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Lyckade forskningsprojekt
över regiongränserna
Varje år utlyser Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen (RFR) forskningsmedel. Syftet är att stärka den
kliniska och patientnära forskningen inom regionen. RFR ska även:
• bidra till en forskning med hög kvalitet och relevans för regionens hälso- och sjukvård
• öka kunskapsutvecklingen inom kliniskt angelägna områden
• öka forskningssamverkan inom kliniskt angelägna områden
Styrelsen för RFR vill särskilt uppmuntra till forskning inom följande områden; äldre, barn och ungdom, psykiatri,
rehabilitering, hälso-ekonomi och allmänmedicin. Alla med kliniskt inriktad forskning som bygger på och involverar
hälso- och sjukvårdens resurser kan också tilldelas medel för forskning.
I detta magasin visas exempel på forskning som finansieras av RFR och där samverkan sker mellan regionens
landsting.
RFR bygger på ett avtalsbaserat samarbete kring den patientnära och kliniska forskningen som bedrivs inom
Landstinget i Uppsala län, Region Örebro län, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna,
Landstinget Västmanland och Region Gävleborg.

Låt dig inspireras!

Katarina Wijk
Forskning- och utvecklingschef
Samhällsmedicinsk chef
Region Gävleborg

Samarbete med fokus på
förebyggande av
livmoderhalscancer hos
äldre kvinnor
Sedan 1960-talet erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 60 år regelbundna undersökningar, så kallad screening, för att kunna förebygga livmoderhalscancer.
- Många av de äldre kvinnor som jag träffar på min
mottagning har dessutom önskemål om att få göra
provtagningar även efter att de fyllt 60 år, säger
Annika Lindström som arbetar som öppenvårdsgynekolog.

- Det vi såg var att vi behöver mer kunskap om hur
man kan förebygga livmoderhalscancer hos äldre
kvinnor, säger Annika.

Idag är cirka en tredjedel av de kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer i Sverige över 60 år.

- Den är unik i sitt slag eftersom det tidigare inte har
gjorts någon forskning inom detta område, understryker Annika.

- Det vi kan se är att livmoderhalscancern hos
dessa upptäcks i ett senare stadie än vad den görs
hos yngre kvinnor, dessutom är dödligheten högre,
fortsätter Annika.

Det har forskats mycket kring cancerform som
sådan, och något som man har lyckats fastställa vetenskapligt är att så gott som varje fall av sjukdomen
beror på humant papillomvirus (HPV-virus).
- Bland annat visar den senaste forskningen att det
med hjälp av HPV-test är möjligt att hitta allvarliga
cellförändringar tidigare än de fall där enbart det
vanliga gynekologiska cellprovet ingår i undersökningen, berättar Annika.

En viktig pusselbit saknas dock fortfarande, och det
är hur förekomsten av HPV-virus och förstadier till
cancer ser ut hos äldre kvinnor. Med anledning av
detta bestämde sig Annika Lindström för att kontakta
Ulf Gyllensten som till vardags arbetar som professor
vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala Universitet.

Tillsammans med Ulf och Matts Olovsson, professor
vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala, lade Annika därefter grunden till en studie.

» Samarbetet med Uppsala
har varit nödvändigt för att
denna studie skulle kunna
genomföras «
År 2014 fick 1500 kvinnor i Dalarna en inbjudan att
testa sig för HPV. Dessa hade slumpmässigt valts ur
befolkningsregistret och var i åldrarna 60, 65, 70 och
75 år. Sammanlagt 64 procent av kvinnorna skickade in sina tester. Om det visade sig ha tecken på
infektion av HPV av högrisktyp för cellförändringar
genomfördes ett nytt prov efter cirka fyra månader.
De som visade HPV-infektion även i andra provet
kallades till utredning (gynekologiskt cellprov samt
vävnadsprov) hos överläkare Ruth Hermansson som
ansvarade för den kliniska delen i studien.
- Vi har även gjort en enkätstudie med frågor till de
kvinnor som lämnat prov och svarsfrekvensen är över

Namn: Annika Lindström
Familj: Man, tre vuxna söner med
familjer, schäfertik

Bor: Bjursås
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95 procent, förklarar Annika. Den kliniska utredningen är
utförd i Dalarna (Mora, Falun, Bjursås), HPV-analyserna och
dokumentation av provresultat har genomförts i Uppsala
och ansvaret för databearbetning, statistik och dokumentation har legat hos Centrum för Klinisk Forskning (CKF) i
Falun.
- Samarbetet med Uppsala har varit nödvändigt för att denna studie skulle kunna genomföras. När studien startade
saknades nämligen HPV-diagnostik i Dalarna. I Dalarna
saknar vi dessutom erfarenheter av självprovtagning, säger
Annika.

mottagningen i Bjursås. Innehar även en
postdoc-tjänst vid Centrum för Klinisk
Forskning Dalarna

Vad är nästa steg?
- Nu bearbetar vi data, sammanställer och analyserar och
kommer inom kort att påbörja arbetet med att skriva artiklar
för publicering.
Hur tror ni att projektet kan bidra till utveckling
inom området livmoderhalscancer?
- Det vi tycker är viktigt är att äldre kvinnor får kunskap och
möjligheter till att förebygga livmoderhalscancer. Livmoderhalsen på kvinnor efter klimakteriet (postmenopausalt)
ser inte ut som på kvinnor i fertil ålder och behöver därför
utredas på ett annat sätt. Tidigare studier har visat att det
nuvarande gynekologiska cellprovet inte är tillförlitligt när
det gäller att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer
hos äldre kvinnor, och det stämmer mycket väl med våra
resultat. Resultatet av vår studie visar att biopsi, ett litet vävnadsprov från livmodertappen, är att rekommendera vid utredning av postmenopausala kvinnor som har kvarstående
HPV-infektion vid upprepad provtagning. Vid förekomst
av cellförändringar kan de opereras bort och därmed
förhindra insjuknande i livmoderhalscancer.
Annika understryker att det behövs bättre underlag
för hur vi kliniskt ska sköta dessa kvinnor.
- Eftersom kvinnor efter klimakteriet har skörare
slemhinnor och har ett annat anatomiskt utseende kan de vara svårare att utreda och behandla
än unga kvinnor. Det finns många obesvarade
frågeställningar, bland annat hur vi bäst följer
upp äldre kvinnor som bär på HPV-viruset,
betydelse av virusmängd och så vidare.
Genom denna studie vill vi bidra med
grundläggande data att bygga vidare på,
och förhoppningsvis stimulera till fortsatt
forskning inom området.
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Län som har ingått i projektet:
Dalarna, Uppsala och Örebro.

Forskare på bettet
Sömnapné kallas den typ av sömnproblem som består av ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen. Andningsuppehållen beror ofta på att tungans bas och andra
mjukvävnader i svalget tillfälligt blockerar luftvägarna. Snarkskena, apnéskena eller
oral apparatur är några av många benämningar som används för att dra fram
underkäken medan man sover. Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet
läge hindras tungan från att täppa till luftvägarna.

- Idag finns det olika typer av apnéskenor, en av dessa är den traditionella skenan som använts som en etablerad behandlingsmetod mot sömnapné sedan början av 1990-talet. Ibland händer det
att denna behöver justeras och patienten blir därmed tvungen att
uppsöka hjälp vid tandvårdskliniken, säger Göran Isacsson, forskare vid Specialisttandvårdskliniken vid Västmanlands sjukhus.
Just denna problematik har resulterat i att nya, och mer moderna, apnéskenor har introducerats på marknaden. Dessa är lättare
att justera, så lätt att till och med patienten själv kan göra det.
Däremot är de dyrare än de traditionella.
- I den studie som vi har genomfört har vi jämfört den nya apnéskenan med den traditionella, exempelvis om den har samma förmåga att minska på andningsuppehållen och om den är
tillräckligt kostnadseffektiv, fortsätter Göran.
Den ökade kostnaden för inköp av den nya apnéskenan har
dessutom ställts mot ett minskat antal besök på tandvårdskliniken. Projektet har utförts vid apnémottagningen vid Specialistandvården i Örebro och Specialisttandvårdskliniken Bettfysiologi
i Västerås. Under det senaste året har även Tandvårdshögskolan i
Malmö deltagit. De grupper av personer som varit, inkopplade är
tandläkare, tandsköterskor, medicinsk teknisk personal, medicinsk
analytiker, monitorer, statistiker och kliniska fysiologer.

» Att arbeta över regiongränserna,
och därmed fått tillgång till fler
resurser, har varit en nödvändighet
för detta omfattande projekt«
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Län som har ingått i projektet:
Västmanland och Örebro.
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-Att arbeta över regiongränserna, och därmed fått tillgång till fler
resurser, har varit en nödvändighett för detta omfattande projekt,
säger Göran.
Projektet är randomiserat, blindat och kontrollerat, det vill säga
en undersökning som på bästa sätt utvärderar effekten av en behandling. Det innebär att det är slumpen som avgör om patienten får testa den traditionella eller nya typen av skena.
Göran tillägger att resultatet av studien framförallt kommer att
vara till nytta för patienterna.
- Dessutom kan det fungera som ett underlag för regioner
och landsting när de ska välja en kostnadseffektiv apnéskena, och det kan vara nog så viktigt eftersom kostnaderna
täcks av sjukvårdsbudgeten och därmed bekostas av skattebetalarna, säger Göran.
Vad händer härnäst?
- Studien kommer att vara klar till sommaren 2017, men
analysen av den första fasen kommer att påbörjas
augusti 2016.
Vill du dela ett spännande minne från din tid
inom projektet?
- Ett av de roliga minnena var när projektgruppen
övade med utrustningen som mäter andningen
under sömnen. Till en början var det många av
oss inom projektgruppen som tyckte att det var
lite svårt att hålla koll på alla spännen, klämmor,
slangar och knappar. Det hela slutade med att
vi tog med oss utrustningen hem och sov med
den. Detta för att lära oss hur den fungerade. Genom att alla var så engagerade fick vi
utrustningen att fungera utmärkt, och det på
kort tid.
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Ett nytt tänk i vården av
kroniskt sjuka
Kersti Theander, docent vid Primärvårdens FoU-enhet, Landstinget i Värmland,
leder en forskargrupp som studerat upplevelsen av symtom och funktionsnedsättningar för två stora sjukdomsgrupper, nämligen KOL och/eller hjärtsvikt.
- Förhoppningen är att det ska kunna ligga till grund
för ett nytt tänk i vården av kroniskt sjuka i primärvården, säger Kersti.
Hon berättar att primärvården idag nästan organiseras som ett sjukhus med specialisering utifrån
separata diagnoser. Det kan innebära att patienten
själv behöver sätta ihop helheten för att få vardagen
att fungera.
-I denna studie har vi sett till helhetsperspektivet,
och coachat patienter med KOL och/eller hjärtsvikt
utifrån såväl symtom som funktionsnedsättningar,
berättar Kersti.
Forskargruppen är multiprofessionell och består av
disputerade allmänläkare, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, distriktssköterskor/sjuksköterskor från landstingen i Örebro, Dalarna och Värmland. Totalt ingår
nio vårdcentraler i studien och det är distriktssköterskor/sjuksköterskor och sjukgymnaster/ fysioterapeuter på dessa som har varit gruppledare.
- Innan vi påbörjade studien fick gruppledarna gå en
tvådagarskurs med fokus på sjukdomsgrupperna KOL
och hjärtsvikt och hur det inom dessa är möjligt att
hantera symptom och funktionsbegränsningar, säger
Kersti.
Därefter har varje vårdcentral anordnat gruppträffar
med patienter. Under dessa har patienterna fått möjligheten att lära sig mer om hur de kan hantera sina
symtom och funktionsnedsättningar.

Hur långt har ni kommit?
- Vårdcentralerna har genomfört samtliga gruppträffar. All data är insamlad och nu håller vi på och
bearbetar denna.
De första preliminära resultaten visar att patienterna
som deltagit i studien upplever en förbättring av de
egna problemen.
Studien har även väckt intresse bland andra forskare.
- Vid ett tillfälle presenterade jag en poster på en
europeisk lungkonferens i Amsterdam. ”Varför bara
fokusera på KOL och hjärtsvikt? Det skulle även kunna göras för andra sjukdomsgrupper” var en återkommande synpunkt, avslutar Kersti.

Namn: Kersti Theander
Familj: Man, dotter och en hund
Bor: I Karlstad
Gör: Arbetar som verksamhetschef och
forskare på primärvårdens FoU-enhet i
Värmland

» De första preliminära
resultaten visar att
patienterna som deltagit i
studien upplever en
förbättring av de egna
problemen «
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Län som har ingått i projektet:
Värmland, Örebro och Dalarna.

Cancerläkemedel kan ha
inverkan på influensavaccination
Idag rekommenderas cancerpatienter att vaccinera sig mot influensa.
Detta eftersom de, på grund sjukdomen, kan ha försämrat immunförsvar och
därför vara mer mottaglig för en influensainfektion.
-De senaste åren har nya läkemedel blivit godkända
att användas för behandling av bröstcancer. Dessa
ingår i en ny kategori av läkemedel som kallas målinriktade cancerläkemedel. Trastuzumab är ett målinriktat cancerläkemedel som har visat sig förbättra
överlevnad när den används i förebyggande syfte hos
en speciell grupp av bröstcancerpatienter. Det finns
dock inga vetenskapliga bevis om effektivitet och
tolerabilitet av influensavaccination hos bröstcancerpatienter som behandlas med Trastuzumab, säger
Antonis Valachis.
Projektet är direkt förankrat till Antonis Valachis dagliga arbete vid Onkologkliniken Sörmland.
-Jag träffar dagligen bröstcancerpatienter, och ofta
får jag frågan om det går bra att vaccinera sig mot
influensa under Trastuzumab-behandling. För att
kunna ge mina patienter
bästa möjliga råd började
jag göra en del efterforskningar, fortsätter Antonis.

-Patienter som står på Trastuzumab-behandling är
inte så många och man kan inte samla alla patienter
som behövs för att genomföra studien om man inte
samarbetar med flera kliniker. Genom att samarbeta med olika onkologkliniker har man möjlighet att
samla alla patienter för studien under en influensasäsong. Detta är viktigt eftersom influensavaccin ofta
ser annorlunda ut varje år, berättar Antonis.
För att kunna analysera om det finns antikroppar mot
influensa hos de vaccinerade testpersonerna bistår
Folkhälsomyndigheten dessutom med ett auktoriserat laboratorium.
Studien kommer att påbörjas i anslutning till nästa
säsonginfluensa, det vill säga hösten 2016 och resultatet kommer att vara klart under våren 2017.

» För att kunna ge mina
patienter bästa möjliga råd
började jag göra en del
efterforskningar «

Det som framgick var att
cancerpatienter rekommenderas att ta vaccination mot influensa, men
huruvida det hjälper är desto mer osäkert. Antonis
har nu bestämt sig för att forska vidare i saken. Inom
kort påbörjas studien som kommer att genomföras
på Onkologkliniker inom Uppsala-Örebro region. (Eskilstuna, Västerås och Örebro).Dessutom har övriga
onkologkliniker i Uppsala-Örebro region (Uppsala,
Karlstad, Gävle) samt en onkologklinik i norra regionen (Sundsvall) fått en förfrågan om de vill delta.

-Som jag ser det finns det två
möjliga scenarion. Antingen
är influensavaccinationen effektiv under Trastuzumab-behandlingen, eller så är den
det inte. Skulle det visa sig
att det senare är fallet så får
vi helt enkelt forskare vidare
och hitta ett sätt att ge patienterna fullgott skydd mot
infektioner även om de behandlas med Trastuzumab,
säger Antonis.

Län som har ingått i projektet:
Sörmland, Västmanland och
Uppsala.
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Satsning på framtidens
fetmaläkemedel
Övervikt och fetma är ett växande problem. Nästan var femte barn i åldern sju till nio
år är idag överviktigt. Kraftig övervikt ökar risken för allvarliga hälsoproblem och har
även negativa sociala och psykologiska konsekvenser. Det är därför angeläget att
förebygga fetma och när sjukdomen väl uppstått erbjuda lämplig behandling.
Grunden för behandling av överviktiga individer är livsstilsförändring, såsom kostomläggning och neddraget
kaloriinnehåll, samt fysisk aktivitet. Kost, motion och
livsstil räcker långt för vissa men inte för alla. Dessutom saknas fortfarande tillräckligt bra läkemedel för
effektiv långtidsbehandling av fetma.

som återfinns inom Uppsala-Örebroregionen.
Totalt har ett tjugotal barn och ungdomar från Uppsala-Örebroregionen och lika många från Salzburg
påbörjat behandlingen. Fem av dem har redan slutfört sex månaders behandling. Resterande beräknas
gå i mål innan slutet av augusti i år.

-Det innebär således att det finns ett stort behov av
ett effektivt och säkert läkemedel för barn och ungdomar med fetma, säger Anders Forslund, forskare vid
Uppsala universitet.
Han berättar dock att lösningen kan vara nära. Sedan
en tid tillbaka leder han nämligen ett forskningsprojekt
som ska utreda om läkemedel mot typ 2-diabetes kan
ha positiv effekt även på fetma.
-Vi genomför en studie på barn och ungdomar i åldrarna 10 till 18 år. De genomgår en traditionell terapi
med fokus på kost, motion och beteendeförändring,
därefter behandlas de med läkemedlet eller med
placebo, berättar Anders.
Under hösten kommer resultaten från studien att
bearbetas, först då kan man se om de barn och ungdomar som fått läkemedelet har gått ned mer i vikt
jämfört med de som har fått placebo.
Studien är en del av ett EU-finansierat projekt som
heter Beta-JUDO och som syftar till att vända den
accelererande spridningen av övervikt och typ 2-diabetes bland barn och ungdomar.
-Det innebär att vi har ett nära samarbete med överviktsenheten i Salzburg, säger Anders.
Han framhåller även samarbetet med de fetmateam

Namn: Anders Forslund
Familj: Fyra barn
Bor: Uppsala
Gör: Forskare vid institutionen
för kvinnor och barns hälsa,
Uppsala universitet och
Akademiska barnsjukhuset

» Totalt har ett tjugotal
barn och ungdomar från
Uppsala-Örebroregionen
och lika många från
Salzburg påbörjat
behandlingen.«
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Län som har ingått i projektet:
Uppsala, Dalarna, Örebro,
Västmanland, Sörmland och
Gävleborg.

Balansträning viktigt för att
förebygga fall
Att utmana sin balans samtidigt som man utför en aktivitet, som till exempel att gå
och bära en bricka har utvärderats i en studie som genomförts vid Universitetssjukhuset i Örebro.

-Det preliminära resultatet visar att det balansträningskoncept som vi har använt oss av har gett en förbättrad balans och därmed har gett positiva effekter som
färre antal fallolyckor, säger Anette Forsberg.
Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom med skador i hjärna och ryggmärg vilket ofta leder till nedsatt
balans- och gångförmåga. Kontakt med bland annat
fysioterapeuter för bedömning och träning är vanligt
under olika skeden av sjukdomen. De bedömer funktionsnedsättningar och finner tillsammans med den
drabbade lösningar där träning kan vara en åtgärd.
-Fysioterapeuter från olika enheter har därför varit en
naturlig del i arbetet med att rekrytera patienter. De
har även varit med och genomfört och följt upp resultatet av balansträningen, förklarar Anette.
Några av dessa enheter är Neurorehab, Mälarsjukhuset Eskilstuna; Sjukgymnastikavdelningen, Nyköpings
lasarett; Rehabenheten, Centralsjukhuset Västerås;
Fysioterapi specialistvård Gävle sjukhus med flera.
Sedan en tid tillbaka analyseras all data från balansträningsstudien samt de kvalitativa intervjuer som
genomförts kring fallsituationer. Skrivande av manus
pågår och under början av hösten kommer det första
manuset att skickas till vetenskaplig tidskrift.

Vill du dela ett spännande minne från din tid
inom projektet?
-Det var att få höra deltagarna själva berätta om
hur de har påverkats positivt av balansträningen.
Till exempel hade vi en deltagare som berättade att
han till en början alltid tog med sig sin rollator till
träningen, efter ett tag upplevde han att balansen var
så pass bra att han kunde lämna den hemma.
Hur tror du att projektet kan bidra till
utveckling inom området MS?
- Projektet har visat att balansträning är viktigt för
personer med svårare funktionsnedsättningar till följd
av multipel skleros. Det kommer även att bidra med
ny kunskap om hur fallsituationer kan uppstå och
vilken roll hjälpmedel spelar för fall, vilket inte tidigare
har studerats.

Namn: Anette Forsberg
Familj: Man och tre barn
Bor: Örebro
Gör: Legitimerad fysioterapeut
vid Universitetssjukhuset i Örebro.
Docent vid Örebro universitet
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Län som har ingått i projektet:
Örebro, Sörmland, Gävleborg,
Västmanland och Värmland.

» Projektet kommer att bidra med ny
kunskap om hur fallsituationer kan
uppstå och vilken roll hjälpmedel
spelar för fall, vilket inte tidigare har
studerats«

Bättre tidsuppfattning och
planering genom ny metod
- De flesta personer med psykiska, kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar har någon form av svårighet med tidsuppfattning och planering. Dessutom
har det saknats en bra svensk metod att jobba med detta. Det säger Patrik Arvidsson
som till vardags arbetar som psykolog vid vuxenhabiliteringen i Gävle.

Patrik tillhör en arbetstrupp av forskare och arbetsterapeuter som håller på att ta fram en svensk variant av
metoden ”Let’s get organized” som tidigare använts
i USA för behandling av patienter med missbruk eller
psykiatrisk problematik.
- I Sverige har metoden fått namnet ”Ha koll” och
är utformad så att den ska passa människor med en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, det vill säga
ADHD och autism/asperger, eller en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, berättar Patrik.
”Ha koll” kommer att vara upplagd som en kurs där
deltagarna får lära sig mer om tidshantering och planering. Bland annat innefattar den konkreta övningar
där deltagarna får prova på att använda olika sätt att
minnas och dokumentera aktiviteter.
Flera landsting/regioner är involverade i forskningsprojektet. De som forskar är Gunnel Janeslätt (Dalarna),
Afsaneh Roshanai (Uppsala), Marie Holmefur och
Kajsa Lidström-Holmqvist (Örebro) samt Patrik själv. I
Gävleborgs län har dessutom arbetsterapeuterna Tina
Nordström, Anna Sundberg, Helena Thor, Moa Eriksson, Monica Strandberg, Inger Kanth, Pernilla Moberg
och Erika Mickelsson varit med i projektet.
- Deras roll är att vara kursledare. Det är kursledaren
som hjälper deltagarna att hitta rätt kravnivå för att
utvecklas på ett optimalt sätt. Det är också de som ansvarar för att samla in olika typer av data för att vi ska
kunna utvärdera behandlingen, understryker Patrik.
Samtliga arbetsterapeuter arbetar vid Vuxenhabiliteringen i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.
Såhär långt har ett nittiotal deltagare har genomgått
behandlingen.

- Vi beräknar att under hösten ha tillräckligt med
data för att kunna sammanställa studien och börja
dra slutssatser, säger Patrik.
Trots det kan man redan nu se att behandlingen gör
nytta, många av deltagarna är nämligen nöjda med
den och har redan börjat kunna se framsteg i sin
vardag.
- Deltagarna upplever att de har blivit bättre på att
hantera saker som har med tid och planering att
göra. Som förklaring till detta anger de två faktorer:
dels kursens upplägg och innehåll, dels att de får
jobba i en grupp tillsammans med andra som har
liknande problem, påpekar Patrik.
Han medger dock att det kan behöva göras ytterligare insatser:

» Deltagarna upplever att de har blivit
bättre på att hantera saker som har
med tid och planering att göra «

- Det kan handla om att utveckla instrument som
gör det möjligt att på ett bättre sätt utvärdera denna
typ av behandling.
I dagsläget är det vuxna som har kontakt med habiliteringen men om metoden slår väl ut så kan den
även bli aktuell för andra grupper.
Hur tror du att projektet kan bidra till
utveckling inom detta område?
-Alla som varit involverade i detta projekt har haft ett
nära samarbete under en lång tid, framförallt forskargruppen men även de kliniskt verksamma arbetsterapeuterna. Detta innebär att vi har kunnat etablera
ett nätverk för att utbyta erfarenheter, sprida kunskap
och genomföra gemensamma projekt och aktiviteter. Förhoppningen är att detta kan leda till att vi även
i fortsättningen kan generera forskningsprojekt och
på så sätt bidra till utveckling inom området.

Namn: Patrik Arvidsson
Familj: Fru och två barn, 18 och 13 år
Bor: Gävle
Gör: Jobbar som psykolog och
forskare vid vuxenhabiliteringen i Gävle

Vill du dela ett spännande minne från din tid
inom projektet?
- Det roligaste minnet såhär långt var när jag träffade
arbetsterapeuterna efter att de hade haft sin första
gruppträff med deltagarna. De hade då först gått
kursen i själva metoden, förberett sig och övat och
varit nervösa över hur det skulle bli. Efteråt var de i
princip lyriska när de märkte vilket gensvar den fick
bland deltagarna.

p

Län som har ingått i projektet:
Gävleborg, Dalarna, Uppsala
och Örebro.
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