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• Implementering i reguljär vård
• Oväntade effekter av behandling
• Anpassad behandling



Möjligheter med IKBT vid smärta

• Tillgänglighet
Fysiska, geografiska, ekonomiska och sociala hinder 

Psykologiska hinder (Överkomma motstånd att söka första kontakt) 

Språkhinder?

• Nya patientgrupper
Åldersgrupper

Stigma avseende psykologisk behandling eller problem 

Inlärningsbehov

• Kostnads- och vårdeffektivitet
Lägre kostnad (även resor)

Minska väntetid, förhindra kronicitet, del i stegvis vård

Involvera anhöriga!

Eccleston, C.; Fisher, E.; Craig, L.; Duggan, G.B.; Rosser, B.A.; Keogh, E. Psychological therapies (Internet-delivered) for the
management of chronic pain in adults. Cochrane Database Syst. Rev. 2014, 2014, 10–11.



Vad finns på nätet idag?

• Smärtskolor

• Självhjälpsappar 

• Guidad självhjälp IKBT/IACT

• Digital smärtrehabilitering

Hälsobeteenden



Implementera IKBT i 
MMR

Kontext

Multimodala insatser

Interdisciplinärt team

Grupp som mottagare

Diagnos

Fysiska begränsningar 

Kognitiva begränsningar 

Konkurrerande livshändelser 

Kroniskt tillstånd



Vidmakthållande på internet efter smärtrehab: VERA 7

Bendelin, N.; Gerdle, B.; Andersson, G. Internet-delivered aftercare following multimodal rehabilitation 
program for chronic pain: A qualitative feasibility study. J. Pain Res. 2018, 11, 1715–1728.



Exempel på arbetsblad



Jag vill ha en stark kropp! Jag vill 

ta ut mig fysiskt och vara trött på 

ett skönt sätt. Jag vill ha en 

regelbunden träningsform som kan 

anpassas efter vad jag behöver. Jag 

vill vara en träningsmänniska! 

Ta bussen från nästa 

hållplats och promenera 

dit. Gå upp i tid för 

att äta frukost i lugn 

och ro. Gå till Friskis 

och hämta ett schema 

över pass. Köp nya 

skosnören till 

gympaskorna. Fråga Sara 

om hon vill följa med.

Min kondis är bättre – jag 

kan gå längre utan att bli 

andfådd. För att  orka gå upp 

i tid för att äta frukost 

måste jag lägga mig senast 

elva. Friskis har flera pass 

jag vill prova. Jag hade 

skosnören hemma och skorna 

passar. Sara skulle fundera, 

men jag har bestämt mig för 

ett pass på tisdag.

Min plan vecka 38    :

Nästa steg: Saker jag

kan göra denna

vecka för att komma

närmare min vision:

Erfarenheter: Vad hände?

Vilka hinder mötte jag?

Hur hanterade jag dem?

Vad har jag lärt mig?



IACT som tillägg under och efter MMR





Hemuppgifter på internet efter MMR (VIM) 



När i rehabprocessen och varför?

Komplement

Prequel

Alternativ

BoosterPostMMR



Tänk på detta

• Syfte

• När under rehabprocessen

Matcha insatsen 
med verksamhetens 

behov

• Även negativa upplevelser

• Anledningar till avhopp
Samla data 

• Terapeutguidning

• Kunskapsfrågor 

• Deadlines 

• Textbaserad och användarvänlig design

Bygg vidare på det 
som fungerar bra!
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