
 

 

2017 års forskningsbidrag 

Personskadeförbundet RTP, stöder forskning och utveckling genom ekonomiskt stöd till 

forskare och andra aktörer, som är verksamma inom förbundets intresseområden: 

 polio  

 trafikskador som ger personer bestående funktionshinder  

 andra olycksfallsskador  

 följdtillstånd av ovan nämnda skador  

Personskadeförbundet RTPs forskningsdelegation har beviljat bidrag till nedanstående 

forsknings- och utvecklingsprojekt som är relevanta för våra medlemmar. 

 

 Depressiva symtom bland äldre personer som levt länge med ryggmärgsskada 

–relation till känsla av sammanhang, copingstrategier och fysisk aktivitet.  

 

Sophie Jörgensen, ST-läkare/forskarstuderande, VO Neurologi och 

Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus i Lund. 

Huvudansvarig för projektet och vetenskaplig handledare: Jan Lexell, professor i 

rehabiliteringsmedicin. Biträdande handledare: Susanne Iwarsson, professor i 

gerontologi 

 

Sammanfattning  

”The Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study” (SASCIS) 

Internationellt har flera longitudinella studier undersökt hur åldrandet påverkar personer 

med ryggmärgsskada men ingen sådan studie har specifikt fokuserat på äldre personer 

som levt länge med skadan. För att öka kunskapen om denna grupp initierade vi 2010 

projektet ”The Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study” (SASCIS) (1). Den 

övergripande vetenskapliga frågeställningen i detta forskningsprojekt är vilka 

utmaningar och problemställningar äldre personer som levt länge med ryggmärgsskada 

möter, och hur deras livssituation förändras över tid. SASCIS är den första 

longitudinella studien i Sverige som syftar till att ge en heltäckande bild av 

livssituationen hos den här gruppen, och målet är att lägga grunden för 

uppföljningsprogram och åtgärder för att öka deras möjlighet till ett hälsosamt åldrande. 

Den initiala datainsamlingen (2011-2012) ligger till grund för fyra färdigställda studier 

(1-4) inom ramen för två pågående avhandlingsarbeten, och vi planerar uppföljande 

datainsamlingar med start våren 2017. Våra studier visar att äldre personer som levt 

länge med ryggmärgsskada är som grupp i stort nöjda med sin livssituation och många 

klarar vardagen på egen hand, oavsett kön, ålder och tid efter skada. De har 

förhållandevis få problem med spasticitet, blåsa och tarm. Smärta är vanligt i den här 

gruppen men påverkar varken livstillfredsställelse eller självständighet i vardagen. Med 

hjälp av anslag från Personskadeförbundet RTP har den tredje delstudien i tidigare 

avhandling  (3) färdigställts. Resultaten visar en låg nivå av fysisk aktivitet bland 

studiedeltagarna. Kvinnor, de som arbetade och de som använde rullstol var minst 

fysiskt aktiva. Sociodemografiska och skaderelaterade data förklarade endast en liten 

del av variationen i fysisk aktivitet. Därför behövs mer forskning om vilka faktorer som 



 

påverkar deltagande i fysisk aktivitet bland äldre personer som levt länge med 

ryggmärgsskada.  

 

 

 Energiomsättning i hjärnan vid hjärntrötthet efter en förvärvad 

hjärnskada - en pilotstudie  

 

Huvudsökande: Birgitta Johansson, docent, specialist i neuropsykologi, Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, Göteborg. 

Medsökande: Michael Schöll, medicine doktor, forskare vid Göteborgs universitet, 

gedigen erfarenhet av hjärnavbildning med hjälp av PET Lars Rönnbäck, professor, 

läkare och neurolog Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet  

  

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att mäta energiomsättning i hjärnan med 

Positronemissionstomografi (PET), hos personer som lider av hjärntrötthet efter en 

traumatisk hjärnskada. Detta kommer att relateras till den egna personens subjektiva 

skattning av hjärntrötthet samt objektiva kognitiva test. Detta kan bidra till ökad 

kunskap om bakomliggande faktorer till mental trötthet, säkrare diagnostik och för att 

utveckla adekvata behandlingsmetoder .Efter en traumatisk hjärnskada, även 

hjärnskakning, kan problem i vardagen finnas kvar under lång tid. Hjärntrötthet/mental 

trötthet har en avgörande betydelse för rehabilitering och för att återkomma i arbete och 

studier på ett uthålligt och välfungerande sätt. Det saknas idag kunskap om 

bakomliggande orsaker till hjärntrötthet. Teorier om hjärntrötthet efter hjärnskada 

antyder att kognitiva funktioner kräver ökad mental aktivering och mer mental energi 

för att utföra koncentrationskrävande uppgifter. Det är också den mentala orken eller 

brist på mental energi som individer beskriver som det stora bekymret i vardagen. Vi 

begränsar oss i denna studie till traumatiska hjärnskador i denna studie, men det är ett 

stort och dolt problem för många som drabbats av sjukdom som påverkar hjärnan. 

Kunskap om orsak/orsaker till hjärntrötthet saknas idag och även adekvat behandling. 

Hjärntrötthet påverkar livet för drabbade på alla plan, som arbete och att socialt orka 

umgås med familj och vänner.  Denna studie kan bidra till ökad kunskap som på sikt 

kan utmynna i metoder för att objektivt mäta hjärntrötthet. Studien kan också leda 

utveckling av anpassade behandlingsmetoder. 
 

 Energiomsättning och fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada  

 

Huvudsökande Kerstin Wahman  
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Adjungerad klinisk adjunkt (AKA) sektionen för fysioterapi NVS 

 

Sammanfattning  

Syftet är att skapa en evidensbaserad databas för energiomsättning vid vila, 

stillasittande och flera vanligt förekommande standardiserade fysiska aktiviteter för 

personer med ryggmärgsskada. Därtill att relatera energiomsättning vid dessa fysiska 

aktiviteter till accelerometerregistrering. Fortfarande idag saknas till allt väsentlig del 

data som kan ligga till grund för evidensbaserade riktlinjer och program avseende fysisk 



 

aktivitet, energiomsättning och kostprogram för personer med ryggmärgsskada. Detta 

leder i förlängningen bland annat till en ojämlik vård.  

På individnivå kan effekten av projektet bli att personer med ryggmärgsskada ges bättre 

premisser att värdera och ta ställning till sin unika energiomsättning, fysiska 

aktivitetsgrad och kosthållning. På gruppnivå kan forskningen på sikt bidra till 

livsstilsbaserade rekommendationer som ger förutsättningar särskilt för kardiovaskulär 

hälsa men även i kombination med minskade andra sekundära komplikationer. Ökad 

delaktighet och minskad sjuklighet för målgruppen kan leda till minskat lidande och 

minskad vårdkonsumtion relaterat till det beskrivna området. 

Dessutom är målet att utveckla referensvärden för kliniskt bruk avseende 

energiomsättning vid fysisk aktivitet och vid användning av accelerometerteknik för 

målgruppen och andra personer med liknande funktionsnedsättningar. 

 


