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SWEPPE
- ett digitalt stöd för personer med smärta och deras 

arbetsgivare med målet att skapa en hållbar arbetssituation 
efter genomgången MMR

Mathilda Björk, professor i arbetsterapi
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Smärtans komplexitet
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2022-10-11 5TITEL/FÖRELÄSARE

Carina Nordström

Ålder

Yrke

Familj

51

Undersköterska

Ensamstående
Vuxet barn

Jag heter Carina och arbetar som undersköterska inom äldreomsorgen. Jag har arbetat som 

undersköterska i över 30 år och det är ett arbete som jag trivs väldigt bra med. Mitt yrke kan 

vara riktigt slitsamt och efter alla år med tung belastning har jag smärta i rygg, axlar och ut i 

armar och händer. Smärtorna har gradvis ökat och jag har genomgått flera utredningar kring 

mina besvär. Detta har lett till att jag nu är sjukskriven. På grund av mina besvär ska jag få 

anpassade arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär, det ser jag fram emot och jag tror 

det ska kunna fungera bra.

Jag bor ensam och har en vuxen son som flyttat ut för 2 år sedan. Eftersom jag är 

ensamstående har jag ingen att dela dagliga aktiviteter med hemma. Jag känner mig 

motiverad inför att börja arbeta och jag vet att jag behöver kunna hitta en balans mellan att 

sköta alla dagliga aktiviteter och arbetet för att jag ska kunna arbeta heltid. 

Jag har alltid cyklat mycket och tyckt om att vandra i fjällen. Det är viktigt för mig att komma 

igång med fysisk aktivitet på ett bättre sätt för att orka med vardagen. Det är viktig för mig 

att hitta en bra balans. När jag har bra dagar är jag igång med en massa saker, försöker 

träna och klämma in så mycket som möjligt. Det resulterar i förvärrad smärta och att jag får 

börja om från början.

Bakgrund

Motiverad

Jobba heltid.

Träna 3 gånger i veckan.

Få bättre balans i dagliga aktiviteter

Att smärtorna ska bli så stora att jag inte 

klarar av dagliga husliga aktiviteter.

Mål Rädslor
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Skulle ett digitalt stöd kunna underlätta en hållbar
arbetssituation Carina?
§ Medarbetarens stöd

§ Underlätta kommunikation

§ Möjligheter till att lära om sig själv

§ Coachfunktion

§ Bibliotek

§ Information om smärta

§ Balans i livet

§ Ergonomi

§ Rehabiliteringsansvar

§ Anpassning av arbetsplatsen

7Mathilda Björk
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*SWEPPE = a Sustainable WorkEr. An digital support for Persons with chronic Pain 
and their Employers
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Projektgruppen för utveckling av SWEPPE
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Forskargrupp

§ Mathilda Björk, professor RÖ och LiU

§ Christina Turesson, post dok LiU
§ Gunilla Liedberg, lektor LiU

§ Eva Petersson, forskningspartnerForskning

Teknik Liu och konsulter

Kompetens inom

§ Projektledning
§ UX (User Experience) design

§ Back & front end-utveckling

Finansierat av Forte
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Önskat innehåll i SWEPPE

10Mathilda Björk

Medarbetare med smärta:
• Monitorera sin hälsa
• Kunna sätta mål
• Kommunicera med en coach
• Få pepp och påminnelser

• Användas
• på en smartphone
• på olika platser
• dagligen eller veckovis

Arbetsgivare:
• Få information om medarbetarens mål
• Motivera och följa medarbetarens

framsteg
• Få tips om anpassning av arbetsplatsen

• Användas i datorn
• Användas veckovis
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Användbarhetstest - medarbeterare
15

Funktioner i SWEPPE Grad av stöd (n=6)
md (range)

Daglig påminnelse om självskattning och
veckoutvärdering

85.5 (43-100)

Sätta ett arbetsrelaterat mål och följa sina framsteg 81 (37-100)

Självmonitorering och översikt 80 (25-99)

Att identifiera hinder och strategier 68 (49-100)

Använda biblioteket 60,5 (17-100)

Dela information med AG 53.5 (5-77)

SUS score 86.5 (63-98)

0=inget stöd 100=maximalt stöd 
SUS score 0-100, högre värde = bättre användbarhet 

15

Användbarhetstest - arbetsgivare
16

Funktioner i SWEPPE Grad av stöd (n=3)
md (range)

Påminnelse att använda SWEPPE 100 (10-100)

Graf för att följa medarbetarens framsteg 74 (67-100)

Få information om medarbetarens arbetsrelaterade mål 74 (43-93)

Information om önskat stöd från arbetsgivaren 73 (62-100)

Information om hinder för återgång i arbete 71 (52-100)

Använda biblioteket 50 (12-74)

SUS score 88 (55-90)

0=inget stöd 100=maximalt stöd 
SUS 0-100 högre värde = bättre användbarhet 

Styrkort 
Bibliotek
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”Bra att man kan ge sin 
chef en inblick hur man 
mår och att man väljer 

själv hur mycket man vill 
tillgodo ge sin chef”

”Det är väldigt logiskt och lätt 
att använda. Jag gillar även de 

exempel som finns för 
åtgärder och strategier för 

många kanske inte ens tänker 
på det sättet”

”Det blir tydligt med formuleringarna som 
finns i appen och det tror jag underlättar i 

kommunikationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare”

”Bra texter och filmer. Om bara 
arbetsgivaren har tid och vilja 
att sätta sig in och lägga tid på 
att lära sig så har den mycket 

bra material i appen”

Omdömen om SWEPPE från 
utvecklingsstudien 

”Enkel plattform och 
snabbt att hitta all 
samlad info samt 
medarbetarens 

utveckling”

”Lära känna mig själv och 
min kropp och min smärta. 

Det får man på Smärt & 
Rehab och då blir det en 

bra förlängning och man får 
koll på det och påminnelse 

framförallt”

Turesson C, Liedberg G & Bjork, M. Development of a Digital Support application with evidence-based content for Sustainable Return to Work for Persons with Chronic 
Pain and their Employers: A User-centered Agile Design Approach. JMIR Human Factors. 07/12/2021:33571 (forthcoming/in press). http://dx.doi.org/10.2196/33571
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.2196%2F33571&data=04%7C01%7Cmathilda.bjork%40liu.se%7C4d3d5798150e40f47edb08d9e5608f03%7C913f18ec7f264c5fa816784fe9a58edd%7C0%7C0%7C637793025138076153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lqzN2rhD3gZKorjJuno3qaLmYggu4LPoR3PqWbWsesE%3D&reserved=0
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Skattning Översikt Bibliotek

Coach

Styrkort Mitt mål

Mina utmaningar

Mina strategier

Önskat stöd

Dela info?

Arbetsgivare

Styrkort 
Bibliotek
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Samverkan
2022-09-29 20Christina Turesson

Region Östergötland Region Stockholm
Region 

Värmland
Specialistvård Primärvård Specialistvård Specialistvård

Smärt och 
Rehabcentrum 
Linköping

Rörelse & 
Hälsa

Rehab 
Öst

Rehab 
Väst

Smärtcentrum 
Danderyd

Spine Center 
Stockholm

Smärtcentrum 
Karlstad

Rekrytering till pilotstudien

Rekrytering till RCT

Rekrytering till 
utvecklings-

studien
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GRTW PROMwork
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Det här är SWEdigS*

*Sustainable Worker & Employer, digital Solutions

Digitala redskap för att 
stödja individer med 
långvarig smärta i att 

skapa en hållbar 
arbetssituation

Redskap baserade på 
forskning

Redskap framtagna i 
nationell och 

internationell samverkan 
mellan forskare, 
användare och 

samhällsaktörer 
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SWEdigS bygger på

Att stödja interaktion mellan 
individen, arbetsgivaren och 

olika aktörer 

Ett digitalt anpassningsbart 
format med hög kvalitet 

baserat på forskning

Att stödja individens 
handlingskraft och möjlighet 
att hantera sina symtom och 
förbättra sin arbetssituation 
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Forskningsprojekt

SWEPPE

Forskningsbaserat 
digitalt verktyg för 

personer med 
långvarig smärta och 
deras arbetsgivare i 

samband med 
återgång i arbete. 

GRTWswe

Verktyg som stöd för 
en gradvis återgång i 

arbete. Ett 
strukturerat redskap 

för att planera och 
formulera en tydlig 

plan för en successiv 
arbetsåtergång.

PROMwork

Enkätmetod för 
kartläggning av hinder 

och stöd i 
arbetssituationer för 

personer med besvär i 
rörelseorganen.
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www.liu.se

Mathilda Björk, professor i arbetsterapi
mathilda.bjork@liu.se

https://liu.se/forskning/swedigs

Följ oss gärna på twitter: SWEdigS
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