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1. Förord
Denna slutapport är en dokumentation av ett samarbete mellan Högspecialiserad
smärtrehabilitering Danderyds sjukhus och Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting ,
på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Uppdraget innebär att utveckla, pröva och
utvärdera en metod för rehabilitering med kultur för patienter med långvarig smärta eller
postpolior i behov av språktolk.

2. Sammanfattning
Citat från deltagare:
”Psykiskt sett är jag toppen! Jag är glad. Jag har fortfarande ont, men jag är inte orolig. Nu
tar jag inte sömntabletter längre. Min son undrade vad som hänt med mig. Han sa: Du är ju
som när jag var barn.”
”Mycket känslofullt. Jag har lärt känna många människor som var väldigt trevliga. Ni har
lyckats med det nästan omöjliga att aktivera oss. Nu vet jag att jag inte är ensam. Det finns
många med svåra öden. Jag har visat känslor som jag annars inte skulle ha visat. Ibland
skratt, ibland gråt. Tack för att någon annan har visat att jag finns och att jag förtjänar
något.”
Högspecialiserad smärtrehabilitering vid Danderyds sjukhus och Kulturförvaltningen vid
Stockholms läns landsting (SLL) har från 2016 till 2018 i samarbete drivit projektet
Rehabilitering med kultur för patienter med långvarig smärta i behov av språktolk. Projektets
syfte har varit att studera resultatet och erfarenheter av rehabilitering med kulturaktiviteter för
deltagare från högspecialiserad rehabilitering och primärvården.
Projektet vände sig till deltagare med långvarig smärta, låg aktivitetsnivå och social isolering,
basala kunskaper i det svenska språket men med behov av språktolk. I projektets
utvärderingen inkluderadesdeltog personer med långvarig smärta från Smärtrehabiliteringen
Danderyds sjukhus (n=17), från postpoliomottagningen Danderyds sjukhus (n=7) och från
primärvården (n=8) i södra Stockholm. Majoriteten var kvinnor.

Rehabiliteringsprogrammet bestod av en initial bedömning, uppstartsmöte med information,
kulturaktiviteter två gånger per vecka i 8 veckor och ett avslutsmöte. Kulturaktiviteterna
bestod av musik, konst, film, slöjd, dans och litteratur och leddes av kulturpedagoger från
Länskulturfunktionerna inom SLL. En kulturkoordinator följde deltagarna genom hela
programmet och höll i praktiska saker. Aktiviteterna var anpassade för personer med låg
funktionsnivå och långvarig smärta.
Programmet utvärderades i fyra delar; 1) Patientifyllda frågeformulär före, efter och ett år
efter rehabiliteringsprogrammet, 2) Medicinsk undersökning med mätning av blodprover, puls
och blodtryck före och efter rehabiliteringsprogrammet, 3) Frågor till patienter (muntliga),
kulturpedagoger och kulturkoordinator (skriftliga) och 4)Följeforskning tillsammans med en
av deltagargrupperna (rapporteras även i separata bilaga 1 och bilaga 2).
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Resultat
• Deltagarna hade större problem med smärta, funktionsnedsättningar och inskränkningar i
aktivitet och delaktighet jämfört med de patienter som deltar i klinikens ordinarie
rehabiliteringsprogram.
• Deltagarna stod långt ifrån arbetsmarknaden; studier framförallt vid SFI var vanligt och
drygt hälften hade ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning eller sjukersättning).
• Efter rehabilitering förbättrades deltagarnas skattningar i aktuellt hälsotillstånd och
depression/nedstämdhet. Nittiofyra procent (94%) av deltagarna angav att rehabiliteringen
har förbättrat deras förmåga att hantera sin livssituation.
• Den medicinska undersökningen av puls, blodtryck och medicinska prover visar en trend
mot förbättring av samtliga värden, men inga statistiskt signifikanta förändringar.
Samtliga medicinska tester visar en positiv trend, vilket kan tolkas som en förbättring av
hälsoläget och minskad stress hos deltagarna.
• Programmets krav på resande med kollektiva färdmedel har varit både positivt och
negativt. Resandet leder till ökad integration och vana att röra sig i samhället och
möjliggör tillträde till platser som deltagarna normalt inte besöker men när deltagare inte
klarar detta har kravet lett till avhopp och hög frånvaro.
• Deltagarna beskriver att de rycktes med av exempelvis dans och musik och kunde känna
glädje mitt i all smärta, att sömnen förbättrades, att rädslan för att resa med tunnelbana
minskade och att gruppen och kulturkoordinator var ett stort stöd.
• Kulturpedagogerna eftersträvade att skapa trygghet, att anpassa upplägget efter gruppen
och ge deltagarna möjlighet att uttrycka sig både praktiskt och verbalt. De beskriver hur
deltagarna kunde uttrycka glädje, öppenhet och generositet och hur deltagarna kände sig
starka och vackra i aktiviteterna. Svårigheter var bland annat hög frånvaro i aktivitetera
vilketmedförde att det var svårt att förbereda och få djup i processerna med varje
deltagare.
• Pedagogerna beskriver att övningarna kunde vara utmanande och innebar att deltagarna
kunde lämna sin sjukroll och glömma sin smärta för en stund.
• Kulturpedagogerna menar att det var svårt att inte kunna säga att det fanns en fortsättning
på programmet till deltagarna som just hittat sin röst, sin dans eller spelglädje.
• Dans och musikaktiviteter främjade i hög gradinteraktionen mellan deltagarna.
• Kulturkoordinatorn hade en avgörande betydelse genom att ge deltagarna trygghet bl.a.
under transporten till och från de olika platser som kulturaktiviteterna genomfördes på
men även under desamma.
• Följeforskningen visar att aktiviteterna var avgränsade och innehöll tolkningsramar som
gjorde dem begripliga och hanterbara för deltagarna. Aktiviteterna och samspelet kring
dessa ledde i hög grad till frigörande och bekräftande utbyten. De gjorde det möjligt för
deltagarna att använda varierande uttrycksmedel som skapade goda förutsättningar för
kommunikation oavsett språklig bakgrund och gav dem möjlighet att uttrycka sig på ett
personligt och meningsfullt sätt. Aktiviteterna bidrog i hög grad till att stimulera ett
lustfyllt och frigörande förhållningssätt hos deltagarna.
• Resultatet av följeforskningen visade på vikten av att analysera både verbal och
ickeverbal kommunikation. Analysen visar konkret hur pedagogerna gått till väga för att
inkludera deltagare i aktiviteter och gjort det möjligt för dem att vara aktiva.
• Rerytering av deltagare var en utmaning då många deltagare har varit sjukskrivna utan
insatser i många år. Det var en utmaning för många åka kollektivt på egen hand.
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Projektets måluppfyllelse
•

•
•

•
•

Målet att minska symtom och förbättra livskvalitet och psykiskt välbefinnande, samt att
minska isolering och utanförskap i samhället har uppnåtts. Patientgruppens förbättring är
statistiskt och kliniskt signifikant efter rehabilitering avseende upplevt hälsotillstånd och
symptom på depression.
Målet att utveckla en eller flera modeller för Rehabilitering med Kultur för deltagare med
bristande kunskaper i svenska språket och med behov av språktolk har uppnåtts. De
genomförda kulturaktiviteterna och programmets upplägg är lämpliga för patientgruppen.
Målet att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård och tillgång till kultur har nåtts.
Kulturella aktiviteter är allmänmänskliga och uttrycken kan ofta förstås och
kommuniceras ordlöst, vilket ger möjlighet till kommunikation oavsett bakgrund och
ursprung. Denna typ av rehabilitering är därför ett värdefullt tillskott för vård och omsorg
för en grupp patienter som ofta utestängs från rehabilitering.
Målet att ge utrymme för deltagarna att bearbeta erfarenheter av kulturaktiviteter i eget
berättande har uppnåtts. Pedagogerna hade en aktiv roll för att locka fram och bekräfta
varje deltagares potential att framträda, framföra eller utföra något.
För att möjliggöra primärvårdens deltagande inom ”Kultur och hälsa i vård och omsorg”
krävs ett tydligt uppdrag.

Rekommendationer
• Rehabilitering med Kultur möjliggör deltagande i anpassad rehabilitering för en grupp
som ofta utesluts från ordinarie rehabilitering
• Kulturaktiviteter är lämpliga för deltagare med tolkbehov
• Deltagare behöver ofta ekonomiskt stöd i form av t ex SL kort och inträdesavgifter
• Myndighetskontakter bör koordineras för att säkerställa möjlighet till deltagande
• Pedagogiken behöver vara enkel, praktisk och tydlig
• Aktiviteter och program behöver vara lågintensiva
• En person med koordinerande funktion behövs
• En formaliserad samverkan behövs mellan sjukvård, socialtjänst, Försäkringskassa och
arbetsförmedlande verksamhet
• Rehabilitering med Kultur bör ges som en del i en vårdkedja
• För att möjliggöra ”Kultur och hälsa i vård och omsorg” krävs ett tydligt uppdrag och
tydlig finansiering
• Kulturaktiviteter för denna målgrupp föreslås utformas av SLL Kulturförvaltning i
samarbete med olika aktörer, som av kommuner, hos studieförbunden,
samordningsförbunden och inom olika vårdinrättningar
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3. Bakgrund
Att leva med långvarig smärta medför lidande och låg livskvalitet för den som drabbas och
medför stora kostnader för samhället. Beräkningar 2006 visade att långvarig smärta enbart i
Sverige kostar samhället ca 7,5 biljoner SEK per år för sjukvårdskostnader och 80 biljoner
SEK i form av indirekta kostnader för sjukfrånvaro och minskad produktion [1]. Multimodal
rehabilitering där patienterna bland annat får hjälp att öka sin fysiska aktivitet och hitta
adekvata copingstrategier är den behandlingsform som i dagsläget rekommenderas [2].
Forskningen visar inte vilken utformning av rehabiliteringsprogram som ger bäst resultat, fler
studier av olika typer av rehabilitering behövs.
En växande andel av Sveriges befolkning är födda i andra delar av världen År 2012 var 15%
av Sveriges befolkning födda utomlands och år 2030 beräknas andelen av yrkesverksamma i
Sveriges som är födda utomlands vara cirka 25% [3].
Personer med utländsk bakgrund drabbas oftare än andra av fysiska symtom som värk och
nedsatt rörelseförmåga och psykiska symptom som sömnbesvär, ängslan, oro, ångest. I
rapporter från Statistiska centralbyrån har man konstaterat att personer med utländsk
bakgrund (både män och kvinnor) har sämre självrapporterad hälsa än personer med svensk
bakgrund [4, 5]. De kan därför ha särskilda behov som bör beaktas vid planering av
rehabilitering [6]. Hos personer med långvarig smärta i behov av språktolk är det vanligt med
långa sjukskrivningar och arbetslöshet.
Trots att personer med utländsk bakgrund i högre grad besväras av långvarig smärta och
sämre hälsa än personer med svensk bakgrund [7, 8] blir de ofta exkluderade från
rehabiliteringsprogram på grund av bristande kunskaper i svenska, trots att lagen föreskriver
jämlik vård. De exkluderas också från vetenskapliga studier om de inte kan tala, läsa eller
skriva det svenska språket. Därför saknas det kunskap om effekterna av rehabilitering i olika
former för personer som har långvarig smärta och som är i behov av språktolk, liksom mått på
hälsa, sjukvårdskonsumtion, sjukskrivning och arbetsåtergång.
Det saknas även kunskaper om hur olika kulturella bakgrunder inverkar på individens
möjligheter att tillgodogöra sig smärtrehabilitering och hur rehabiliteringsprogram kan
anpassas för att passa personer med skilda kulturella utgångspunkter. Kulturella olikheter kan
resultera i skillnader i förståelse av hälsa, sjukdom och behandling, vilket kan förhindra
tillfrisknande [9]. Synen på smärta, dess orsaker och behandling liksom synen på
psykologiska problem som ofta uppkommer till följd av långvarig smärta varierar mellan
olika kulturer. Till exempel kan det vara så skamfyllt att lida av psykiska besvär att man inte
kan söka läkare.
För att en patient fullt ut ska kunna tillgodogöra sig traditionell smärtrehabilitering i Sverige
så behövs att patienten i fråga har grundläggande kunskaper om kroppens och smärtans
fysiologi och delar bakomliggande antaganden om smärta och psykisk ohälsa med
rehabiliteringspersonalen. Kulturella aktiviteter är allmänmänskliga och uttrycken kan ofta
förstås och kommuniceras ordlöst, vilket ger möjlighet till kommunikation oavsett bakgrund
och ursprung. Rehabilitering med kultur visar att för patienter med behov av språktolk så är
denna typ av rehabilitering ett värdefullt tillskott för vård och omsorg för en grupp patienter
som ofta utestängs från rehabilitering.
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Tidigare och pågående liknande projekt
Kulturdepartementet och socialdepartementet inledde tillsammans 2009 en
försöksverksamhet, ”Kultur på recept”, för att förebygga och förkorta sjukfrån-varo.
Försöksverksamheten genomfördes i Region Skåne och i Västerbottens läns landsting och
vände sig till personer med långvarig smärta, stressrelaterad ohälsa, ångest och depression.
I Skåne genomfördes ett pilotprojekt under 2010. Utvärderingen visade att projektet använde
två hälsogenererande processer – gruppverksamhet och kultur, vilket var gynnsamt [10]. Det
var viktigt med en mångfald av olika aktiviteter som deltagarna inte valde själva, att pröva
nya aktiviteter, bli utmanad och över-raskad är stimulerande för hjärnan. Individerna blev
hjälpta att flytta fokus från sjukdomen till det friska och kunde komma vidare i sin
rehabilitering. Dessa goda erfarenheter ledde till ett 3-årigt samarbetsprojekt (2012-2014)
mellan Helsingborgs stad, Region Skåne (sjukvården), Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
Liknande projekt har genomförts och pågår i övriga landet, bland annat i region Jönköping
[11] och Östergötland [12] prövas liknande verksamhet för långtidssjukskrivna personer med
smärta, stress och psykisk ohälsa.
Forskning inom kultur i vården ger stöd för att människor med långvarig smärta,
stressrelaterad ohälsa samt psykisk ohälsa har nytta av kulturella aktiviteter för att nå
förbättrad livskvalitet, ökad kroppskännedom, minskad smärta och psykisk ohälsa. Olika
former av kulturella aktiviteter har visat sig ha effekt hos personer med skilda diagnoser.
Musik och dans har undersökt i flera studier. Musikterapi kan förbättra hälsan och ge
minskade symptom från depression hos personer som lider av depression [13]. Musik som
påverkar våra känslor positivt, kan minska smärtupplevelserna om smärthämmande
mekanismerna aktiveras. Personer med fibromyalgi som får dansa magdans [14] kan minska
sin smärta och öka sin fysiska förmåga, livskvalitet och självkänsla.
Rytm och musikterapi (RGRM-therapy) [15] kan hos patienter med stroke förbättra
kroppskännedom och känslan av att vara kapabel. Ett annat kulturområde är drama.
Psykodrama/ dramaterapi tillsammans med skådespelare medförde att personer med
fibromyalgi upplevde starka känslor och minskad smärta [16]. Kultur kan även verka
förebyggande mot emotionell utmattning [17]. I Umeå förbättrades hälsan hos vårdpersonal
genom kulturaktiviteter på arbetet [18].
Hillevi Larsson motionerade år 2006 i riksdagen om att läkare skulle ges möjlighet att skriva
recept på kultur. Sedan dess har ett flertal projekt på olika platser i Sverige genomförts på
temat, t ex Kultur på recept – Skånemodellen [12] och Kulturunderstödd rehabilitering i
Jönköpings län [13].
Stockholms läns landstings Kulturförvaltning och Smärtrehabiliteringen,
Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus startade i samarbete
”Kultur på recept” år 2014 för deltagare med långvarig smärta. Projektet följdes upp med
enkäter och följeforskning i form av deltagande observationer och intervjuer. Enkätsvaren
visade att deltagarna (n=16) efter programmet förbättrades signifikant i livskvalitet och
smärta [19].
Följeforskningen visade hur Kultur på recept kunde mobilisera deltagarnas egna resurser att
framträda och framföra eller utföra skiftande moment i de olika aktiviteterna. Att deltagarna
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slussades ut från sjukvårdens domäner gjorde det möjligt för dem att tillfälligt lämna
patientrollen. Deltagande i kulturaktiviteterna erbjöd dem ett alternativ till den vanliga
tillvaron. Istället för att domineras av den egna smärtan gav aktiviteterna åtminstone ett
tillfälligt avbrott och ett delvis nytt förhållningssätt till smärta och lidande. Dessutom gav
deltagandet upphov till eget berättande där de kunde bearbeta erfarenheter av lidande [19].
Grundat på framgångarna i pilotprojektet beslutade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i SLL
att finansiera ett liknande och mer omfattande projekt, vilket resulterade i Rehabilitering med
kultur, riktat till personer med långvarig smärta och/eller postpolio inom specialistvård och
primärvård, med behov av språktolk.
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4. Medverkande i projektet
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5. Syfte och mål
Projektets syfte har varit att studera resultatet och erfarenheterna av rehabilitering med
kulturaktiviteter för deltagare från högspecialiserad rehabilitering och inom primärvården.
Projektet avgränsades till deltagare med basala kunskaper i det svenska språket men med
behov av språktolk. Deltagargruppen bestod av deltagare med långvarig smärta och/eller
postpolio från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus och
Primärvården i Södra Stockholm.
Effektmål
• Minska symtom och förbättra livskvalitet och psykiskt välbefinnande, samt att minska
isolering och utanförskap i samhället
• Ökad kunskap om kulturens inverkan på hälsa och välbefinnande
• Främja en mer jämlik hälso- och sjukvård och tillgång till kultur
• Utvecklad samverkan mellan vårdenheter och mellan olika berörda myndigheter
• Kulturaktiviteter som ett bärande element i rehabilitering inom vården
• Plan för långsiktig och kostnadseffektiv finansiering
Projektmål
• Utveckla en eller flera modeller förRehabilitering med Kultur för deltagare med
långvarig smärta eller postpolio och i behov av språktolk
• Skapa rekommendationer för hur arbete med rehabilitering med kultur kan bedrivas
• Främja ömsesidiga kunskapsutbyten mellan yrkesutövare i vården, kulturutövare,
forskare och representanter från berörda patientorganisationer
• Utvärdera rehabiliteringens effekter och med resultaten bidra till områdets
evidensbasering
Följeforskning
Projektmål
•
•
•
•

•
•

Utrymme för deltagarna att bearbeta erfarenheter av kulturaktiviteter i eget berättande
Samverkan mellan involverade aktörer med inriktning på narrativ praxis, d.v.s.
användning av och förhållningssätt till berättande.
En eller flera modeller för hur Rehabilitering med kultur kan användas för deltagare
med bristande kunskaper i svenska språket och med behov av språktolk.
Genomföra workshops under arbetets gång med involverade aktörer samt en
avslutningsworkshop. Syftet med dessa är att skapa förutsättningar för ömsesidiga
kunskapsutbyten mellan yrkesutövare i vården, kulturutövare, forskare och
representanter från berörda patientorganisationer.
Utvärdering av rehabiliteringens effekter och med resultaten bidra till områdets
evidensbasering
Skapa rekommendationer för hur arbete med rehabilitering med kultur kan bedrivas.
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6. Omfattning och avgränsningar
Projektet har genomförts i samverkan mellan Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken
Stockholm, Högspecialiserad smärtrehabilitering och Postpoliomottagningen och av utvalda
länskulturfunktioner under SLL Kulturförvaltning. Projektet har inkluderat patienter från
såväl Högspecialiserad rehabiliteringsmedicin, Postpoliomottagningen på Danderyds sjukhus,
samt från Flemingsbergs- och Hallunda vårdcentral. Fem olika grupper med totalt 44
deltagare utsågs till att delta i rehabiliteringsinsatserna. Deltagarna har under åtta
schemalagda veckor utanför vårdmiljön deltagit i aktiviteter vid två tillfällen per vecka inom
musik, dans, film, bildkonst och slöjd, samt litteratur. De har både gett uttryck för sitt eget
skapande och fått inspiration från andras konstnärliga uttryck.

7. Medicinskt ansvar och patientförsäkringar
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken har haft det övergripande medicinska ansvaret
för deltagarna. Specialistläkare Eva Melin har träffat samtliga deltagare för medicinsk
undersökning före rehabiliteringsstart.
Danderyds sjukhus patientförsäkring gällde för deltagare inom Rehabilitering med Kultur vid
besök på sjukhuset. Kammarkollegiets försäkringar gällde när deltagarna var på
kulturaktiviteter.
Etisk ansökan har godkänts för projektet.
Samarbetsavtal skrevs mellan Danderyds sjukhus och samtliga medverkande i projektet,
vilket inkluderade följdforskning, forskningsansvarig från primärvården, kulturkoordinatorer
och kulturpedagoger.

8. Programlogistik
Nio till 13 deltagare rekryterades till varje program eftersom visst bortfall under programmets
gång förutsågs. Deltagare som närvarat mindre än vid hälften av kulturaktiviteterna ingår ej i
utvärderingen.
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Övergripande flödesbild

Figur 1. Översiktlig struktur i programmet

Tidsplanering Rehabilitering med Kultur

Figur 2. Översiktlig tidsplanering Rehabilitering med Kultur
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9. Målgrupp
Inklusionskriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Långvarig smärta (minst tre månader) och/eller postpolio
Låg aktivitetsnivå
Socialt isolerad eller risk för att bli det
Kunna delta i gruppaktiviteter. Om social fobi föreligger ska denna behandlas av
psykolog innan deltagande i programmet
Basala kunskaper i svenska språket är önskvärt, vid behov finns språktolk
Motiverad att fullfölja programmet och kunna delta i programmets samtliga
schemalagda aktiviteter
Ekonomiska hinder ska inte föreligga för deltagande. Deltagarna ska själva bekosta
resor till och från aktiviteter
Har förmåga att ta sig till och från aktiviteter i Stockholmsregionen
Samtycke till att medverka i forskningsprojekt
Ej i arbete

Exklusionskriterier
•
•

Missbruk
Somatisk eller psykiatrisk sjukdom som utgör hinder för rehabilitering

Språk
Deltagarna i Rehabilitering med Kultur har vanligen kommit från språkgrupperna arabiska,
persiska, spanska och turkiska, men även från serbiska, somaliska, syrianska, thailändska och
tigrinja.
Långvarig smärta
I gruppen av patienter med långvarig smärta från Smärtrehabiliteringen och Primärvården
förekommer en komplex samsjuklighet med både fysiska och psykiska problem. Förutom
smärta finns ofta långvarig ångest- och depressionsproblematik, som i många fall påverkar
patienten lika mycket som smärtan. Många patienter har upplevt svåra trauman (hot och våld
både i nära relationer och i samband med krig och flykt), ibland med en odiagnostiserad
PTSD som följd, sömnsvårigheter, överviktsproblematik och symptom från mag-tarmkanal i
form av buksmärta, IBS-liknande problematik förekommer liksom tablettbehandlad hypertoni
och typ 2 diabetes.
Postpolio
Patienter med Postpolio har kvarstående förlamningar efter en virusinfektion (Polio) i
barndomen. Förlamningarna sitter oftast i extremiteterna, men kan även drabba buk, bål och
andningsmuskler. Polioorsakade förlamningar ger ofta också förtvining av muskler och
skelett. Smärtor hos Postpoliopatienter är vanligt förekommande [14] och beror på flera
orsaker. Långvarig fel/överbelastning av både förlamade och icke förlamade delar av kroppen,
vilket kan leda till sekundära sjukdomar med smärta, såsom artros. Överanvändning av
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försvagade muskler ger en djup, muskulär smärta. Långvariga smärttillstånd och psykisk
stress kan också öka risken för en generaliserad smärta.

10. Rekrytering
Rekryteringen av deltagare var en utmaning då det var ett stort steg för många patienter att
åka kommunal transport på egen hand och att vara i grupp där tolk inte alltid används.
Rekrytering har skett från Högspecialiserad smärtrehabilitering lokaliserat på Huddinge
sjukhus, postpoliomottagningen på Danderyds sjukhus, Flemingsbergs vårdcentral, Hallunda
vårdcentral och från Rehabcenter MåBra. De patienter som husläkare och vårdpersonal från
smärtrehabilitering och postpoliomottagningen på Danderyds sjukhus fann lämpliga för
projektet, fick fylla i en intresseanmälan och medgivande om sammanhållen journalföring,
som sedan skickades till projektledaren.
För att underlätta rekryteringen erbjöds aktuella vårdcentraler 2 000 kr per patient som
fullföljde rehabiliteringsprogrammet under 2018, Flemingsbergs- och Hallunda vårdcentral
anmälde patienter. Övriga patienter har rekryterats vid ettårsuppföljningen för projektet
Smärtrehabilitering med tolk på Danderyds sjukhus samt från postpoliomottagningen DS AB.

11. Initial bedömning för deltagande
Vid individuella möten med deltagarna har språktolk använts vid behov. Vid
bedömningstillfället gav projektledaren information om projektet och bedömde lämpligheten
för deltagande, samt samlade in underskrift på olika blanketter och frågeformulär. En kurator
kartlade och åtgärdade om möjligt psykosociala och ekonomiska hinder för deltagande i
rehabiliteringen, såsom ekonomi, resor. Kuratorn utförde även samplanering med
Arbetsförmedling, Socialtjänst och Försäkringskassa.
Totalt har 52 patienter bedömts för deltagande av projektledaren. Nitton som tackat ja till
deltagande avbröt programmet i ett tidigt skede. Orsaker till avbrott var ångest och
sömnsvårighet (n=5), att inte kunna resa med kommunala färdmedel (n=4), allergiska besvär
(n=3), att inte kunna vara i grupp (n=3), andra kolliderande aktiviteter (n=2),
sjukhusinläggning (n=1) och okänd anledning (n=1).
Avgörande för deltagande var möjligheten att transportera sig till och från aktiviteterna. Då
många i patientgruppen har begränsad ekonomi utan möjlighet att finansiera ett SL-kort,
beslutades att bistå de personer, som inte fick SL-kort finansierat från annat håll och inte
själva kunde betala för ett, med ett SL-kort under programperioden.
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12. Uppstartsmöte och avslutsmöte
Före och efter varje program har deltagarna i grupp träffat projektledare Annika Olin,
kulturkoordinator Susan Åborn och biträdande överläkare Eva Melin för information och
reflektion. Utöver det har läkare mätt blodtryck och puls. De deltagare som inte svarat på
enkätfrågorna fick hjälp med detta. Vid avslutsmöten fick deltagarna även svara på frågor om
vad programmet gett dem. Svaren skrevs upp på en tavla i rummet, så att alla kunde se att de
blev korrekt citerade.

13. Rehabiliteringsprogrammet
En kulturkoordinator hade i uppdrag att utforma ett kulturprogram där deltagarna själva
prövade eller tog del av andras kreativa uttryck. Aktiviteterna utvecklades och koordinerades
tillsammans med landstingets länskulturfunktioner och rehabiliteringsmedicinska
universitetskliniken och genomfördes utanför vårdmiljön. Aktiviteterna utformades för att
passa personer med låg funktionsnivå på grund av långvarig smärta. Detta har inneburit att
aktivitetspassen har varit korta med många pauser, med varierade arbetsställningar och
belastningar.
Aktiviteterna har pågått måndagar och onsdagar mellan 13.00 och 15.00. De som har åkt till
aktiviteten med färdtjänst har tagit sig direkt till respektive lokal medan de som åkt med
kommunala färdmedel har om de så önskat mött kulturkoordinatorn på T-centralen och åkt
tillsammans till aktiviteterna. Kulturkoordinatorn deltog vid alla träffar.
Programmet inkluderande kulturaktiviteter och kulturkoordinator har omfattat 32 timmar och
kostat 25 000 kr per deltagare. Introduktion och andra samordnande aktiviteter ingår ej i
kostnaden..

14. Närvaro
Av 33 personer som genomfört rehabilitering hade samtliga minst 50% närvaro vid
kulturaktiviteterna (21 deltagare 60% närvaro och 15 st minst 80% närvaro).
Den vanligaste orsaken till frånvaro var den stress som transporten till och från aktiviteterna
skapade. Många uppgav att de hade svår ångest och sömnsvårigheter, andra att de hade
kolliderande vårdbesök. När programmet kolliderade med ramadan var frånvaron särskilt hög
på grund av att många deltagare fastade och inte orkade delta.
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15. Kulturaktiviteter
Musik: På Musikaliska vid Nybrokajen har deltagarna fått sjunga, nynna, härmat olika
sångramsor och spelat på harpa och olika rytminstrument. De har målat abstrakt och intuitivt i
samband med att de lyssnat på olika musikstycken, avslappnings- och rörelseövningar har
ingått.
Konst: På Stockholms länsmuseum i Sickla har deltagarna fått prova att skapa med olika
material och i olika tekniker inom måleri, skulptur och teckning utifrån olika teman. De har
arbetat med vattenfärger, skapat egna skulpturer i lera och tecknat stilleben och avslutat med
en utställning och vernissage.
Film: På Stockholms länsmuseum i Sickla har deltagarna bland annat gjort animerade filmer
genom att teckna i sand på ljusskärmar. De har skapat korta historier, filmat lergubbar och
lagt till ljud. Som avslutning har arbetet presenterats vid en avslutande filmvisning för
samtliga deltagare i gruppen. Dessutom har de målat med vattenfärger i sockerlösning.
Slöjd: På Stockholms länsmuseum i Sickla har deltagarna provat att slöjda i exempelvis
textil, trä och metall. De fick bland annat tillverka vetekuddar för att värma stela muskler och
göra bokomslag, och juldekorationer i halm och ull.
Dans: Vid Balettakademien har deltagarna rört sig till olika typer av musik för att öva upp
balans och rytm. Här har gruppen varit i särskilt fokus då de vid dansen, och även vid
aktiviteterna med musik, interagerat mer än vid de andra aktiviteterna.
Litteratur: I första och andra programmet var litteratur och biblioteksverksamhet med som
en aktivitetsdag per program. Detta togs bort då dessa tillfällen var mindre aktivitetsinriktade
utan var inriktade på information om biblioteket, olika former av litteratur och ljudböcker
samt andra aktiviteter som högläsning och samtal kring texter.
Vid varje tillfälle har deltagarna haft paus med fika och samtal. Varje grupp har varit unik
med sin egen rytm och sina egna utmaningar.

16. Kulturkoordinatorn
Kulturkoordinator Susan Åborn har deltagit i aktiviteterna vid varje tillfälle, hon har hållit
ihop gruppen och varit deltagarnas trygghet under både transporten till, från och under
kulturaktiviteterna. Då aktiviteterna har varit förlagda på olika platser i Stockholm har
deltagarna åkt med kollektivtrafiken om de inte haft tillgång till färdtjänst. För några har detta
varit en utmaning. Vissa har fått panikångestattacker under färdens gång, men trots det ändå
velat fullfölja och åka till aktiviteterna tack vare egen motivation och den trygga
gruppdynamik som skapades under programmen.
Projektledaren och kulturkoordinatorn har löpande diskuterat utvecklingen i grupperna,
deltagarna har vänt sig till kulturkoordinatorn med frågor och bekymmer som dykt upp under
programmet. I de fall kulturkoordinatorn inte har kunnat hjälpa deltagarna har projektledaren
stöttat och bistått i patient-, vård- och myndighetskontakter. Vid medicinska problem som
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krävt läkare har deltagarna hänvisats till sin husläkare på vårdcentralen. Om
försörjningsbidraget avbrutits under rehabiliteringsperioden har kuratorn i projektet stöttat
deltagarna i olika myndighetskontakter.

17. Workshops
Inför starten av det första programmet i mars 2017 arrangerades en workshop för att ge
kulturpedagogerna medicinsk kunskap om långvarig smärta och postpolio.
Vid en andra och tredje workshop inkluderades både kulturpedagoger och vårdpersonal.
Georg Drakos, docent i etnologi och Helena Bani-Shoraka, universitetslektor på Stockholms
universitet presenterade följeforskningens arbetsmetoder. Vård- och kulturpersonal fick
möjlighet att diskutera aktuella ämnen, bland annat metoder för att mobilisera
patienters/deltagares egna resurser.
Under en fjärde workshop reflekterade kulturpedagogerna kring mål, syfte och vad som
förenar deras olika aktiviteter. Diskussionen kretsade kring att å ena sidan ha kreativ frihet för
maximal anpassning till gruppen, å andra sidan fördelar med att ha en på förhand utarbetad
plan med gemensamt mål och syfte. Workshopen resulterade bland annat i en förståelse för
vad det är rehabiliteringen ger och hur vi med de olika kulturaktiviteternas infallsvinklar kan
nå fram till deltagarna. Workshopen gav ökad kunskap, kreativitet och vilja till fortsatt dialog
mellan pedagogerna.

18. Processledning
Projektledaren Annika Olin har samordnat processer som rört ekonomi, administration,
juridik, rekrytering av deltagare, utbildning, forskning, kommunikation, samarbeten med mera
inom projektet och ansvarat för justeringar av organisationen. Vid rekrytering av deltagare
hade projektledaren löpande möten med Mohammed Abdelhadi, projektets
forskningsansvarige på Flemingsbergs vårdcentral kring patienternas intresse och lämplighet
för projektet, men även med vårdpersonal på mottagningen för postpolio på Danderyds
sjukhus samt med teamet för Högspecialiserad smärtrehabilitering Huddinge. Projektledaren
har kontinuerligt varit i kontakt med olika vårdaktörer för att söka samarbeten kring
rekrytering av deltagare. Se vidare under ”samarbeten”.
I samordningsuppgifterna ingick bland annat avtalsskrivning, faktureringsprocesser,
journalskrivning, ta fram och sprida informationsblad till deltagare, tolkbeställningar och att
arrangera och leda möten och workshopar för pedagoger och vårdpersonal. Därutöver har
projektledaren träffat alla deltagare för en individuell bedömning, men även vid
gruppinformationstillfällen vid uppstart och avslut, samt vid de olika aktiviteterna.
Projektledaren ansvarade även för att stötta deltagarna med att fylla i frågeformulär, att
etablera en sluten grupp på Facebook för att underlätta för planering och uppföljning av
kulturaktiviteterna.
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19. Utvärdering
Metod
Projektet har utvärderats i fyra delar.
1) Patientifyllda frågeformulär före, efter och ett år efter rehabiliteringsprogrammet
2) Medicinsk undersökning med mätning av blodprover, puls och blodtryck före och
efter rehabiliteringsprogrammet.
3) Frågor till patienter (muntliga), kulturpedagoger och kulturkoordinator (skriftliga)
4) Följeforskning

Patientifyllda frågeformulär
Projektets utvärdering med enkäter har planerats och genomförts som en prospektiv
kohortstudie med datainsamling före, efter och ett år efter rehabilitering. I denna rapport
presenteras data från före och efter rehabilitering. Datainsamling pågår för ett-årsuppföljning
och kommer att fortsätta fram till juni 2019.
Initialt gav projektledaren frågeformulären till deltagarna vid individuella möten. Vid dessa
tillfällen krävdes oftast tolk. Om deltagaren inte hann färdigt fanns det ytterligare möjlighet
att fylla i frågorna vid uppstartsmötet innan programstart. De avslutande frågeformulären fick
deltagarna en vecka innan programslut och de samlades in igen vid det avslutande gruppmötet
på Huddinge sjukhus. Vid behov fick de även stöd att fylla i formulären tillsammans med
projektledare, kulturkoordinator och tolk.
För utvärdering används frågeformulär från Nationella registret över Smärtrehabilitering
(NRS) [20]. NRS används vid Smärtrehabiliteringen för utvärdering av ordinarie
rehabiliteringsprogram. Frågeformulären innefattar demografiska data och skattningsinstrument för smärtvariabler, ångest/oro och depression/nedstämdhet (Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS)), nuvarande hälsotillstånd (EQ5DVAS), hälsorelaterad livskvalitet
(EQ5D index), rörelserädsla (Tampa scale (TSK)) och engagemang i aktivitet och villighet att
känna smärta (Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ)), alla är väl validerade och
allmänt vedertagna vid långvarig smärta.
HADS syftar till att upptäcka symptom på oro/ångest och nedstämdhet/depression. Det
innehåller 14 frågor som skattas i svårighetsgrad 0 till 3. En totalsumma beräknas för
oro/ångest (7 frågor) respektive nedstämdhet/depression (7 frågor). Gränsvärden för inga,
milda och svåra symptom är 0-7, 8-10 och 11-21. Både den engelska versionen och den
översatta svenska versionen har acceptabel validitet och reliabilitet [21, 22].
EQ5D VAS mäter upplevt aktuellt hälsotillstånd just nu med en termometer mellan
ändpunkterna ”värsta tänkbara hälsotillstånd” (=0) och ”bästa tänkbara hälsotillstånd” (=100)
[23]. EQ5D index innehåller fem frågor, för skattning av fysisk-/psykologisk funktion samt
aktivitet. Frågorna har tre svarsalternativ. Slutpoängen för de fem frågorna ger ett index för en
viktning av livskvaliteten och kan variera mellan -1 (dåligt) till +1 (bra).
TSK mäter rörelserädsla definierat som en specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som
anses orsaka ny skada. TSK innehåller 17 frågor och skattas 1-4 (håller inte alls med – håller
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helt med). Ett värde över 37 indikerar hög rörelserädsla [24].
CPAQ mäter aspekter av acceptans av långvarig smärta, vilket definieras som att vara
medveten om sin smärta, ge upp ineffektiva försök att kontrollera smärtan samt att ha
förmågan att kunna leva ett tillfredsställande liv trots smärtan. Formuläret innehåller två
delskalor, där den ena mäter engagemang i aktivitet och den andra mäter villighet att känna
smärta, ju högre poäng desto bättre acceptans [25]. Smärta senaste veckan mättes på en
numerisk skattningsskala från 0 till 10 där 0 motsvarar ingen smärta och 10 värsta tänkbara
smärta.
Medicinsk undersökning
Puls, blodtryck och blodprover, medicinsk utvärdering av allmän hälsa och stress
Puls och blodtryck mättes vid uppstartsmöten och avslutsmöten av läkare Eva Melin. Remiss
för blodprov skickades och deltagarna ombads att ta blodprover på respektive vårdcentral.
Man kan idag inte ta något enstaka blodprov som entydigt visar graden av stress eller hälsa,
men flera faktorer kan ge viss indikation.
Blodtryck, puls, blodprover (C-reaktivt protein (CRP), kortisol och dehydroepiandrosteron
(DHEA) mättes före och efter rehabiliteringsprogrammet för att undersöka eventuella
skillnader i hälso- eller stressmarkörer. CRP är ett akutfasprotein som stiger vid inflammation
och stress. Kortisol är ett steroidhormon som utsöndras i kroppen vid akut stress. Långvarig
stress kan dock både ge förhöjda och sänkta värden av kortisol. Kortisol varierar också
normalt under dygnet. Proverna togs därför vid samma klockslag före och efter programmet.
Höga värden av hormonet DHEA är associerat med låg stress.
Statistik
Databearbetning och analys har gjorts av statistiskt kunnig personal vid vårdenheten.
Dataanalys har gjorts med IBM SPSS Statistics version 25. För sammanställning av
bakgrundsdata användes beskrivande statistik. För beräkning av förändringar inom gruppen
över tid användes icke-parametriska metoder. Nivån för signifikans bestämdes till p<0.05.
Muntliga frågor till patienter och enkätfrågor till pedagoger och kulturkoordinator
Patienterna svarade på muntliga frågor vid avslutningsmötet. Pedagoger har svarat på
enkätfrågor, vilka har sammanfattats och presenteras i denna rapport.
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20. Resultat
Inklusion av deltagare

Totalt har 52 patienter
bedömts

Avslutade vid bedömning (n=8):
• Psykologiskt instabila (n=3)
• Började studera (n=1)
• För lång resväg (n=1)
• Uppptagen av AF-s aktiviteter (n=1)
• Avstod av oklar anledning (n=2)

44 deltagare startade
rehabprogrammet

33 deltagare genomförde
rehabilitering

Avbruten rehabilitering (n=11):
• Hög grad av PTSD/ rörelserädsla
(n=4)
• Många läkarbesök (n=1)
• Blev inlagd på sjukhus (n=1)
• Aktiviteterna passade ej (n=2)
• Okänd anledning (n=2)
• Assisterade en annan som avbröt
(n=1)

Figur 4. Antal inkluderade patienter och bortfall

Patientifyllda frågeformulär
Beskrivning av deltagarna, sociodemografi och smärta
Data finns registrerade vid första besöket från 50 deltagare (tabell 1). Arton deltog endast i
initial bedömning och trettiotvå har fyllt i självskattningsformulären före och efter
rehabiliteringen. Av deltagarna i rehabiliteringen hade 17 remitterats från
Smärtrehabiliteringen Danderyds sjukhus, 7 från Postpoliomottagningen Danderyds sjukhus
och 8 från Primärvården i södra Stockholm (Flemingsberg och Hallunda).
Medelåldern för samtliga deltagare var 49 år, 78 % var kvinnor. Medianvärdet för tid med
ihållande smärta var 4 år, i medeltal angav deltagarna 22 smärtlokalisationer i kroppen,
smärtan var oftast generaliserad. Jämfört med patienter som deltar i smärtrehabiliteringens
21

ordinarie program är deltagarna i Rehabilitering med kultur äldre, har varit utan arbete längre
och en högre andel har högst 9 år i skola. De har även haft sin smärta länge tid och smärta i
fler av kroppens delar.
Tabell 1. Sociodemografi för deltagare i rehabilitering med kultur som (n=50) antingen deltagit
endast i initial bedömning (n=18) eller både i bedömning och Rehabilitering med kultur (n=32) och
samtliga patienter som deltagit i klinikens ordinarie rehabilitering år 2017 (n=153).
Sociodemografi

Ålder (m)
Andel kvinnor (%)
Antal år i Sverige

Endast initial Rehabilitering
bedömning
med kultur
n=18
n=32
49
48
59
80
11
12

Ordinarie rehabilitering
samtliga patienter 2017
n=153
41
78

Utbildning (%) i Sverige/
annat land
≤ 9 år
10-12 år
Universitet/högskola ≥ 12 år

50
33
17

50
39
10

14
52
27

Smärtvariabler
År med ihållande smärta
(median)
Antal smärtlokalisationer

4
20

4
22

3
18

Deltagarna hade vanligen ej arbetat under flera år, endast tre hade anställning (men var ej i
arbete). Studier, framförallt vid Svenska för invandrare (SFI) var vanligt, 12 angav att de
studerade. Drygt hälften, 28 deltagare, angav att de hade ersättning från Försäkringskassan
(sjukpenning eller sjukersättning), 9 var arbetssökande. De kvarvarande 13 hade socialbidrag
eller oklar försörjning (tabell 2).
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Arbete och försörjningssituation
Tabell 2. Arbete och försörjningssituation för deltagare endast i Initial bedömning (n=16) eller i
Rehabilitering med kultur (n=32)
Endast initial Rehabilitering med
bedömning
kultur (n=32)
(n=16)
Antal år sedan senast i arbete (median)
5
3
Har anställning (n)
1
2
Arbetssökande (n)
2
7
Studerar (ffa SFI) (n)
3
9
Arbetstränar (n)
1
1
Ersättning från Försäkringskassan
(sjukpenning eller sjukersättning) (n)

10

18

SFI=svenska för invandrare

Före rehabilitering
Livskvalitet EQ5-D
Medianvärdet av skattningen i EQ5D index för deltagarna i Rehabilitering med Kultur var 0,08 (tabell 2). Detta är betydligt lägre än andra gruppers. EQ-5D index för normal
befolkningen är 0.83, för andra diagnosgrupper till exempel diabetes är värdet 0.74, mental
distress 0.72, ryggsmärta 0.6 och övriga patienter vid kliniken med långvarig smärta 0,19.
Ångest/oro och depression/nedstämdhet (HADS)
Poängen i HADS för ångest respektive depression delas in i tre grupper: inga (0-7p), lätta (810p) och svåra (≥11p) symptom på ångest/depression. Det vill säga grupperna anger
svårighetsgrad på tillståndet.
Medianvärdet för skattad ångest respektive depression före rehabilitering för deltagarna i
Rehabilitering med Kultur (n=32) var 14 för ångest respektive 11 för depression (se tabell 3).
Dessa skattningar är högre än patienter som deltar i ordinarie rehabiliteringsprogram, trots att
även dessa patienter skattar högt i HADs jämfört med ett genomsnitt av de patienter som
deltar i rehabilitering i riket [14], presenterat i NRS årsrapport.
Rörelserädsla (TSK)
Gränsen för rörelserädsla är beräknad till 37±3. Deltagarna skattade högre rörelserädsla före
rehabilitering jämfört med patienter i ordinarie rehabiliteringsprogram.
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Tabell 3. Före rehabilitering, skattningar i olika variabler av deltagare i Rehabilitering med kultur
2017 till 2018 (n=32) och i Ordinarie rehabiliteringsprogram 2017 (n=153)
Skattningsformulär
Före Rehabilitering
Före ordinarie
(median, IQR 25-75)
med kultur (n=32)
rehabiliteringsprogram
(n=153)
EQ5D VAS (aktuellt
hälsotillstånd)
30 (20 - 45)
34
EQ5D index (livskvalitet)
-0.08 (-0.18 – 0.09)
0,19
Ångest (HADS)
Depression (HADS)

14 (12- 19)
11 (9 - 13)

11
10

Rörelserädsla (TSK)

52 (45-61)

48

9 (7-9)

8

Smärta senaste veckan
(numerisk skattningsskala)

EQ5D=EuroQual 5 Dimensions, HADS=Hospital Anxiety and Depression Scale, TSK=Tampa Scale

Sammanfattningsvis skattade deltagarna före Rehabilitering med kultur sämre mående i
samtliga självskattningsformulär jämfört med patienter som deltar i ordinarie
rehabiliteringsprogram.
Patientifyllda frågeformulär; resultat rehabilitering
Sammanfattningsvis visar sammanställningen att deltagarna i Rehabilitering med Kultur har
större problem med smärta, funktionsnedsättningar och inskränkningar i aktivitet och
delaktighet jämfört med de patienter som deltar i klinikens ordinarie rehabiliteringsprogram.
Efter rehabilitering förändrades deltagarnas skattningar i viktiga utfallsmått (EQ5VAS,
HADS depression och Smärta senaste veckan) signifikant i positiv riktning.
Livskvalitet, ångest/oro, depression/nedstämdhet och rörelserädsla före och efter
rehabilitering
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Tabell 4. Förändringar i patientrapporterade skattningsformulär för deltagare i Rehabilitering med
kultur 2017-2018.
Skattningsformulär
Före
Efter
(median, IQR 25-75)
Rehabilitering med
Rehabilitering
p-värde
kultur
med kultur (n=28(n=28-31)
31)
EQ5D (hälsorelaterad
livskvalitet)

-0.08 (-0.18 - 0.09)

0.09 (-0.12 – 0.19)

0.127

Nuvarande hälsotillstånd

30 (20-45)

50 (30-50)

0.002*

Ångest (HAD)
Depression (HAD)

14 (12- 19)
11 (9 - 13)

12 (9-15)
9 (6-12)

0.537
0.000*

10 (6-14)

14 (9-17)

0.059

6 (3-10)

8 (4-11)

0.580

52 (45-61)

51 (44-57)

0.465

9 (7-9)

8 (6-9)

0.042*

Engagemang i aktivitet
(CPAQ)
Villighet att känna smärta
(CPAQ)
Rörelserädsla (TSK)
Smärta senaste veckan
(NRS)

Hälsorelaterad livskvalitet
Hälsorelaterad livskvalitet skattades med EQ5D index. En analys av EQ-5D index visar att
patienter med långvarig smärta som deltar i Rehabilitering med kultur skattar mycket lågt.
Deltagarnas medianvärde (n=30) var -0,08 före rehabilitering och efter 0,09. Det krävs en
förbättring på 0.1 för att den ska anses vara kliniskt signifikant (ha ett kliniskt värde, dvs
förbättringen är så stor att den har ett värde för patienten).
Nuvarande hälsotillstånd skattades med EQ5D VAS 0-100. Deltagarnas medianvärde
förbättrades signifikant från 30 före rehabilitering till 50 efter (p=0.002). Förbättringen på 20
skalsteg anses vara kliniskt signifikant.
Ångest och depression (HADS)
Medianvärdet för skattad ångest före var 14 före och 12 efter rehabilitering (n=31), vilket
innebär att medianvärdet både före och efter rehabilitering låg inom gränserna för ”svåra
symptom på oro/ångest”.
Skattningen av depression före rehabilitering hade medianvärde 11 före och 9 efter deltagande
i rehabilitering. Detta innebär att medianvärdet låg inom gränserna för ”svåra symptom av
nedstämdhet/depression” före rehabilitering och förbättrades till ”lätta symptom” efter.
Minskningen i nedstämdhet/depression innebär att deltagarna förbättras från ”svåra” till
”lätta” symptom och är både statistiskt (p=0.001) och kliniskt signifikant.
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Figur 5. Skattning ångest/ängslan och depression med HADS initialt och vid avslut efter rehabilitering (n=3031). Linjen markerar gränsen för trolig ångest/depression (11).

Engagemang i aktivitet och villighet att känna smärta
Medianvärdet i Engagemang i aktivitet förändrades från 10 före till 14 efter, i Villighet att
känna smärta från 6 före till 8 efter rehabiliteringen. Förändringen sker i positiv riktning, en
trend till positiv förändring kan ses i Engagemang i aktivitet men den är inte signifikant.
Rörelserädsla (TSK)
Medianvärdet för rörelserädsla var 52 före och 51 efter rehabilitering.
Gränsen för svår rörelserädsla är 37 +- 3. Deltagarna skattar inom gränserna för svår
rörelserädsla både före och efter rehabiliteringen.
Smärta senaste veckan
Medianvärdet minskade från 9 till 8, vilket är statistiskt signifikant men inte kliniskt
signifikant. För att en minskning ska anses kliniskt signifikant ska skattningen minska med
minst 2 skalsteg.
Patientnöjdhet, förmåga att hantera livssituation och smärtupplevelse
Resultaten är hämtade från NRS frågor om utvärdering av smärtrehabilitering och lokala
enkäter, 32 deltagare i Rehabilitering med kultur har besvarat frågorna. Av deltagarna var 94
% mycket nöjda eller nöjda med personalens bemötande, 84 % kände sig delaktiga i planering
av rehabiliteringen. 94% angav att rehabiliteringen har förbättrat deras förmåga att hantera sin
livssituation och 38 % angav att rehabiliteringen i viss mån minskat smärtupplevelsen.
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Medicinsk undersökning
Puls, blodtryck och blodprover
Analyser av puls, blodtryck, CRP och Kortisol före och efter visade en minskning av samtliga
medelvärden förutom i DHEA som ökade. Ingen av förändringarna var statistiskt signifikant,
men anmärkningsvärt är att i samtliga tester sågs en positiv trend, vilket kan tyda på en
förbättring av hälsoläget och en minskning av stress hos deltagarna.
Minskningen i blodtryck (medelvärde) efter deltagande i rehabiliteringen var av sådan
storleksordning att det har möjlig klinisk betydelse av nästan samma dignitet som den
minskning som ses av vissa blodtrycksmediciner. Dock är minskningen ej statistiskt
signifikant.
Analyser av puls, blodtryck, CRP och kortisol före och efter visade en minskning av samtliga
medelvärden, DHEA ökade i medel. Ingen av förändringarna var statistiskt signifikanta, men
anmärkningsvärt är dock att medelvärdet för CRP, kortisol och blodtryck minskade. Detta
sammantaget med höjningen av DHEA skulle kunna tyda på en trend mot förbättring av
hälsoläget och en minskning av stress hos deltagarna. Avsaknaden av statistisk signifikans
kan bero på för få deltagare.
Tabell 5. Medicinska undersökningar, värden före och efter Rehabilitering med kultur
Medicinsk undersökning
(Normalvärde)

Före
Rehabilitering med
kultur
(medelvärde, SD)

Efter
Rehabilitering med
kultur (medelvärde,
SD)

p-värde

Puls i vila (slag/minut)
(60-80) (n=25)

76 (39)

74 (28)

0.405

Blodtryck systoliskt
(mmHg) <140 (n=26)

131 (40)

123 (28)

0.112

Blodtryck diastoliskt
(mmHg) (<90) (n=26)

86 (40)

82 (28)

0.568

C-reaktivt protein (CRP)
(<3) (n=17)

4,2 (35)

4,1 (18)

0.766

Dehydroepiandrosteron
(DHEA) (1,4-26) (n=6)

21 (14)

22 (7)

0.843

Kortisol (135-540)
(n=17)

391 (36)

355 (18)

0.282
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Frågor till deltagare; erfarenheter efter avslutad rehabilitering
Vid avslutningstillfället tillfrågades deltagarna om deras reflektioner och erfarenheter av
programmet. Vid behov användes språktolk. Citaten skrevs upp på tavlan så att de själva
kunde kontrollera att det blev korrekt. Patienterna beskriver att de känt mycket glädje, att de
har kunnat skratta och att nedstämdheten har minskat även när de kommit hem. Till exempel
beskriver de att de rycktes med av dans och musik och kunde känna glädje mitt i all smärta.
Ett annat exempel är att sömnen förbättrades så deltagare inte längre behöver ta sömntabletter.
Rädslan för att resa med tunnelbana minskade, även om det framfördes att det hade varit
enklare om aktiviteterna varit förlagda på samma ställe. Gruppen och kulturkoordinator var ett
stort stöd. Gruppen beskrivs som en familj och att de skulle vilja ha en uppföljning av
programmet.
Här följer några citat:
”Psykiskt sett är jag toppen! Jag är glad. Jag har fortfarande ont, men jag är inte orolig. Nu tar
jag inte sömntabletter längre. Min son undrade vad som hänt med mig. Han sa: Du är ju som
när jag var barn.”
”Jobbigt med resorna. Resorna skulle vara lättare om de var till samma ställe. Men
aktiviteterna var utmärkta. När vi var i aktiviteterna kunde vi inte tänka på smärtan. Musiken
var jättebra!”
”Innan vågade jag inte åka buss ensam. Nu gör jag det. Jag tänker inte hela tiden på smärtan.
Jag har tagit bort smärtan i huvudet. När jag känner smärta börjar jag lyssna på musik, se på
TV etc.”
”Tidigare var jag mest hemma och visste inte vad jag skulle göra. Det var jättetråkigt. Efter
programmet lärde jag mig att jag kan måla, lyssna på musik, göra handgjorda saker hemma.
Jag har lärt mig hur jag ska arbeta. Min attityd har blivit bättre, vilket också har påverkat min
relation till min son. Nu har jag motivation att göra saker. Tack!”
”Mycket känslofullt. Jag har lärt känna många människor som var väldigt trevliga. Ni har
lyckats med det nästan omöjliga att aktivera oss. Nu vet jag att jag inte är ensam. Det finns
många med svåra öden. Jag har visat känslor som jag annars inte skulle ha visat. Ibland skratt,
ibland gråt. Tack för att någon annan har visat att jag finns och att jag förtjänar något.”
”Från början var det tufft att komma hit, men sedan vande jag mig och lärde känna deltagare
och personal. Tidigare kände jag att jag inte kunde något och var ingenting värd, men efter
dansen och musiken förändrades det. Jag har broderat en vacker ros hemma- trots min
smärta.”
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Frågor till kulturpedagoger; erfarenhet från skriftliga frågor
Lämpliga aktiviteter för deltagargruppen
Pedagogerna beskrev att de genom aktiviteterna ville få deltagarna att upptäcka och frigöra
sina förmågor för att de sedan i sin tur skulle kunna bekräfta varandras förmågor. Detta gav
dem en chans till kommunikation bortom ord och att synliggöra det som var unikt med varje
person. Övningarna fick gärna vara utmanande och ge möjlighet att testa nytt för att se vad de
klarade av. Deltagarna kunde då lämna sin sjukdomsroll och glömma sin smärta för en stund.
Improvisation gav deltagarna möjlighet att uttrycka något som de kände just i stunden och
utveckla det som var kreativt och unikt.
För att deltagarna skulle våga utrycka sina känslor genom röst, rörelse, klang, rytm, dans och
bildskapande till musiklyssning utformades övningar som gav optimal trygghet. Pedagogerna
strävade efter en trygg närvaro i gruppen och att stödja ordlös kommunikation genom rörelse
och kropp. Pedagogerna beskrev att detta medförde att deltagarna kände sig sedda av ledare
och av varandra. Övningarna inom musik och dans slog an på många av deltagarnas
känsloregister, många glömda känslor och rörelser kom fram. Tack vare den trygga miljön
blev det läkande processer som skapade sammanhang och en känsla av att komma tillbaka till
sig själva.
För att skapa trygghet var pedagogerna inkännande och närvarande i den ordlösa
kommunikationen. Pedagogerna framförde att den ordlösa kommunikationen, utan krav på
motprestation under övningarna gjorde att även samtalen under fikapauserna blev mer
otvungna.
Pedagogerna anpassade upplägget efter gruppen och dess bakgrund genom att exempelvis ta
fram inspirerande konst och musik från olika delar av världen. Inom konsten fick deltagarna
ofta syn på sig själva och sin livsresa genom att de exempelvis fick måla ”platsen i mitt
hjärta”.
Anpassningar av aktiviteter för deltagargruppen
Övningarna anpassades efter gruppens språkliga och kroppsliga förmågor, men även efter
deltagarnas dagsform. Inom konsten ersattes bildanalys av en inspirationsvisning för att
anpassa innehållet efter deltagarnas möjlighet att förstå svenska.
Inom dansen hade pedagogerna önskat att ibland dela upp kvinnor och män i olika grupper då
deltagare från muslimska kulturer kan hämmas i blandade grupper. Denna anpassning gjordes
ej.
Pedagogerna från slöjd och film framförde att det hade varit bra med mer tid per pass för att
göra mer avancerade moment, men också för att deltagarna vanligtvis behöver mycket pauser
och arbetar långsamt. Om tiden är för kort är det lätt hänt att deltagarna upplever stress.
Den fysiska miljön anpassades genom att pallar byttes ut mot stolar med ryggstöd och en
möjlighet att arbeta både stående och sittande vid bord. Inom musiken användes sjalar för att
förlänga armens rörelse, vilket skapade delaktighet även för deltagare med mycket begränsad
rörelseförmåga.
29

Aktiviteternas möjligheter för deltagargruppen
Inom samtliga aktiviteter gavs möjlighet att uttrycka sig både praktiskt och verbalt.
Pedagogerna poängterade vikten av lust och lek för att undvika att deltagarna agerade utifrån
att en vilja att prestera och vara duktiga vilket kunde leda till att kreativiteten försvann och
skapa låsningar. Genom att vara lyhörda, närvarande och inkännande ansåg pedagogerna att
deltagarna kunde uttrycka glädje, öppenhet och generositet som personer och i sina
berättelser. Danspedagogerna uttryckte att de såg hur deltagarna kände sig starka och vackra.
Slöjdpedagogerna såg att deltagarna blev gladare, mer öppna, modigare och friare och flera av
dem vågade sig på stora utmaningar.
Observerade förändringar hos deltagarna
Konstpedagogerna såg att deltagarna lärde känna varandra bättre, blev mer trygga i sig själva,
fick lättare att skoja och prata och uttryckte sig mer verbalt i gruppen. På liknande sätt
observerade pedagogerna i musiken hur deltagarnas initialt nollställda ansiktsuttryck och
rörelser byttes ut mot dynamiska skiftningar och utryck av olika känslor. De såg att deltagarna
kunde dela de känslor, tankar och minnen som aktiviteterna gav upphov till. De vågade lyssna
in varandra, vilket skapade en läkande atmosfär där de glömde smärtan för en stund.
Positiva erfarenheter
Pedagogerna ansåg att det bästa var de härliga mötena, blickarna, engagemanget och
tacksamheten som lyste från deltagarna. Som en av musikpedagogerna uttryckte det: ”Det
mest positiva var att få öppna upp för möjligheten att få människor att ”hitta hem” eller ”hitta
tillbaka” till sitt själva.”
Utmaningar
Inom dans och musik medförde den höga frånvaron att det var svårt att förbereda och få djup i
processerna med varje deltagare.
Pedagogerna inom slöjden tyckte att utbildning om smärta och postpolio var bra, men att de
även hade behövt utbildning om hur man kan hantera panikångest. En av pedagogerna tyckte
att det var svårare att fokusera på det friska efter att ha tagit del av föreläsningen om smärta
och postpolio då den var så fokuserad på deltagarnas sjuklighet.
För musikpedagogerna, som oftast avslutade programmen, var det svårt att inte kunna säga att
det fanns en fortsättning på det här programmet till människor som just hittat hem till sin röst,
sin dans eller spelglädje.
Förslag på förbättringar i programmet
Alla eniga om att all form av improvisation och lek var bra eftersom det väcker nyfikenhet,
lust och kreativitet. Men viktigast var ändå att deltagarna kom ur sin passivitet och isolering.
För detta ändamål skulle det även fungera att se på en film och prata om den efteråt eller att
skapa en ”friskvårdskör” för att främja integration och delaktighet i samhället.
Film, dans och slöjd önskade fler tillfällen per aktivitet för att komma in djupare i processerna
och göra aktiviteterna mer avancerade. Exempelvis menade pedagogerna inom dansen att det
tar tid att etablera trygghet i uttrycket för att komma in i dansen och integrera den i sin vardag.
Om de hade haft mer tid hade de gärna gett deltagarna hemuppgifter med både dans,
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andningsövningar och tillhörande musik att ta med hem. Inom slöjden och filmen ville de
även att varje pass skulle vara längre tid för att deltagarna behövde mer tid för att komma
igång och för att de behövde fler pauser.
Ett annat förslag var att ha kulturaktiviteterna på en och samma plats så att platsen blir en
trygghet där aktiviteterna byts ut. Många deltagare hade stora problem med att åka med
tunnelbana och bussar till de olika platserna då det utlöste stress och ångest. Det var en starkt
bidragande orsak till att de hade hög frånvaro.
Förslag på utveckling av kultur och hälsa i vård och omsorg
Samtliga pedagoger har mött deltagarnas vilsenhet inför hur de ska kunna fortsätta att
utveckla sina kreativa och konstärliga förmågor. Alla ser ett stort behov av någon form av
uppföljning i ett sammanhang där denna målgrupp kan fortsätta att förbättra sin livskvalitet.
Detta skulle kunna ske i kommunens regi, hos studieförbunden, samordningsförbunden och
inom olika vårdinrättningar. Ett förslag som kom fram var att man inom primärvård och på
våra sjukhus borde de anställa fler musikterapeuter, dansterapeuter o.s.v. för att arbeta med
hela människan och inte bara de sjukliga symptomen.
Frågor till kulturkoordinator Susan Åborn
Kulturkoordinatorns roll
Enligt Susan Åborn har rollen som kulturkoordinator främst varit motiverande och
sammanhållande för deltagarna och gruppen. Hon har haft löpande kontakt med samtliga
deltagare för att motivera dem att fullfölja programmet när det har tagit emot. Hon har stöttat
deltagarna att åka från sina hem, ta bussar och tåg till olika platser i Stockholms innerstad.
Susan menar att hon har fått dem att våga göra nya saker, släppa rädslor, våga röra sig ute i
samhället och i tunnelbanesystemet.
Utöver detta har kulturkoordinatorn koordinerat och ibland styrt upp pedagogerna för att
anpassa programmen, samt varit den röda tråden mellan aktiviteterna. Hon har ansvarat för
inköp och iordningställande av fika vid varje och ibland varit moderator mellan pedagoger
och deltagare.
Positiva erfarenheter
Det som har varit minst lika viktigt som aktiviteterna i sig har varit sammanhållningen i
gruppen. Att deltagarna har värnat om varandra har inneburit att de brutit sin isolering, fått
vänner och inspirerats till att börja prata svenska. Gruppens sammanhållning har inspirerat
dem att använda sin kreativitet, vilket har gjort att de glömt sina svårigheter för en stund.
Utmaningar
De långa resorna har gjort dagarna långa och tröttande, vilket har sänkt motivationen för
många deltagare och gjort att frånvaron varit hög. Ibland har resorna med färdtjänsten inte
fungerat och då har koordinatorn fått hjälpa till. Det har även varit en utmaning att ha
blandade grupper med både män och kvinnor, särskilt under dansen då vissa kvinnor har haft
svårt att slappna av i männens närvaro. Det har också varit svårt att inte kunna hänvisa
deltagare till något annat efter programmets slut. Deltagarna har uttryckt stor besvikelse över
att inte kunna fortsätta med det som de lärt sig under programmet.
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Förslag på utveckling av rollen som koordinator i vården
I många sammanhang där patienten inte längre orkar lyssna och ta till sig information och
göra det som krävs för att komma vidare, exempelvis vad gäller att ta kontakt med vård och
myndigheter, kan en koordinator behövas menar Susan Åborn. När patienten är sjuk under en
lång period kan det skapa trygghet om patienten får möta en och samma person hela tiden.
Någon som håller samman vårdkedjan för patienten och uppmuntrar hen att fortsätta
rehabiliteringen på egen hand.

Följeforskning
Följeforskningen som har utförts av Georg Drakos och Helena Bani-Shoraka har haft ett
gemensamt övergripande mål, men inriktats på olika frågor och är redovisad i två delar (se
bilaga 1 och 2).
1. Sammanfattning av följeforskning; Georg Drakos.
Två av projektdirektivens långsiktiga effektmål har på ett övergripande plan varit vägledande
för följeforskningens inriktning och syfte, nämligen att genom projekt på sikt uppnå
- Utrymme åt deltagarna att bearbeta erfarenheter av kulturaktiviteterna i eget
berättande;
- Samverkan mellan involverade aktörer med inriktning på narrativ praxis, dvs
användning och förhållningssätt till berättande.
I den aktuella försöksverksamheten vars mål varit att inkludera personer med begränsade
kunskaper i svenska språket, har följeforskningen haft som syfte att utforska deltagarnas
hinder och möjligheter att omvandla erfarenheter av skilda slag i eget berättande.
Metoder
Följeforskningen, som har avgränsats till en av programmets fyra deltagargrupper, har
baserats på en kombination av deltagande observation, videodokumentation, intervjuer med
deltagare och kulturpedagoger samt två genomförda workshops med involverade
kulturpedagoger, berörd vårdpersonal och forskare. Metoderna har varit särskilt inriktade på
att analysera i vilka avseenden aktiviteterna har underlättat för deltagarna att använda egna
resurser genom att framträda i eget berättande, framföra något eller på annat sätt utföra olika
aktiviteter.
Resultat
Analysen av det sammansatta materialet visar vad som i aktiviteterna formar deltagarnas
framträdande och handlingsförmåga med avseende på sju olika aspekter i ett
performansorienterat perspektiv som här sammanfattas med några nyckelord:
- Inramning, avgränsning som syftar på att aktiviteterna är avgränsade och innehåller
tolkningsramar som gjorde dem begripliga och hanterbara för deltagarna;
- Arena, publik som syftar på att framträdande alltid sker inför en publik, både
närvarande och frånvarande röster, som i det här fallet skapade normer för deltagarnas
framträdande;
- Förmåga, kompetens som syftar på förmågan att framträda som alla bär med sig i livet
och som i aktiviteterna stimulerades på olika sätt;
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Samspel, utbyte som syftar på att allt framträdande formas i samspel och resulterar i
utbyten av olika slag. Samspelet kring aktiviteterna ledde i hög grad till frigörande och
bekräftande utbyten;
Kreativa uttrycksmedel som syftar på användningen av också andra uttrycksmedel än
ord. Aktiviteterna möjliggjorde för deltagarna att använda många varierande
uttrycksmedel som skapade goda förutsättning för kommunikation oavsett deras
språkliga bakgrund;
Gestaltning, mening som syftar på att människors framträdande alltid är förbundet
med ett meningsskapande och är ett viktigt medel för att hantera erfarenheter. I
aktiviteterna fick rika möjligheter att gestalta på ett personligt och meningsfullt sätt;
samt
Känsloplan, tonfall syftar på att framträdande alltid formas av emotionella
omständigheter och ger uttryck för känslor och attityder. Aktiviteterna bidrog i hög
grad till att stimulera ett lustfyllt och frigörande förhållningssätt hos deltagarna.

Analysen visade dessutom att aktiviteterna ofta påminner om berättande i flera avseenden,
utan att det fanns en berättare i vanlig mening. Medan berättande kännetecknas av att olika
händelser binds samman till händelseförlopp skapade aktiviteterna snarare sammanhängande
handlingsförlopp. Deltagarna agerade i aktiviteterna på ett liknande sätt som berättare gör då
de träder in i berättelsens värld och där ikläder sig de roller som berättelsen ger upphov till. I
det avseendet gav aktiviteterna möjligheter för deltagarna att hantera upplevelser och
erfarenheter genom de många olika sätt som de utförde aktiviteterna på.
Slutsatser
En slutsats av uppföljningen är därför att aktiviteterna i sig ger många möjligheter för
deltagarna att gestalta, hantera och omvandla erfarenheter i olika konstformer som påminner
om berättande. Gemensamt för aktiviteterna är också den aktiva roll pedagogerna har för att
locka fram och bekräfta varje deltagares potential att framträda, framföra eller utföra något. I
det avseendet visar uppföljningen hur kulturaktiviteterna kan komplettera den medicinska
rehabiliteringen i hälsofrämjande avseende vilket vidareutvecklas i en kommande artikel.1 En
annan sammanhängande slutsats rör det långsiktiga målet som framförts i projektdirektivet
om samverkan mellan involverade aktörer med inriktning på narrativ praxis, dvs användning
och förhållningssätt till berättande. För detta ändamål presenteras en modell som kan
användas i olika professioner för att vidareutveckla kompetensen att lyssna.2
2. Sammanfattning av följeforskning;Helena Bani-Shoraka.
I den aktuella försöksverksamheten, som har avgränsat sig till deltagare med basala kunskaper
i det svenska språket, har den initiala utgångspunkten varit att deltagarna behöver språktolk
för att kunna kommunicera med kulturpedagogerna. Syftet har varit att tillförsäkra deltagarna
en jämlik hälso- och sjukvård och tillgång till kultur, för att på sikt minska isolering och
utanförskap.

1
2

Drakos, Georg (kommande). Kulturaktiviteter och hälsa.
Modellen är utförligt beskriven i boken Kompetensen att lyssna som (Drakos & Bani-Shoraka red. 2018)
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Med utgångspunkt i formuleringarna ovan har denna del av följeforskningen fokuserat på det
bristperspektiv som genomsyrar grundantagandena i hur kommunikationen med deltagare
med begränsade kunskaper i svenska språket fungerar. Målet har varit att synliggöra det
verbalt inriktade synsätt som det här perspektivet styrs av, en norm som målar upp en
missvisande bild av den rika och meningsfulla kommunikation som äger rum mellan deltagare
och pedagog. Genom interaktionsanalys på mikronivå har målet varit att differentiera den
verbalt inriktade synen på interaktion genom att konkret visa såväl samspelet mellan verbala
och icke-verbala uttryck som samspelet mellan deltagare och pedagog under
kulturaktiviteterna.
Metoder
Följeforskningen har fokuserat på en av programmets fyra deltagargrupper och har baserats i
huvudsak på multimodal interaktionsanalys av den videodokumentation som ägt rum vid varje
träff. Modaliteterna i den här typen av interaktionsanalys utgörs av bland annat tal (verbala
uttryck), blickriktning, kroppshållning, gester, ansiktsuttryck (ickeverbala uttryck). Valet av
exempel i följeforskningen skedde efter den första av två workshops. Diskussionerna med
pedagogerna och deras reflektioner efter att ha sett och diskuterat ett antal olika bildklipp
avgjorde inriktningen.
Resultat
Resultatet av följeforskningen visar att fokus på kommunikation som enbart en verbal
aktivitet osynliggör å ena sidan deltagarnas aktiva deltagande och förminskar deras faktiska
initiativförmåga och handlingskraft. Å andra sidan osynliggörs pedagogernas aktiva
lyssnande, det vill säga deras lyhördhet och fingertoppskänsla för situationen. Den
multimodala interaktionsanalysen visar konkret hur pedagogerna går tillväga för att inkludera
deltagare i aktiviteter och möjliggöra för dem att vara aktiva.
Slutsatser
Det aktiva lyssnandet är en grundläggande komponent i pedagogernas inkluderande
kommunikativa strategier som krävs för att kunna läsa av, ställa kontrollfrågor, involvera
enskilda deltagare i samtal, hjälpa till med att hitta eller förklara ord, ge röst åt gester och
stödord, ge uppbackningar och bekräftelsesignaler (upprepningar, hummanden, nickningar),
både verbalt och icke-verbalt. Dessa inkluderande kommunikativa strategier bidrar till att
hålla samtalsmaskineriet igång och konstituerar deltagarna som aktiva och viktiga att lyssna
på. Det driver samtalet framåt och inkluderar deltagarna som fullvärdiga medlemmar i det
sammanhang som de befinner sig i.
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21. Samverkan och samarbete
En stor del av projektledarens arbete har inneburit att skapa nya kontakter och samarbeten
med andra vårdaktörer utanför Danderyds sjukhus för rekrytering av deltagare. Det har varit
svårt att få igång samarbeten. En möjlig anledning kan vara att vårdpersonal behöver lägga tid
och engagemang initialt för att förklara och aktivera patienter med långvarig smärta och
tolkbehov för att denna ska vilja vara med i något nytt och okänt. Det kan vara svårt för
patienter att se hur kulturaktiviteter kan vara en hjälp vid smärta. Dessutom medför
projektformen att verksamheten inte kommer att bestå över tid, vilket kan minska
vårdpersonalens vilja att ta sig tid till att söka information och engagera sig.
I ett tidigt stadium etablerades samarbete med Flemingsbergs vårdcentral och läkare
Mohamed Abdelhadi. Projektledaren har inför varje program besökt honom för att stämma av
lämpligheten i olika patienters deltagande i projektet. Skärholmens vårdcentral, Fittja
vårdcentral, Hallunda vårdcentral, Rehabkliniken MåBra och PBM-Kista har skickat enstaka
intresseanmälningar från sina patienter. Projektledaren har besökt och presenterat projektet för
patientföreningen Personskadeförbundet RTP, Samordningsförbundet Huddinge, Salem och
Botkyrka, Huddinge vårdcentral och Bragée Rehabklinik.
Projektledaren har haft löpande kontakt med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid
Stockholms läns landsting för att på olika sätt samarbeta kring kommunikation. Se vidare
under Kommunikation. Avtal för samarbete kring kulturaktiviteter och workshops har slutits
med länskulturfunktionerna Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm, Stockholms
läns museum, Länsmusiken i Stockholm och Slöjd i Stockholm.
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22. Kommunikation
Projektet har omfattat dialog och samarbete med samtliga av nedanstående intressenter.

Högspecial
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primär
och
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Länsfunktioner /
pedagoger
Kulturutövare /
kulturorga
nisationer
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andra
landsting

Primärvård

Hälso- och
sjukvårds
förvaltning
Kulturförvaltning

Forskare

REHABILITERING
MED KULTUR

Vårdtagare i
projektet
Media
Berörda
myndigheter

Patientföreningar

Figur 6. Samarbetsaktörer inom Rehabilitering med Kultur

23. Informationsspridning
Genomförda aktiviteter
• Uppdatering av Danderyds sjukhus hemsida om projektet, mars 2017 (Annika Olin)
• Workshopar, fyra stycken, 170117, 170826, 171025, 180128 för pedagoger och vid ett
tillfälle även vårdpersonal. (Georg Drakos, Helena Bani Shoraka, Karin Uhlin, Eva
Melin, och Annika Olin)
• Utskick av nyhetsbrev från Danderyds sjukhus om Rehabilitering med Kultur, mars
och oktober 2017 (Annika Olin)
• Sluten Facebookgrupp skapad för medverkande pedagoger, forskare, koordinatorer,
kuratorer och projektledare, maj 2017 (Annika Olin)
• Nyhetsinslag om projektet i SVT Aktuellt, juni 2017 (Kompetenscentrum för kultur
och hälsa)
• Följeforskningens rapport färdigställd, januari 2018 (Georg Drakos och Helena Bani
Shoraka)
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•
•
•

Nordisk konferens om Kultur och Hälsa, maj 2018 (Kompetenscentrum för kultur och
hälsa)
Intern rapportering till styrgrupp inom projektet, juni 2017, dec 2017, juni 2018
(Annika Olin)
Slutrapport okt 2018 (Annika Olin, Eva Melin, Georg Drakos, Helena Bani Shoraka
och Monika Löfgren)

Föreläsningar och presentationer
• HSF-seminarium om jämlik och jämställd vård 27/11 2016 (Annika Olin)
• EFIC, europeisk smärtkonferens Köpenhamn 2017 (Monika Löfgren)
• Presentation av projektet för patientföreningar, maj 2017 (Annika Olin)
• Konferens inom nationella nätverket Kultur och hälsa, november 2017 (Annika Olin)
• Konferens Folk och kultur i Eskilstuna februari 2018 (Georg Drakos)
• Nordiskt nätverksmöte för narrativ medicin i Lund 20-21 mars 2018 (Georg Drakos)
• Nordiskt expertmöte ”Kultur och hälsa genom hela livsspannet, 4/5 2018 (Georg
Drakos)
• Smärtforum Umeå 18-19/10 2018 (Monika Löfgren)

Planerad informationsspridning
• Konferensdag på Danderyds sjukhus i mars 2019 i syftet att presentera goda exempel,
följeforskningen och att nå ut till rehab-nätverket i regionen och till övriga Sverige.
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken och Kompetenscentrum för kultur och
hälsa kommer tillsammans att bjuda in vård- och kulturpersonal, beslutsfattare,
politiker och medarbetare från Arbetsförmedlingen, kommuner och
samordningsförbund.

24. Fortgående forskning
Följeforskning
Sammanställning för publikation pågår.
Patientifyllda enkäter
Datainsamling kommer att fortsätta tills ettårsuppföljning har genomförts för alla grupper i
juni 2019. Då kommer även en hälsoekonomisk analys att genomföras med data avseende
programmets kostnad, sjukvårdskonsumtion och eventuella förändringar i livskvalitet.
Resultatet kommer att sammanställas till en publikation.
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25. Konklusion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I dagsläget saknas aktiviteter där individen kan få stöd i att öka sin aktivitet och
delaktighet i lustfyllda insatser och ge alternativ till isolering och passivitet.
Rehabilitering med kultur har möjlighet att vara en sådan insats.
Rehabiliteringens resultat är positivt; patientgruppen förbättras statistiskt och kliniskt
signifikant efter rehabilitering avseende upplevt hälsotillstånd och symptom på
depression.
Det går att utveckla och anpassa kulturella aktiviteter för patientgruppen
De i programmet ingående kulturella aktiviteterna och programmets upplägg är
lämpliga för patientgruppen
Aktiviteterna i sig ger många möjligheter för deltagarna att gestalta, hantera och
omvandla erfarenheter i olika konstformer som påminner om berättande.
Pedagogerna har en aktiv roll för att locka fram och bekräfta varje deltagares potential
att framträda, framföra eller utföra något
Programmets upplägg och ledarnas kompetens skapade en trygghet i gruppen som
möjliggjorde kommunikation mellan deltagare och möjliggjorde att deltagarna kunde
bryta sin isolering
Det aktiva lyssnandet är en grundläggande komponent i pedagogernas inkluderande
kommunikativa strategier. Det driver samtalet framåt och inkluderar deltagarna som
fullvärdiga medlemmar i det sammanhang som de befinner sig i.
Programmets krav på resande med kollektiva färdmedel har varit både positivt och
negativt. Resandet leder till ökad integration och vana att röra sig i samhället och
möjliggör tillträde till platser som deltagarna normalt inte besöker men när deltagare
inte klarar detta har kravet lett till hög frånvaro och avhopp

26. Rekommendation för Rehabilitering med Kultur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitering med Kultur möjliggör deltagande i anpassad rehabilitering för en grupp
som annars står långt ifrån befintlig rehabilitering
Kulturaktiviteter är lämpliga för deltagare med tolkbehov
Deltagare behöver ofta ekonomiskt stöd i form av t ex SL kort och inträdesavgifter
Myndighetskontakter bör koordineras för att säkerställa möjlighet till deltagande
Pedagogiken behöver vara enkel, praktisk och tydlig
Aktiviteter och program behöver vara lågintensiva
En person med koordinerande funktion behövs
En formaliserad samverkan krävs mellan sjukvård, socialtjänst, Försäkringskassa och
arbetsförmedlande verksamhet.
Rehabilitering med Kultur bör ges som en del i en vårdkedja
För att möjliggöra ” Kultur och hälsa i vård och omsorg” krävs ett tydligt uppdrag och
tydlig finansiering
Kulturaktiviteter för denna målgrupp föreslås utformas av olika aktörer, som av
kommuner, hos studieförbunden, samordningsförbunden och inom olika
vårdinrättningar.
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