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Syfte
Att utveckla en innovativ implementeringsmodell för ett evidensbaserat
beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi vid behandling av patienter med långvarig
muskuloskeletal smärta.

Att utvärdera implementeringen mot en kontrollgrupp gällande fysioterapeuters
kliniska beteenden, hälsovinster och sjukskrivning för patienter samt
kostnadseffektivitet.
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Ett beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi
Forskning visar positiva effekter av ett BM arbetssätt vid fysioterapibehandling av patienter
med långvarig muskuloskeletal smärta.
(Brunner et al., 2013; Hill et al, 2011; Lamb et al, 2010; Linton & Shaw, 2011; O'Dwyer et al, 2017, SBU, 2010; Williams et al., 2012)

Fokuserar på:
● Få vardagliga aktiviteter att fungera bättre
● Fysiska och psykosociala faktorer
● Aktiv patientmedverkan
● Tekniker för att stödja beteendeförändring
● Stöd för att vidmakthålla beteendeförändring
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Vad har vi gjort?

Identifierat
determinanter

Utvecklat och prövat
en
implementeringsmodell

Utvärderat
implementeringsprocessen

Utvärderat effekten:
-fysioterapeut
-patient
-kostnad

The Implementation of Change Model
(Grol et al., 2013)
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Identifiering av

Determinanter för att
använda ett BM arbetssätt

4 fall

• Fysioterapeut
• Patient
• Chef

• Semi-strukturerade intervjuer
• Observation av videoinspelade
behandlingssituationer
Datainsamling • Granskning av regler och riktlinjer

Dataanalys

• Induktiv innehållsanalys
• Syntes

Fysioterapeuten
• Ambivalent till arbetssättet
• Biomedicinskt fokus
• Generande att fråga om psykosociala faktorer
• Har kunskap men saknar färdigheter
• Omedvetenhet om det egna kliniska agerandet
Patienten
• Aktiv eller passiv i behandlingsprocessen
• Biomedicinskt fokus
• Förtroende för FT
Arbetsplatsen
• Behöver stöd från chef och kollegor
• Har möjlighet att styra sin tid
• Finns förväntningar från organisationen
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Utveckling av en

Handledning
i klinik

Implementeringsmodell
Patientinformation

Kollegial
coaching

Baserat på:
● Determinanter för att använda ett BM
arbetssätt
(Fritz et al., 2018)

Stimulera
chefsstöd

Facilitering

Utbildningsmaterial

● Social kognitiv teori (Bandura, 1986)
● Ramverket PARIHS (Harvey & Kitson, 2015)

● Evidens för olika
implementeringsmetoder
(Alagoz et al., 2018; Grimshaw et al. 2006; Grimshaw et al.
2012)

Videoinspelning

Dagbok
Individuella
mål
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Implementeringsmodellen prövades under
sex månader

Fysioterapeuter från primärvården:
experimentgrupp (n=15)
kontrollgrupp (n=9)

Erfarenheter av
implementeringsmodellen

Tid
Mål
Rankning

Deduktiv
innehållsanalys
Deskriptiva
statistiska
metoder
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Utvärdering av implementeringsprocessen
+ En strukturerad implementeringsplan
+ Påminnelser för praktisk träning

Handledning
i klinik
Patientinformation

Stimulera
chefsstöd

Kollegial
coaching

Facilitering

Utbildningsmaterial

Videoinspelning

Dagbok

+ Olika utbildningsmetoder
+ Rollmodeller

+ Reflektion
+ Problemlösning
+ Känslomässig bekräftelse
- Saknade stöd från chef
- Saknade naturliga påminnelser

Individuella
mål

The Medical Research Council guidance for
process evaluations (Moore et al., 2015)
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Utvärdering av effekt

Fysioterapeutens kliniska beteende
Observerbara kliniska beteenden
• Experimentgruppen (n=15)
• Kontrollgruppen (n=9)

Stor
effektstorlek
.72

16
14

Fysioterapeuter
12

Datainsamling

Dataanalys

• Strukturerade observationer
• Självrapportering
• Dokumentation i patientjournal
• Skattning av föreställningar
• Deskriptiv statistik, Friedmans
ANOVA, Wilcoxon Matched-Pair
Sign Rank test, Pearsons
korrelationskoefficient
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8
6
4
2
0
Före

Efter

3 mån
Experimentgrupp

6 mån

12 mån

Kontrollgrupp

Inget
vidmakthållande
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Utvärdering av effekt

Patientens hälsovinster och sjukskrivning

Patienter

• 155 patienter:
• Experimentgruppen (n=86)
• Kontrollgruppen (n=69)

• Sjukskrivningsdata, PDI,
EQ-5D, smärtintensitet, SES,
CSQ, TSK
Datainsamling

Efter behandlingsperioden

Sjukskrivning
Aktivitetsförmåga

6-mån uppföljning

Experimentgrupp

Kontrollgrupp

Experimentgrupp

Kontrollgrupp

Ingen skillnad

Ingen skillnad

Ingen skillnad

Ingen skillnad
Ingen skillnad

Hälsorelaterad livskvalitet

Dataanalys

• Deskriptiva statistiska metoder,
Wilcoxon Matched-Pair Sign
Rank test

Smärta
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Utvärdering av effekt

Kostnad-nytta: QUALY’s (uttryckt i ekonomiskt värde)/kostnad
Kostnad-effekt: PDI (minskad aktivitetsbegränsning)/kostnad
QUALY’s

PDI

Differens EQ5Dindex

Differens median

Experimentgrupp

0,09

Kontrollgrupp

0,06

Kostnader
per patient

Kostnad
produktionsimplementering + bortfall
sjukvårdsbesök

(sjukskrivning,
ev. vinst)

-13

4055 kr

Ej data ännu

- 12,5

1050 kr

Ej data ännu

Preliminära resultat: Kostnaden högre för experimentgruppens patienter och ingen kostnadnytta eller kostnad-effekt kan visas för experimentgruppen med de data vi har tillgängliga.
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Slutsats
● De identifierade determinanterna för att använda det BM arbetssättet i fysioterapi
bör beaktas om implementeringen ska bli lyckad.
● Facilitering bestående av handledning, kollegial coaching, blandat
utbildningsmaterial och individuell målsättning är en implementeringsmodell som
underlättar implementering av ett BM arbetssätt i fysioterapi.
● Framtida forskning behöver fokusera på vidmakthållande av beteendeförändring vid
implementering. Socialt stöd från chef verkar vara en viktig faktor för att
vidmakthålla fysioterapeuternas beteendeförändring.
● Implementeringen resulterade i ökad aktivitetsförmåga på sikt för patienter som
behandlats av fysioterapeuter i experimentgruppen.
● Detta är ingen kostnadseffektiv modell för implementering då framför allt
handledning i klinik är en kostsam metod. Framtida forskning behöver pröva andra
metoder för socialt stöd.
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Tack!
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