
 
 

 

2018 års forskningsbidrag  
Personskadeförbundet RTP stöder forskning och utveckling genom ekonomiskt stöd till forskare och 
andra aktörer som sysslar med utveckling och som är verksamma inom förbundets intresseområden:  

• polio  
• trafikskador som ger personer bestående funktionsnedsättningar 
• andra olycksfallsskador  
• följdtillstånd av ovan nämnda skador  

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen medel till forskning och utvecklingsprojekt som är 
relevanta för medlemmarna. I år har organisationen beviljat 592 800 kronor till tre forskningsprojekt.  

RTPs forskningsnämnd har 2018-03-30 beviljat bidrag till följande tre forskningsprojekt:  

 

 

Träning med viritual reality för patienter med långvarig nacksmärta/whiplash 
associated disorders. En utvärdering av patientnytta och genomförbarhet 
inom ramen för multimodal rehabilitering - ett pilotprojekt  
Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus  

Sammanfattning: Nacken har en stor mängd känselorgan kopplade till det vestibulära systemet, 
synen och centrala nervsystemet. Denna funktion är avgörande för bland annat utförande av precisa 
och snabba huvudrörelser. Patienter med whiplash associated disorders (WAD)/långvarig nacksmärta 
har svårigheter vid nackrörelser med minskat omfång, noggrannhet, hastighet, smidighet och 
stabilitet i rörelsen. I dag rekommenderas patienter med WAD/långvarig nacksmärta träning med 
individuellt utformade träningsprogram för att förbättra rörlighet, koordination och styrka.  

Det saknas riktade träningsmetoder där patienten på ett enkelt sätt kan träna och få direkt 
återkoppling på sitt utförande. En träningsmetod som ger nya möjligheter i dessa avseenden är 
träning med virtual reality (VR). En australiensisk studie visade att träning med VR kan ge förbättrad 
rörlighet och ökad hastighet vid nackrörelser men även förbättrad balans och ökad tillfredställelse 
hos patienten. Studier saknas där man studerat patientnytta och genomförbarhet för användning av 
träning med VR i samband med deltagande i MMR.  

På Högspecialiserad smärtrehabilitering Danderyds sjukhus deltar patienter med långvarig 
nacksmärta/WAD i ett nio-veckors teambaserat multimodalt rehabiliteringsprogram (MMR), 
inkluderande individuellt utformad träning.  



Syfte: Att utvärdera träning och återkoppling av resultat med VR avseende genomförbarhet, 
patientnöjdhet och möjligheter till förbättringar, för patienter med långvarig nacksmärta/WAD i 
samband med deltagande i MMR  

 

 

Virtuell motorträning som behandling av fantomsmärta  
Lina Bunketorp Käll, Docent Göteborgsuniversitet  

Sammanfattning: I Sverige genomgår varje år cirka 2500 personer amputation av en extremitet, 
varav traumatiska amputationer är en av de mest kostsamma skadorna med flest antal vårddagar på 
sjukhus. En traumatisk amputation medför en dramatiskt förändrad livssituation för individen och 
cirka 70–80 procent utvecklar svår fantomsmärta med förödande konsekvenser. Det finns en stor 
mängd behandlingsmetoder som tillämpas i försök att minska fantomsmärta, varav några är 
medicinering, kirurgi, spegelträning, motor imagery och transkutan elektrisk nervstimulering. 
Smärtan är dock generellt sett svår att lindra då den är av neurogen typ och ett problem med 
konventionella terapier är att patienten inte orkar fortsätta med dem, då de inte upplevs som 
tillräckligt stimulerande. Det råder därför ett skriande behov av nya behandlingsalternativ. 
Mekanismerna bakom uppkomsten av fantomsmärta är oklara, men tros kunna förklaras i hjärnans 
plastiska egenskaper. Graden av omorganisation i CNS har i studier visat sig ha ett samband med 
graden av fantomsmärta.  

I samarbete med Chalmers har man utvecklat ett innovativt och mer sofistikerat sätt att behandla 
fantomsmärta. Tekniken som kallas ”Neuromotus” bygger på en unik kombination av flera olika 
teknologier och kompenserar för de svagheter som tillgängliga metoder har. Men hjälp av 
myoelektrisk mönsterigenkänning avläser man muskelsignaler i stumpen som kopplas till en virtuell 
arm eller ben som rörelser utförs med. Metoden, benämnd virtuell motorträning bygger på en s.k. 
”virtuell och förstärkt verklighet” där man ser sig själv på en datorskärm via webbkameran. 
Behandlingskonceptet innebär att patienterna tränar virtuell motorträning i en ”data-genererad 
förstärkt verklighet” (virtual-augmented reality). Träningen består bl.a. av övningar då patienten 
försöker inta samma position med sin ”fantomarm/ben” som den virtuella armen/benet på en 
dataskärm med hjälp av stumpmuskulaturen samt dataspel. Tekniken har utvärderats i en 
observationsstudie vars resultat publicerades i Lancet år 2016 och verkar mycket lovande. 

För en framtida implementering av aktuellt behandlingskoncept i vården utvärderas metoden i en 
studie med randomiserad och kontrollerad design. Projektet drivs i multicenterform och utöver 
hälso- och sjukvårdsaktörer på nationell bas så medverkar sex andra länder i projektet (Slovenien, 
Belgien, Nederländerna, Canada, Irland och Tyskland). Godkännande från den regionala 
etikprövningsnämnden i Göteborg har inhämtats (Dnr: 041-17) och ett studieprotokoll är submitterat 
till BMJ Open.  

Syfte: Den övergripande målsättningen med studien är att verifiera patientnyttan avseende smärta, 
livskvalitet, aktivitetsförmåga, sömnkvalitet, katastroftänkande och självtillit hos individer med 
fantomsmärta. Vi avser även studera mekanismerna bakom behandlingseffekten.  

 

 



Är multidisciplinär smärtrehabilitering lämplig behandlingsform för patienter 
med nacksmärta och funktionsnedsättning efter trauma?  
Hans Westergren, med dr, Överläkare; Eva-Maj Malmström, docent, leg Fysioterapeut; Sophia 
Åkerblom, doktorand, leg Psykolog; Johan Larsson, leg Fysioterapeut; Marcelo Rivano-Fischerfi/ dr, 
leg Psykolog; Åsa Ringqvist, med dr, Överläkare Verksamhetsenhet Smärtrehabilitering och 
Kunskapscentrum Nacksmärta efter olycka, SUS, Lund  

Sammanfattning: VE Smärtrehabilitering, SUS, Lund har en unik situation genom att vi kan utreda 
och rehabilitera ett tillräckligt stort antal patienter med nacksmärta och funktionsnedsättning efter 
trauma för att underhålla specialiserade utredningsteam för ändamålet. Vi är den enda aktören inom 
ett geografiskt avgränsat område, Region Skåne, med ett upptagningsområde på ca 1,1 milj. 
Invånare. Detta innebär att vi kan göra utvecklingsarbete och studier på de personer som inte 
återhämtar sig efter trauma utan bedöms vara i behov av specialiserad smärtrehabilitering.  

På kliniken erbjuds multidisciplinär utredning, riktad fysioterapi och smärtrehabilitering utifrån ett 
kognitivt förhållningssätt, till vuxna med långvarig smärta, vilket är den mest rekommenderade, 
använda och utbredda behandlingsformen för långvarig smärta i världen. Ett nyligen publicerat 
dokument av Socialstyrelsen om personskadevården i Sverige, har rekommendationen att 
Smärtrehabiliteringens nuvarande koncept inkluderande vårdprogram för primärvården, 
specialistmottagning och smärtrehabilitering bör byggas upp i hela landet . Internationellt finns flera 
behandlingskoncept för rehabilitering av personer med nacksmärta och funktionsnedsättning efter 
trauma. Dessa är ofta uppbyggda kring fysioterapi och kiropraktik och är således inte 
multidisciplinära .  

Frågeställningar:  

• Kan mätbara förbättringar registreras hos personer med nacksmärta och 
funktionsnedsättning efter trauma vad gäller smärta, kroppsfunktion, psykiskt välbefinnande, 
aktivitetsförmåga samt antalet läkarbesök efter en tidsavgränsad insats med multidisciplinär 
rehabilitering, utgående från riktad fysioterapi och KBT?  
 

• Kan man med detta rehabiliteringskoncept också identifiera prognostiskt gynnsamma 
faktorer inför multidisciplinär rehabilitering av personer med nacksmärta och 
funktionsnedsättning efter trauma och på så sätt förbättra framtida vård?  

Syfte: Att göra en uppföljning av behandlingsresultat för patienter som genomgått Multidisciplinär 
smärtrehabilitering efter nacktrauma 


