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Slutsats
I jämförelsen med den fysiska gruppen är trenden i mätningen liknande. Vi 

kommer att fortsätta att använda den digitala formen.

Introduktion
Utmaning att möta patienternas behov av rehabilitering under pandemin och 

förhindra ökade väntetider inom verksamheten. Detta bidrog till att vi 

startade digitalt smärtprogram för våra patienter. Struktur och innehåll var 

snarlikt det sedvanliga fysiska smärtprogrammet. För genomförande av det 

digitala smärtprogrammet användes Visiba Care.

Syfte

Målet är att presentera erfarenheter av digital smärtrehabilitering i grupp som 

vi genomförde på grund av Covid-19 restriktioner under vårterminen 2021.

Metod
Vi träffades digitalt två till tre förmiddagar varje vecka mellan 12 januari och 

25 mars 2021. 

Deltagare var fem kvinnor i åldrarna 44 – 61 år (medelålder 52,8).

Som uppföljningsinstrument använde vi oss av skattningsskalor i NRS samt 

The Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS).

Resultat
Jämförda medelvärden på gruppnivå innan och efter avslutat smärtprogram 

(Figur 1). 

Vi jämförde resultat från den digitala gruppen (n=5) (vårtermin 2021) med 

resultaten av den senast avslutade fysiska gruppen (n=5) (hösttermin 2019). 

Vid jämförelsen använder vi medelvärde på gruppnivå för varje delskala 

(Figur 2).

Den digitala gruppen har förbättrats på gruppnivå i alla avseenden förutom 

resultatet för livstillfredställelse (LiSat) och ångest (HAD).

Värt att fundera över är om resultaten kan ha påverkats av den pågående 

pandemin och de begränsningar som den kanske har fört med sig.

Patienternas utvärdering efter digitalt smärtprogram

Vad har varit bra med att delta i Smärtprogrammet?

”Gett mig verktyg att hantera vardagen med smärta bättre. ”, ”Jag har lärt mig 

hur min kropp och hjärna fungerar.”, ”Alla behandlare har haft en gemensam 

röd tråd. Jag har lärt mig jättemycket.”, ”Bra att prata med andra med liknande 

erfarenheter. Över förväntan!”

Vad var mindre bra?

”Det digitala har i stort fungerat bra, men självklart hade några fysiska träffar 

varit kul.”, ”Synd att det inte blev mer fysiska träffar, men funkade kanon 

digitalt med.”, ” Att inte träffas i grupp, men det löste sig bra ändå.”

Vad skulle du säga till någon med långvarig smärta som fungerar på att 

delta i Smärtprogrammet? 

”Ta chansen, det får en att tänka till omkring sin egen situation och ger bra tips 

och verktyg.”, ”Professionellt, man tänker annorlunda efter programmet. 

Mycket man fick lära sig som man inte visste innan. Man blir stärkt i det 

mentala.”, ”Japp, gör det, du kommer inte att ångra dig.”

Övriga kommentarer:

“Det har fungerat över förväntan, trots digitalt.”, “Jag kommer att sakna er.”, 

“Programmet har varit över förväntan, gett mig manga övningar och insikter.”, 

“Härligt gäng av terapeuter.”

Nora Habul
Psykolog
Smärtcentrum 
Telefon: +46 (0) 10 – 8314408
Mailadress: nora.habul@regionvarmland.se

Smärtcentrum
Region Värmland
651 85 KARLSTAD

www.regionvarmland.se

Figur 2. Jämförelse digital och fysisk smärtprogramsgrupp - medelvärde på gruppnivå
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Figur 1. Digital smärtprogramsgrupp - medelvärde på gruppnivå

• Utmaning att få allt det tekniska att fungera
• Svårigheter att instruera fysiska övningar 

digitalt
• Utmaning att det praktiska genomförandet 

utförs korrekt
• Sämre gruppdynamik jämfört med en fysisk 

grupp

• Positivt att patienterna kunde göra övningar 
i sin egen trygga miljö

• Hög närvaro vid alla träffar – kan delta trots 
förkylning, skov

• Tillgänglighet för glesbygden
• Minskad kostnad för patienten
• Effektiv utnyttjad tid under träffarna
• Underlättar vidmakthållande av fysisk 

aktivitet och träning

Våra reflektioner av digitalt smärtprogram
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