%

5%

Smertegrad 2
Smertegrad 3

9%

Smertegrad 4
Smertegrad 5
Smertegrad 6
13%

Smertegrad 7
Smertegrad 8
Smertegrad 9
Smertegrad 10

31%
17%

XLIII

Bilag 13 - Tabel over aktivitetsproblematikker, samt angivet
betydning af aktiviteten hvori der var problemer
Antal
aktivitetsproblemati
kker
Lidt
Ptt. i %

Moderat
Ptt. i %

Meget
Ptt. i %

151
145
43
107
57
142
199
214
165
161

5,30%
5,52%
13,95%
4,67%
8,77%
4,93%
8,54%
0,47%
5,45%
4,97%

15,89%
13,79%
6,98%
8,41%
5,26%
17,61%
30,15%
6,54%
30,30%
12,42%

78,81%
80,69%
79,07%
86,92%
85,96%
77,46%
61,31%
92,99%
64,24%
82,61%

252
194
259
144
95
262
199

7,14%
2,06%
20,85%
11,81%
16,84%
16,03%
7,04%

32,14%
23,71%
32,05%
27,78%
21,05%
37,79%
21,61%

60,71%
74,23%
47,10%
60,42%
62,11%
46,18%
71,36%

194
221
152

5,15%
12,67%
9,21%

12,89%
28,05%
39,47%

81,96%
59,28%
51,32%

221
142

9,95%
32,39%

15,84%
31,69%

74,21%
35,92%

149
210
296
242
204
180
134
180

31,54%
16,67%
7,43%
2,89%
7,35%
16,11%
13,43%
8,33%

38,26%
37,62%
35,14%
30,17%
19,12%
41,11%
14,93%
41,67%

30,20%
45,71%
57,43%
66,94%
73,53%
42,78%
71,64%
50,00%

Dagligdags aktiviteter
Af- og påklædning
Få sko af og på
Børste tænder
Tage bad
Toiletbesøg
Flytte sig selv
Gå på trapper
Hvile/søvn
Åbne emballage
Sexliv

Leg
Dyrke sport/motion
Gå ture
Havearbejde
Rejse
Passe kæledyr
vedligeholdelse af bil og bolig
Køre bil og/eller cykel
Besøg hos familie, venner og
bekendte
Gå i byen
Stillesiddende aktivitet

Produktivitet
Lønnet arbejde
Frivilligt arbejde
Deltage i foreningsarbejde/
møder
Vaske/stryge tøj
Rengørring
Indkøb
lave mad
Vaske op
Passe børn
Arbejde ved computer

XLIV

Bilag 14 - Oversigt over de tre grader af livskvalitet
sammenholdt med hvor høj grad kroniske smerter har
indflydelse på denne
Lav livskvalitet sammenholdt med livskvalitet pga. smerter. n = 97
Antal ptt.

Antal ptt. i %

Ingen indflydelse

0

0,00 %

Lidt indflydelse

0

0,00 %

Nogen indflydelse

4

4,12 %

Meget indflydelse

32

32,99 %

Virkelig meget indflydelse

61

62,89 %

I alt

97

100,00 %

Middel livskvalitet sammenholdt med livskvalitet pga. smerter. n = 129
Antal ptt.

Antal ptt. i %

Ingen indflydelse

1

0,78 %

Lidt indflydelse

2

1,55 %

Nogen indflydelse

20

15,50 %

Meget indflydelse

70

54,26 %

Virkelig meget indflydelse

36

27,91 %

I alt

129

100,00 %

Høj livskvalitet sammenholdt med livskvalitet pga. smerter. n = 95
Antal ptt.

Antal ptt. i %

Ingen indflydelse

2

2,11 %

Lidt indflydelse

10

10,53 %

Nogen indflydelse

27

28,42 %

Meget indflydelse

37

38,95 %

Virkelig meget indflydelse

19

20,00 %

I alt

95

100,00 %

XLV

Bilag 15 - Oversigt over forskelle ved hovedårsager
N = 321
Hovedårsager

Smerteintensitet
(median)

Gigtsygdomme
Fibromyalgi
Piskesmæld
Årsager i/fra ryg
Traume
Bindevævssygdomme
Andet
Neurogene årsager
Årsager i/fra underliv og
mave
Årsager i/fra hoved,
skulder og nakke
Fejloperation
Samlet for alle
hovedårsager

Livskvalitet
(median)

8
9
9
9
9
9
8
10

Antal
aktivitetsproblematik
ker (gennemsnit)
15
18
18
17
17
18
14
15

9

16

4

9
8

11
17

6
5

9

17

6

6
6
5
6
6
8
5
5
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Bilag 16 - Udregning til hypotese 1
Udregning af Spearmans Rho
Correlation Report
Page/Date/Time
Database

1

15-05-2013 09:14:13

Pearson Correlations Section

(Row-Wise Deletion)

C1
C1
1,000000
C2
0,326575
Cronbachs Alpha = 0,270378

C2
0,326575
1,000000
Standardized Cronbachs Alpha = 0,492358

Spearman Correlations Section

(Row-Wise Deletion)

C1
1,000000
0,300647

C1
C2

C2
0,300647
1,000000

Udregning af p-værdi ved Pearsons
Canonical Correlation Report
Page/Date/Time
Database
Y Variables
X Variables

1

15-05-2013 10:51:34

C2
C1

Descriptive Statistics Section
Type
Y
X

Variable
C2
C1

Standard
Deviation
2,257456
6,899116

Mean
5,937695
16,55452

Non-Missing
Rows
321
321

Correlation Section
C2
1,000000
-0,216683

C2
C1

C1
-0,216683
1,000000

Canonical Correlations Section
Variate
Canonical
Num
Den
Number
Correlation
R-Squared
F-Value
DF
DF
1
0,216683
0,046952
15,72
1
319
F-value tests whether this canonical correlation and those following are zero.

Prob
Level
0,000091

Wilks'
Lambda
0,953048

Variation Explained Section
Canonical
Variate
Number
1

Variation
in these
Variables
Y

Explained
by these
Variates
Y

Individual
Percent
Explained
100,0

Cumulative
Percent
Explained
100,0

Canonical
Correlation
Squared
0,0470

XLVII

1

Y

X

4,7

4,7

0,0470

1

X

Y

4,7

4,7

0,0470

1

X

X

100,0

100,0

0,0470

Standardized Y Canonical Coefficients Section
Y1
-1,000000

C2

Standardized X Canonical Coefficients Section
X1
1,000000

C1

Canonical Correlation Report
Page/Date/Time
Database
Y Variables
X Variables

2

15-05-2013 10:51:34

C2
C1

Variable - Variate Correlations Section
Y1
-1,000000
0,216683

C2
C1

X1
-0,216683
1,000000

Plots Section
Scores Plot of Y1 vs X1
2,00

Y1

0,75

-0,50

-1,75

-3,00
-3,00

-1,75

-0,50

0,75

2,00

X1

XLVIII

Bilag 17 - Udregning til hypotese 2
Udregning af Spearmans Rho
Correlation Report
Page/Date/Time
Database

1

15-05-2013 09:49:05

Pearson Correlations Section
C1
C1
1,000000
C2
-0,216683
Cronbachs Alpha =- 0,293808
Spearman Correlations Section

(Row-Wise Deletion)
C2
-0,216683
1,000000
Standardized Cronbachs Alpha =- 0,553245
(Row-Wise Deletion)

C1
1,000000
-0,202351

C1
C2

C2
-0,202351
1,000000

Udregning af p-værdi ved Pearsons
Canonical Correlation Report
Page/Date/Time
Database
Y Variables
X Variables

1

15-05-2013 10:51:34

C2
C1

Descriptive Statistics Section
Type
Y
X

Variable
C2
C1

Standard
Deviation
2,257456
6,899116

Mean
5,937695
16,55452

Non-Missing
Rows
321
321

Correlation Section
C2
1,000000
-0,216683

C2
C1

C1
-0,216683
1,000000

Canonical Correlations Section
Variate
Canonical
Num
Den
Number
Correlation
R-Squared
F-Value
DF
DF
1
0,216683
0,046952
15,72
1
319
F-value tests whether this canonical correlation and those following are zero.

Prob
Level
0,000091

Wilks'
Lambda
0,953048

Variation Explained Section
Canonical
Variate
Number
1

Variation
in these
Variables
Y

Explained
by these
Variates
Y

Individual
Percent
Explained
100,0

Cumulative
Percent
Explained
100,0

Canonical
Correlation
Squared
0,0470
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1

Y

X

4,7

4,7

0,0470

1

X

Y

4,7

4,7

0,0470

1

X

X

100,0

100,0

0,0470

Standardized Y Canonical Coefficients Section
Y1
-1,000000

C2

Standardized X Canonical Coefficients Section
X1
1,000000

C1

Canonical Correlation Report
Page/Date/Time
Database
Y Variables
X Variables

2

15-05-2013 10:51:34

C2
C1

Variable - Variate Correlations Section
Y1
-1,000000
0,216683

C2
C1

X1
-0,216683
1,000000

Plots Section
Scores Plot of Y1 vs X1
3,00

Y1

1,50

0,00

-1,50

-3,00
-3,00

-1,75

-0,50

0,75

2,00

X1

L

