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Forskningsmedel 2020 – Så här fördelades årets medel 
 

Fyra forskningsprojekt beviljades den 2 april anslag från Personskadeförbundet RTPs forskningsfond. 
Det tilldelades totalt 780 000 kronor som står till forskarnas förfogande till den 31 december 2022. 
Denna gång premierade forskningsdelegationen projekt som är brukarinitierade eller har en annan 
tydlig brukarmedverkan. För att få medel gäller generellt att projekten ska ha hög vetenskaplig 
kvalitet, bra genomförbarhet och kostnadseffektivitet samt stor nytta för Personskadeförbundet 
RTPs medlemmar. 
 
 
Följande forskningsprojekt beviljades medel i årets utdelning: 
 
Linda Vixner – Validation of the eVIS intervention-a novel approach to promote physical activity in 
patients with chronic pain (300 000 kr) 
 
Studien handlar om att testa och utvärdera utrustning och andra komponenter som utvecklats inom 
ramen för eVIS-projektet. eVIS är en ny metod för att öka fysisk aktivitet hos personer som får 
multimodal behandling på grund av långvarig smärta. Det är en insats som består av olika element: 
en enhet som mäter fysisk aktivitet, en app/programvara som samlar in data från självskattningar 
kring den egna fysiska förmågan, visualiseringar av data samt kommunikativa komponenter. 
Metodens olika moment ska tillsammans hjälpa multimodala behandlingsteam att dosera och 
anpassa träningen på ett optimalt sätt och därmed minska patientens smärta och konsumtion av 
smärtläkemedel. Utvärderingen av utrustningen är ett första steg innan eVIS-metoden i sig kan 
studeras i ett större forskningsprojekt. Tester och utvärderingar görs av forskare, patienter och 
professionen. 
 
Se Linda Vixners video för mer information om studien: 
https://www.youtube.com/watch?v=sYkgJqcm3YA&feature=youtu.be 
 
 
 
 
Eva Månsson Lexell: ‘The Managing Fatigue’ programme hos personer med postpolio fatigue  
(180 000 kr) 
 
Forskningsprojektet går ut på att undersöka om programmet Fatigue Management (FM) är ett 
effektivt sätt att behandla personer med postpolio. Fatigue, som liknar extrem trötthet, är vanlig 
bland personer med postpolio och påverkar deras vardagsliv på många sätt. FM är en insats som ges 
av arbetsterapeuter, antingen i gruppformat, individuellt eller online. Målet är att deltagarna ska lära 
sig hur de kan hantera fatigue i vardagen, för att kunna vara mer aktiva och få en bättre livskvalitet. 
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Många personer som söker en postpoliomottagning är födda i länder utanför Europa och kan ha 
svårt att kommunicera på svenska. Det är viktigt att kunna erbjuda rehabiliteringsinsatser på ett 
språk som patientgruppen förstår och därför omfattar studien att översätta FM-programmet till 
exempelvis arabiska och farsi. Tidigare forskning har visat att FM minskar fatigue och leder till bättre 
livskvalitet och psykisk hälsa hos personer med multipel skleros. Totalt ska 20 deltagare rekryteras 
från postpoliomottagningen vid Danderyds sjukhus. Forskarna planerar att utvärdera genom 
intervjuer och frågeformulär om behandlingsprogrammet har den effekt man förväntar sig. 
 
 
Sophie Jörgensen: Att åldras med ryggmärgsskada – Förändringar över 6 år i skadespecifika 
följdtillstånd, aktivitetsbegränsningar och livstillfredsställelse (100 000 kr) 
 
Internationellt har flera studier undersökt hur åldrandet påverkar personer med ryggmärgsskada 
men ingen sådan studie har fokuserat på äldre personer som levt länge med skadan. För att öka 
kunskapen om denna grupp initierades 2010 projektet The Swedish Aging with Spinal Cord Injury 
Study (SASCIS). 
 
Studien handlar om att identifiera vilka utmaningar och svårigheter äldre personer som levt länge 
med ryggmärgsskada möter samt hur deras livssituation förändras över tid. SASCIS är den första så 
kallade longitudinella studien i norra Europa som förväntas ge en heltäckande bild av livssituationen 
bland äldre med ryggmärgsskada. Studien innebär regelbundna uppföljningar för att kontinuerligt 
undersöka möjligheter till ett hälsosamt åldrande. De sökta medlen ska finansiera presentationen av 
resultat från delar av SACSIS-studien. 
 
 
Monika Löfgren: Effekter av rehabilitering i sent skede/kroniskt skede för unga vuxna (18–25) 
med förvärvad hjärnskada avseende funktion, aktivitet och delaktighet (200 000 kr) 
 
Många unga råkar ut för traumatiska hjärnskador. Varje år får cirka 7 000 barn på grund av 
skallskador vård på svenska akutmottagningar och skallskador är en av de vanligaste orsakerna till 
dödlighet bland barn. Studier och erfarenheter från vård och behandling visar att många barn och 
unga med förvärvade hjärnskador har olika former av funktionsnedsättningar som kan göra det svårt 
att leva ett självständigt liv som vuxen. Det är vanligt att ha svårigheter med uppmärksamhet, minne 
samt att planera och organisera. Det förekommer också svårigheter i socialt samspel och besvär som 
exempelvis epilepsi, synstörningar, smärta och psykisk ohälsa med nedsatt livskvalitet till följd. 
 
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus startade 2012 ett 
rehabiliteringsprojekt med fokus på kognitiva stöd- och rehabiliteringsinsatser för unga vuxna mellan 
18 och 25 år som har en förvärvad hjärnskada. Övergripande målet är att underlätta övergången till 
vuxenlivet för ungdomar i målgruppen. Med hjälp av frågeformulär vid nybesök och behandlingsslut 
utvärderas projektets multidisciplinära insatser.  
Projektteamet planerar att använda de sökta forskningsmedlen till en fortsatt dataanalys och 
sammanställning av resultaten för en vetenskaplig publicering. 
 

 


