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Forskning om fysisk aktivitet och långvarig smärta:

Ny studie vill optimera rörelsens hälsoeffekt för
personer med smärta

Att ha ont och inte kunna bli av med smärtan är en vanlig 
företeelse. Cirka 25 procent av den vuxna befolkningen lever 
med långvarig smärta som ofta påverkar livskvaliteten nega-
tivt. För att personerna ska kunna få en bättre rehabilitering 
och leva ett mer aktivt liv startade ett forskarteam på Hög-
skolan Dalarna för några år sedan eVIS-studien. eVIS står 
för e-visualisering av fysisk aktivitet och smärta.



Liv Nr 3-22   23



Forskningen i eVIS-stu-
dien ska bidra till att öka 
fysisk aktivitet och dess 
hälsofrämjande effekt 
bland personer med lång-
varig smärta. Det vill 

forskarna göra genom att med hjälp 
av en aktivitetsmätare och en speciellt 
framtagen app få patienterna att vara 
mer aktiva. Syftet är att uppnå en minsk-
ning av smärta eller att motivera till ökad 
rörelse trots viss bestående smärta. Linda 
Vixner, docent i medicinsk vetenskap på 
Högskolan Dalarna och projektledare för 
studien, berättar om projektidén som 
ledde till den fleråriga eVIS-studien.

– Det finns många appar som kan 
användas tillsammans med aktivitets-
mätare för att visualisera fysisk aktivitet 
men ofta saknas hjälp när mätningarna 
ska tolkas och sättas i relation till andra 
faktorer. Vi ville utveckla rätt form av 
stöd för personer med långvarig smärta 
så att det blir enkelt att utvärdera mät-
värden i förhållande till smärta och 
eventuellt justera sin aktivitetsnivå, säger 
Linda Vixner.

Eftersom fysisk aktivitet ingår i mul-
timodal rehabilitering, MMR, har fors-
karna valt att begränsa studien till per-
soner som får just den typen av behand-
ling. En fördel med MMR är också att 
patienterna oftast har en regelbunden 
kontakt till fysioterapeuten eller andra 
rehabiliteringsprofessioner. På det viset 
inkluderar projektet även vårdpersona-
len som kan stötta patienten genom att 
gemensamt följa upp aktivitetsnivåer 
och upplevd smärta och göra eventuella 
ändringar i behandlingen. Justeringen 
behöver inte alltid handla om att öka sin 
fysiska aktivitetsnivå, utan ibland kan 
den gå ut på att bli bättre på att växla 
mellan fysisk aktivitet och vila. För vissa 

som lever med smärta kan det vara bra 
att röra på sig på en lagom nivå för att 
undvika att må sämre igen.

Appen mäter aktivitet och 
smärta
Studiens första skede handlade om att 
ta fram själva utrustningen, det vill säga 
en handledsburen aktivitetsmätare och 
en app som skulle visa dagliga fysiska 
aktivitetsnivåer i kombination med 
användarens skattningar av smärta och 
hur den påverkar vardagen. Appen som 
använts i studien heter PATRON som 
är en förkortning för PAin & TRaining 
ON-line.

– Genom PATRON-appen blir det 
enkelt att följa upp hur mycket du rört på 
dig och hur skattningarna av smärta ser 
ut i ett långtidsperspektiv. Det vill säga, 
med rätt stöd genom hjälpmedlet och 
rehabiliteringspersonalen kan gränsen 
för det du själv tror är möjligt så små-
ningom flyttas framåt. På det viset skulle 
fler kunna leva ett mer aktivt liv än vad 
de tidigare antagit, säger Linda Vixner.

Användarna inkluderats tidigt
Studien utmärker sig genom att tidigt 
i forskningsprocessen ha inkluderat 
användarna. Personer med långvarig 
smärta var delaktiga i utvecklingen av 
utrustningen för att säkerställa att akti-
vitetsmätaren och appen fungerar bra 
och ändamålsenligt utifrån användarens 
perspektiv. När utrustningen var på plats 
skulle genomförbarheten av själva pro-
jektidén prövas.

Forskarna i eVIS-projektet var under 
den fasen intresserade av att veta vilka 
kriterier som användarna ville ha med 
i skattningsformulären, vad som var 
viktigt att fokusera på samt i vilken 
utsträckning det önskades kommen-

Forskning

tarsfält. Här hade medlemmar i Person-
skadeförbundet RTP möjlighet att delta 
i enkäter och utvärdera i tre omgångar 
appens upplägg och innehåll innan det 
var dags att testa utrustningen praktiskt 
inom rehabiliteringen.

Ville ha möjlighet att
kommentera
En av forskarna som arbetar tillsam-
mans med Linda Vixner i eVIS-pro-
jektet är Elena Tseli. Hon har reviderat 
skattningsformulären i appen utifrån 
användarnas, vårdpersonalens och andra 
sakkunnigas återkoppling. Ett starkt 
önskemål från användarna var att kunna 
göra anteckningar på hur man mått på 
daglig basis. 

– Det var fantastiskt att se att de per-
soner vi kontaktade visade ett så stort 
intresse att dela med sig av sina tankar 
och erfarenheter. Många var väldigt 
måna om att beskriva med egna ord i 
enkäterna vad vi behövde tänka på och 
eventuellt justera i appens utformning. 
Min tolkning är att det finns ett stort 
behov bland personer som lever med 
långvarig smärta att få gehör för sina 
svårigheter, säger Elena Tseli.

Testfasen är avslutad
I vintras avslutade eVIS-forskarna pro-
jektets testfas med att pröva metodens 
genomförbarhet på rehabiliteringsmot-
tagningar som erbjuder MMR. Totalt 
tio personer, sju patienter och tre fysio-
terapeuter, ingick i gruppen som förde 
dagboksanteckningar och utvärderade 
behandlingen under två veckor.

Projektet har nu gått över till de två 
sista delarna som omfattar en pilotstu-
die och om den utfaller väl, även en 
mer omfattande studie. Båda är rando-
miserade kontrollerade studier och 
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genomförs på ett antal mottagningar 
med MMR-behandling. De är spridda 
över landet och knutna till det Nationella 
Registret över Smärtrehabilitering, NRS. 
Randomiserat betyder i forskningssam-
manhang att personer lottas till antingen 
gruppen som får behandlingen som ska 
forskas om eller till en så kallad kon-
trollgrupp där deltagarna blir erbjudna 
vanliga insatser. Genom att jämföra 
behandlingsresultaten i de två grupperna 
kan forskarna göra en bedömning om 
behandlingen är effektiv eller inte. Ibland 
kan utvärderingen också visa att under-
sökningen inte lett ett tydligt resultat.

Det är 67 personer som har tackat ja 
till att delta i pilotstudien som pågår 
under sex månader. Den reguljära stu-
dien ska omfatta ungefär 400 personer 
som lever med långvarig smärta och får 
MMR-behandling.

Användningsområden kan
breddas
Men eVIS-forskarna har större planer än 
så. Förberedelserna pågår för att i fort-
sättningen undersöka om insatsen kan få 
patienterna att minska sin konsumtion 
av smärtstillande läkemedel. Att mäta 
läkemedelskonsumtion är nämligen 
ytterligare en funktion som redan ingår i 
PATRON-appen. Elena Tseli berättar att 
användarnas kommentarer under utvär-
deringen av appen varit en ögonöppnare 
för fler användningsmöjligheter inom 
vård eller egenvård.

– När jag tänker på den input vi har 
fått i revideringarna av appen, så har ju 
många sett möjligheter att skatta andra 
tillstånd än smärta. Utmattningsbesvär 
eller sömnsvårigheter skulle exempelvis 
kunna graderas i förhållande till fysisk 
aktivitet och genom att finjustera akti-
vitetsnivåerna förhoppningsvis minska, 
menar Elena Tseli.

Men för att insatsen skulle kunna 
utökas till andra användningsområden 
återstår att den stora randomiserade och 
kontrollerade studien visar att behand-
lingen är effektiv. ●

Elena Tseli, övre, och Linda Vixner, nedre, vill med eVIS-projektet
främja fysisk aktivitet hos personer med smärta.  Foto: Privat



Vad är Multimodal
rehabilitering?
Multimodal rehabilitering (MMR) är 
en rehabiliteringsmetod vid långvarig 
smärta. Den bedrivs under en begrän-
sad tid och består av samordnade och 
tvärprofessionella åtgärder i team. Det 
som erbjuds inom MMR kan vara fysisk 
aktivitet, smärthantering och olika 
pedagogiska inslag med bland annat 
patientutbildning. 

Källa: Föreläsning Multimodal reha-
bilitering av patienter med långvarig 
smärta i primärvården, arrangerad av 
Personskadeförbundet RTP den 16 juni 
2021. Föreläsare: Katarina Eklund.

NRS – Nationella Registret 
över Smärtrehabilitering
Svensk Förening för Rehabiliteringsme-
dicin (SFRM) startade 1998 registret 
för insamling av data, för att beskriva 
patienter i behov av smärtrehabilitering 
samt resultat efter rehabilitering. Läs 
mer på: www.ucr.uu.se/nrs/om-
nrs/om-registret

Fotnot: Projektet har fått forsknings-
medel från Personskadeförbundet RTP 
för perioden 2020 – 2022.
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