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Bakgrund: Belastningen på sjukvården, inklusive smärtkliniker, ökar successivt och i kombination med personalbrist och 
krav på ökad effektivitet måste vi hitta nya sätt att möta dessa utmaningar. Digitala lösningar kan vara en väg, där 
informationsutbytet förenklas och realtidsdata från patienterna stöder sjukvårdspersonalen i uppföljning och 
behandlingen samtidigt som patientens motivation och egenvård stöttas.
Syfte: I ett EU projekt (RELIEF, 2017-2021) utvecklades digital monitorering för att följa behandling och uppföljning 
av långvarig smärta i syfte utöka självständighet och motivation hos patienterna med hjälp av en digital lösning (app för 
patienten och monitoreringsenhet på sjukhuset). Utvecklingen av systemen följde en pre-kommersiell 
upphandlingsprocess (fig. 1). Som del i utvärdering, studerades upplevd nytta och användarvänlighet av de digitala 
lösningarna ur ett patientperspektiv. 
Metod: Två e-Hälsolösningar inkluderades för klinisk testning. Utvärderingen gjordes genom en randomiserad, 
kontrollerad, multicenterstudie vid tre smärtenheter (Paris, Cordoba, Uppsala). Varje center skulle rekrytera 20 patienter 
som kontroller och 20 för användning av app, 10 per varje (S1, S2), totalt 40. Deltagare kom för ett första studiebesök 
cirka en vecka före nybesök hos smärtmottagningsläkare och sedan vidare till ett nytt kliniskt besök. Ett sista besök för 
uppföljning utfördes efter cirka 12 veckor (fig. 2). 
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Innehållet (funktionaliteter) var detsamma i båda e-Hälsolösningarna och hade tagits fram genom en process av 
intervjuer, frågeformulär och möten med personal, patienter och andra intressenter och bestod bland annat av möjlighet 
för övervakning av aktiviteter som t. ex. rörelse/ promenader/ träning och sömnmönster, självhanteringsteknik och 
utbildningsrekommendationer, till exempel videor. De inkluderade också inbyggda påminnelser för patienten att 
rapportera klinisk data, ta medicin, göra fysiska övningar, hålla reda på möten etc.
System Usability Scale (SUS) användes för utvärdering av användarvänlighet, kompletterat med specifika frågeformulär 
och semistrukturerade intervjuer.
Resultat: Studien inkluderade totalt 95 patienter (på grund av pandemin) varav 22 testade det ena digitala systemet och 
26 testade det andra. Det var ingen skillnad mellan de båda systemen avseende SUS (p=0.35). Medianvärdet för båda 
systemen var 71/100 (SD 21) vilket betraktas som en hög nivå, jämförbart med många andra tekniska lösningar i 
samhället (t.ex. GPS).

De flesta uppskattade mycket möjligheten att monitorera aktivitet, sömn och puls, följa smärtan och utvecklingen över 
tid. Flera patienter uttryckte att de fick ökad förståelse för hur t.ex. aktivitet och sömn påverkade deras smärttillstånd. 
Påminnelser, främst om att ta medicin eller göra aktiviteter framhävdes också. Betydelsen av feedback från behandlande 
läkare var ett återkommande tema i intervjuer och kommentarer i frågeformulären.

Diskussion: Patienternas upplevelse och erfarenhet av att använda de digitala lösningarna var generellt positiv. I denna 
studie utvärderades it-lösningar som inte anpassats för lokala skillnader mellan de inblandade studieorterna så som 
olika grad av digitalisering inom sjukvården. En sådan anpassning skulle sannolikt öka användbarheten ytterligare.


