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Doktordisputats:  
Sociale sager bremser 
rehabilitering

Af: Alice Sprotte

Ti års forskning i fibromyalgi 
De sidste ti år har 2000 patienter deltaget i rehabiliteringsforløb på 
den reumatologiske klinik på Frederiksberg Hospital. Her arbejder 
overlæge Kirstine Amris med rehabilitering af fibromyalgipatienter 
og andre patienter med muskelsmerter. 

Nu har hun samlet ti års publicerede studier fra forskningen af 
fibromyalgiramte i en doktordisputats med titlen:

„Chronic widespread pain and fibromyalgia from the perspective 
of rehabilitation.“

Oversat til dansk: „Generaliserede kroniske smerter og fibro-
myalgi set fra et rehabiliterings-perspektiv.“ 

Vi ser, hvad folk kan
Der er stor uenighed om, hvordan man måler sygdommens svær-
hedsgrad, når det handler om fibromyalgi. For hvem er mest syg? Og 
hvordan kan man vurdere det? Det drejer den ene del af disputatsen 
om. Kirstine Amris undersøgte kvaliteten i forskellige tests som 
tenderpoint, depressionstest, spørgeskemaer om selvopfattet syg-
domsbillede og endelig AMPS-testen, der måler de fibromyalgiram-
tes funktionsniveau. Det de kan i dagligdagen. 

– Normalt spørger man patienterne: hvordan synes du selv, du 
fungerer? Det gjorde vi også. Men der er stor uoverensstemmelse 
mellem det, fibromyalgipatienter oplever, de kan, og det de rent 
faktisk kan. Vi observerer, hvad patienterne kan. Det er et bedre 
måleredskab, fortæller Kirstine Amris. 

Parker Instituttet er det eneste sted i verden, hvor AMPS testen 
har været anvendt til måling af funktion hos denne patientgruppe i 
videnskabelig sammenhæng. Det første publicerede studie bygger på 
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klinikkens observationer af en gruppe på 271 patienter, der udfører 
dagligdags gøremål. 

Det var for eksempel at rede seng, støvsuge eller skrælle grøntsa-
ger. Studiet viste, at når man måler på patienterne, så har de et svært 
nedsat funktionsniveau i almindelig dagligdags aktivitet. AMPS te-
sten bliver i dag brugt rutinemæssigt til vurdering af funktionsevnen 
hos alle henviste patienter.  

Rehabiliteringsforløb hjælper kun en undergruppe

I disputatsen evaluerer Kirstine Amris klinikkens behandlingstil-
bud, der består af to ugers rehabiliteringsforløb i grupper. I forløbet 
er fokus at acceptere kroniske smerter som et livsvilkår. De hjælper 
patienterne med at anvende hensigtsmæssige mestringsstrategier, så 
de kan fungere i dagligdagen.  

– Vi kunne vise, at tilbuddet forbedrede funktionen for en under-

gruppe. Ikke dem alle sammen. De patienter, vi ser her, har haft 
smerter i 10 år i gennemsnit. Halvdelen af dem har en verserende 
social sag, når de sidder herinde. 

Kun 20 % har en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Al 
forskning viser, at en tidlig indsats hjælper mere. Alene det, at vi 
kunne løfte nogle af dem, er i sig selv imponerende, fortæller Kir-
stine Amris. 

Sociale sager bremser rehabilitering

De patienter, der ikke havde en verserende social sag, var lettere at 
hjælpe, viste studierne. Ofte fjerner man personer med fx verserende 
sociale sager og depression fra denne type undersøgelser. På den 
måde får man en urealistisk patientgruppe. Det gjorde de ikke i 
studierne på Frederiksberg Hospital. Her så de på alle, der var visi-
teret til behandlingstilbuddet.

– Vi har svært ved at hjælpe patienter med en verserende social 
sag. Selvfølgelig siger vi ikke nej. Det kan jeg ikke få over mit hjerte. 
Men studierne viser, at de er svære at hjælpe, konstaterer Kirstine 
Amris.

Hjælp til selvhjælp 

De opdagede også, at patienter med et lavt indtag af smertestillende 
midler som panodiler havde 35 gange større chance for effekt af re-
habiliteringsforløbet. 

Det handler sandsynligvis ikke om bivirkninger, men om indstil-
lingen hos patienterne.

– Jeg tror, det afspejler, hvor man søger løsninger. Når man snak-
ker rehabilitering, så er det hjælp til selvhjælp. Så man skal være 
indstillet på, at man selv har et ansvar for, at det skal lykkes. De pa-
tienter, der venter på at al hjælp kommer udefra fra behandlere, er 
sværere at hjælpe. For man skal ikke „bare“ have nogle piller for at 
fungere bedre. Man skal selv hjem og lave livsstilsændringer.
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