
1 oktober 2019 på 
Högskolan Dalarna, Falun
Sal: FÖ2 (E152) 


Konferensen vänder sig till dig som 
är kliniskt verksam fysioterapeut, 
läkare, psykolog, arbetsterapeut, 
sjuksköterska eller annat med 
intresse för långvarig smärta och 
smärtrehabilitering. 

Anslutande diskussioner till 
respektive presenterade projekt 
modereras av Björn Äng.

Flera av projekten rör bland annat 
utvärdering av Multimodal 
smärtrehabilitering (MMR) där data 
från det Nationella Registret över 
Smärtrehabilitering använts. 

Konferensen är kostnadsfri och vi 
bjuder på fika. Anmälan sker till 
Lena Pettersson lpt@du.se senast 24 
september. Ange om du har några 
särskillda allergier eller andra 
fikaönskemål.

Alla föredrag i FÖ2 går även att ses 
via webben https://videochat.du.se/

Välkomna!

Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem som medför stort 
personligt lidande och enorma samhällskostnader.  
Ungefär 1,5 miljarder människor runtom i världen lider idag 
av långvarig smärta, och antalet tenderar att öka. 

På Högskolan Dalarna finns sedan ett par år en forskargrupp, Uppdrag 
Smärtsudd - Dalarna, som i flera nationellt finansierade forskningsprojekt 
studerar långvarig smärta och smärtrehabilitering, med syfte att förbättra 
framtidens smärtvård och förebyggande insatser och kunskaper. 
Forskningsprojekten avser såväl registerbaserad forskning som forskning som 
utförs i avancerad laboratoriemiljö och i vardagen. Vi vill nu, tillsammans med 
Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS), bjuda in till en halv dags 
konferens för att presentera och diskutera resultat från genomförda och 
pågående forskningsprojekt, men också diskutera möjligheter och utmaningar 
med framtida planerade projekt.






LÄS MER OM ETT AV VÅRA FORSKNINGSPROJEKT DU.SE/PAIN

LÅNGVARIG SMÄRTA OCH 
SMÄRTREHABILITERING  - DALARNA 

VÄLKOMMEN PÅ KONFERENS!

Uppdrag Smärtsudd – Dalarna,  Forskning från ”Bench-to-bedside”
Björn Äng, Linda Vixner

Vilka samhällseffekter har multimodal rehabilitering (MMR)? Använder vi rätt 
mätinstrument?
Riccardo Lo Martire presenterar registerdata från flera Svenska kvalitetsregister,

Fika

Hur effektivt är MMR för patienter med långvarig smärta och för vilka fungerar det 
bäst? 
Elena Tseli presenterar forskningfrån såväl metaanalys av befintlig evidens som registerdata

Vilken omedelbar effekt har pulshöjande träning på motorisk rörelsekontroll och 
neuromuskulär funktion vid gång hos personer med långvarig smärta?
Jens Westergren presenterar pågående laboratorieforskning

Hur trovärdiga är kommersiella aktivitetsmätare bland personer med kronisk 
smärtproblematik? Vilken effekt tillför de MMR-teamets arbete med att anpassa 
daglig fysisk aktivitet?
Veronica Sjöberg presenterar valideringsprocesser som utförs i såväl laboratoriemiljö som ute i 
fält

Visning av  Högskolan Dalarnas Idrotts- och hälsolaboratorium som används i 
forsknigsprojekten, Jens Westergren, Veronica Sjöberg
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Björn Äng är docent och leder arbetet i RePS. Björn ansvarar för ett flertal 
forskningsprojekt och forskargruppskonstellationer som inkluderar forskare 
och doktorander aktiva inom klinisk forskning/idrott i samarbete med såväl 
specialistvård som primärvård, samt Svenska kvalitetsregister, 
Försvarsmakten och idrottsföreningar. Björn är senior forskare och 
vetenskaplig rådgivare vid Region Dalarna. 

Linda Vixner är med.dr. och stf. ledare för RePS. Linda ansvarar för, och 
deltar i flera forskningsprojekt, som rör framförallt långvariga smärttillstånd. 
Linda är prodekan och ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden vid 
Högskolan Dalarna. 

Riccardo Lo Martire är doktorand vid Karolinska Institutet, i ett 
forskningsprojekt som utvärderar hur MMR påverkar sjukskrivning bland 
patienter med långvarig smärta. Projektet utgår från flera nationella register 
och omfattar både metodstudier och effektstudier. Riccardo är ansluten till 
RePS på Högskolan Dalarna. 

Elena Tseli är doktorand vid Karolinska Institutet. I augusti kommer hon 
försvara sin avhandling med titeln: Intedisciplinary rehabilitation in patients with 
chronic pain: Prognostic factors and effectiveness. 
Hennes forskningsprojekt är en nationell uppföljning av svensk 
smärtrehabilitering för personer med långvarig smärta, med fokus på hur 
patienter mår ett år efter rehabiliteringen. Hon har också undersökt vilka 
faktorer som har betydelse för behandlingsresultatet. Elena är anknuten till 
RePS på Högskolan Dalarna och arbetar också som lärare på 
Fysioterapeutbildningen vid Karolinska Institutet 

Jens Westergren är ansvarig för LIVI-laboratoriet och doktorand vid 
Högskolan Dalarna. Jens jobbar i ett forskningsprojekt som undersöker 
motorisk kontroll och neuromuskulär aktivitet under olika gångsituationer 
bland personer med långvarig smärta såväl som friska, samt hur sådana 
objektiva variabler möjligen kan förändras vid ett pulshöjande fysisk 
aktivitet. Jens är medlem i RePS. 

Veronica Sjöberg är doktorand vid Högskolan Dalarna och medlem i 
RePS. Veronica jobbar i ett forskningsprojekt med fokus på förberedande 
valideringsstudier inför en större register-baserad randomiserad studie 
(RRCT) som kommer utvärdera effekten av en intervention 
(eVISualisering) för personer med långvarig smärta inom MMR. Utöver 
detta samarbetar Veronica med Jens i det forskningsprojekt som rör 
motorisk kontroll och neuromuskulär aktivitet 

Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS)   
är en mötesplattform för intresserade av folkhälsa, fysisk aktivitet och idrott. I våra 
forskningsprojekt finns väl utvecklade nationella och internationella samarbeten som 
inkluderar såväl forskarutbildning och näringslivets medverkan inom hälsa och välfärd 

 
 

https://www.du.se/sv/forskning/halsa-och-valfard/-research-centre-for-public-health-and-sports-reps/
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