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Sundbyberg den 8 maj 2019 

 

Forskningsmedel 2019 – Så här fördelades årets bidrag 
 

Personskadeförbundet RTP främjar forskning och utveckling genom att ge ekonomiskt stöd till 
forskare och andra professioner som arbetar med utveckling inom förbundets intresseområden: 

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

 

I april 2019 tilldelades totalt 775 00 kronor till fem studier och projekt inom forskning och utveckling 
som RTPs forskningsdelegation bedömde ha hög vetenskaplig kvalitet och stor nytta för 
Personskadeförbundet RTPs medlemmar. 

Enligt delegationens beslut fick följande ansökningar ekonomiskt stöd: 

 

Smärta och käkfunktionsstörning efter whiplashtrauma – en prospektiv 
studie 
Ewa Lampa, leg. tandläkare, fil. dr, Institutionen för Odontologi, Umeå universitet. 

 

Tiotusentals svenskar drabbas varje år av whiplashtrauma, vanligtvis från en trafikolycka. En 
betydande andel får kroniska besvär, inte bara i nacken utan också i ansikte, käkar och huvud. 
Kronisk smärta har en stor negativ inverkan på livskvalitet, särskilt när den förekommer i käkar eller 
ansikte. Hur smärta och käkfunktionsstörning uppkommer efter nacktrauma är oklart, men det antas 
hänga ihop med både anatomiska och funktionella kopplingar mellan regionerna. 

De flesta studierna av nacktrauma är tvärsnittsstudier. Det är studier där forskare undersöker en viss 
grupp (eller så kallad population) under en begränsad tid. För att kunna hitta riskfaktorer för 
utveckling av kronisk smärta behövs långtidsstudier som följer individer över tid – en betydligt mer 
resurskrävande typ av studie. Idag finns det endast ett fåtal långtidsstudier om smärta och 
käkfunktionsstörning efter whiplashtrauma. Det saknas därmed välutformade studier för att beskriva 
förlopp och riskfaktorer för traumarelaterad smärta och käkfunktionsstörning. 
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Modell ska förklara utvecklingen av smärta efter wiplashtrauma 

Projektet handlar om att undersöka sambandet mellan smärta i käk- och nackregionen efter 
whiplashtrauma både i ett kort- och långtidsperspektiv. Målet med projektet är att utveckla en 
modell som förklarar utvecklingen av dessa besvär. I studien används beprövade frågeformulär med 
fokus på smärta och funktionsstörning i käk- och nackregionen en månad efter traumat samt två år 
senare. 

Resultaten förväntas ge en vetenskaplig grund för att tidigt kunna identifiera personer som riskerar 
utveckla kronisk smärta och förebygga ohälsa efter whiplashtrauma. 

 

 

Multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta i primärvården 
Britt-Marie Stålnacke, professor, överläkare, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, 
Umeå universitet 

 

Långvarig muskuloskeletal smärta är ett ökande hälsoproblem som leder till omfattande lidande och 
stora samhällskostnader. Cirka 20 procent av befolkningen i Sverige har medelsvår till svår långvarig 
smärta som i många fall har orsakats av trauma, exempelvis whiplashtrauma. Majoriteten av 
patienter med långvariga smärttillstånd får vård inom primärvården. Behandlingen är ofta inriktad på 
läkemedel. På grund av primärvårdens begränsade resurser och smärtans komplexitet kan det vara 
svårt att erbjuda denna stora patientgrupp annan lämplig vård. 

Personer med långvarig smärta påverkas både kroppsligt och psykiskt, med ökad risk för ångest och 
depression. Dessutom blir konsekvenserna för det sociala livet ofta påtagliga, särskilt vid 
marginalisering på arbetsmarknaden, försämrad ekonomi, förändrade familjerelationer och påverkan 
av personliga nätverk. Det kan innebära stora förluster i förhållande till personens identitet och 
livsföring. 

Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod vid långvarig smärta som tar hänsyn till 
samverkande faktorer. MMR bedrivs under en avgränsad tid och består av samordnade och 
tvärprofessionella åtgärder i team. Det som görs inom MMR kan vara fysisk aktivitet, smärthantering 
och olika pedagogiska inslag med bland annat patientutbildning. Det övergripande målet är att 
personen ska kunna arbeta igen. 

Forskning behövs om MMR inom primärvården 

Tidigare forskning om MMR för patienter med långvarig smärta är utförd inom specialistvården. Den 
här studien vill öka kunskap om MMR som effektiv behandlingsmetod inom primärvården. Studiens 
resultat kan ligga till grund för en utveckling av fler MMR-program inom primärvården så att fler 
patienter kan få en bra rehabilitering. Studiens hälsoekonomiska analys kan bidra med information 
till beslutsfattarna om kostnad och nytta för samhället. Studien följer 234 patienter och bygger på 
data som tas fram med hjälp av beprövade frågeformulär. 
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The Swedish spinal cord injury study on cardiopulmonary autonomic 
impairment (SPICA) 
Mattias Hill, leg. läkare, doktorand, Institution för hälsovetenskaper, Lunds universitet 

 

SPICA-studien – hjärt-lungsjukdom och autonom dysfunktion hos personer med ryggmärgsskada – 
studerar hälsokonsekvenser i hjärta, kärl, lungor och det autonoma nervsystemet hos medelålders 
personer med ryggmärgsskada. Idag finns en växande grupp personer som blir äldre med en 
ryggmärgsskada, tack vare stora förbättringar i ryggmärgsskadevården under 1900-talet. Den 
förväntade livslängden är dock fortfarande lägre jämfört med befolkningen i övrigt. Nedsatt funktion 
i hjärta, kärl och lungor står för de vanligaste dödsorsakerna bland personer med ryggmärgsskada. 

SPICA-studien undersöker förekomst och grad av hjärt-lungsjukdom, riskfaktorer i samband med 
hjärt-lungsjukdom, påverkad lungfunktion och nedsatt funktion i det autonoma nervsystemet hos 
personer med ryggmärgsskada. Den data som studien genererar jämförs med uppgifter från 
befolkningen utan ryggmärgsskada. Studiens syfte är att beskriva möjliga sjukdomsprocesser till följd 
av skadan och att kunna formulera frågor för fortsatt forskning. 

Studien ska ge kunskap om förändrad struktur och funktion i lungorna 

Det sökta bidraget kommer till användning i en del av SPICA-studien. Den ska ge kunskap om 
förändringar i funktion och struktur i lungorna, undersöka samband mellan funktion och strukturella 
förändringar. Studiens fynd sätts i relation till skadenivå, ålder, midjemått och hälsokonsekvenser till 
följd av ryggmärgsskadan, exempelvis spasticitet. 

SPICA är en tvärsnittsstudie som omfattar i Skåne bosatta personer som har levt med en traumatisk 
ryggmärgsskada i minst fem år. Personerna har rekryterats med hjälp av Ryggmärgsskadeenheten på 
Skånes Universitetssjukhus, är mellan 50 och 65 år gamla och rullstolsburna.  

Studien använder sig av uppgifter från personernas sjukdomshistoria och aktuell behandling, resultat 
från kliniska undersökningar, frågeformulär, lungfunktionstester samt röntgenundersökningar. 
Studien tar också hänsyn till aktuella symtom. Fynden jämförs med matchande kontroller från 
befolkningen generellt. 

Studien har hittills visat ett viktigt preliminärt resultat som är att det förmodligen finns ett samband 
mellan ålder och förekomst av lungvävnad med nedsatt funktion och därmed ökad risk för 
inflammation. De än så länge preliminära fynden kan ge förutsättningar för fortsatt forskning med 
fokus på exempelvis förebyggande fysioterapeutisk behandling för att undvika följdsjukdomar. 
Studiens resultat kan också överföras till andra grupper med nedsatt lungfunktion på grund av 
neuromuskulära skador, exempelvis personer som har polio. 
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Effekter av rehabilitering i sent skede/kroniskt skede för unga vuxna (18–25) 
med förvärvad hjärnskada avseende funktion, aktivitet och delaktighet 
Monika Löfgren, docent, leg. sjukgymnast, Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus 

 

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. 

En amerikansk studie som följde barn med förvärvad hjärnskada under 23 år konstaterade att 
arbetslösheten var fyra gånger högre i gruppen jämfört med befolkningen generellt. En enda individs 
frånvaro från förvärvsarbete innebär kostnader upp till cirka 16 miljoner kronor, beräknat på livstid. 

Ett flertal andra studier har dokumenterat att barn med förvärvade hjärnskador möter stora 
svårigheter senare i livet. Det är välkänt att livsperioden som ung vuxen ställer stora krav på en 
person även utan kognitiv nedsättning. Trots det är möjligheten att få stöd begränsad för unga med 
kognitiva nedsättningar. 

Rehabiliteringsprojekt för unga vuxna på gång 

Mot denna bakgrund har Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds sjukhus AB sedan 
2012 bedrivit ett rehabiliteringsprojekt med fokus på kognitiva stöd- och rehabiliteringsinsatser för 
unga vuxna mellan 18 och 25 år som har en förvärvad hjärnskada. Verksamheten erbjuder 
systematiska, samlade och multidisciplinära insatser i team. Målet är att underlätta övergången till 
vuxenlivet för ungdomar med förvärvade hjärnskador genom att fokusera på just denna livsperiod. 

Projektet utvärderas med hjälp av frågeformulär vid nybesök och vid ett avslutande besök när 
patienten fyllt 25 år. De sökta forskningsmedlen används för att bearbeta den data som tagits fram 
inom projektet. Resultaten förväntas bidra till att behandling och rehabilitering kan möta ungas 
individuella behov på ett bättre sätt – med en bättre anpassning till de stora variationerna som finns i 
grad av funktionsnedsättning, aktivitetsnivå och delaktighet i samhället.  

 

 

Att åldras med en ryggmärgsskada 
Sophie Jörgensen, leg. läkare, Sektionen för rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus/Lunds 
universitet 

 

Internationellt har flera studier undersökt hur åldrandet påverkar personer med ryggmärgsskada 
men ingen sådan studie har särskilt 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.  



 

 

5 

 

SASCIS är den första så kallad longitudinella studien i norra Europa som förväntas ge en heltäckande 
bild av livssituationen bland äldre med ryggmärgsskada. Studien innebär regelbundna uppföljningar 
för att fortsatt undersöka möjligheter till ett hälsosamt åldrande. Den initiala datainsamlingen från 
2011 till 2012 ligger till grund för åtta färdigställda delstudier som beskriver aspekter av gruppens 
hälsotillstånd, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället. Studierna beskriver också person- och 
omgivningsfaktorer, livstillfredsställelse, deltagande i fysisk aktivitet och riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdom. 

Uppföljningen handlar om följder för hälsa, livskvalitet och delaktighet över tid 

Forskargruppen bakom SACSIS har planerat uppföljande datainsamlingar med sex års intervall. 
Datainsamlingarna ska bidra till ökad förståelse av själva åldrandets effekter och hur det långsiktigt 
påverkar personernas hälsotillstånd, livskvalitet, aktivitet och delaktighet i sociala sammanhang. Det 
sökta ekonomiska bidraget används för att analysera, bearbeta och presentera data från den första 
uppföljande datainsamlingen som avslutats 2018. 

SASCIS innehåller en stor mängd data och baserat på de tidigare studierna formulerades för den 
första uppföljningen ett antal frågor som exempelvis: Ökar följdsjukdomar och 
aktivitetsbegränsningar långsiktigt på grund av skadan? Finns det ett samband mellan eventuella 
ökningar och till exempel sociodemografiska faktorer? 

Deltagarna rekryterades från Rehabiliteringsmedicinska verksamheten vid Skånes 
universitetssjukhus. Sammanlagt 78 personer deltog i den uppföljande datainsamlingen. 

Resultat från SACSIS-studien har redan implementerats i klinisk praxis. Större fokus läggs nu på fysisk 
aktivitet, smärta och psykiskt mående i de livslånga uppföljningsprogrammen för personer med 
ryggmärgsskada. Kunskap om förändring över tid kan ytterligare utveckla dessa program utifrån 
personernas behov och önskemål, såväl lokalt, nationellt som internationellt. 

 

 

 


