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Behandling vid allvarliga smärttillstånd
med dans
Under 2019 introducerades terapeutisk dans som en del av vårt
behandlingsprogram vid kronisk smärta. Uppföljande intervjuer av deltagarna
visar på påfallande goda resultat.
Ursprungstanken med att använda sig av dans är att när uppnå ett ökat lugn
genom som ger en ökad möjlighet för deltagaren att ta till sig
de psykoedukativa insatserna för att kunna uppnå beteendeförändringar och i
längden varaktigt minskad smärta. Deltagarna blir genom dansen mer öppna
för nya tankar och ideer som kan leda till förändring i deras liv. De får under
rehabiliteringen utveckla dessa tankar med stöd av smärtspecialister i ett
team med olika kompetenser; pedagog, sjukgymnast, psykolog,
arbetsterapeut, socionom och rehabiliteringsläkare för att kunna utveckla och
befästa dessa nya tankespår.
Häpnadsväckande positiva upplevelser
Eva Filipsdotter som är programansvarig och verksamhetschef har noterat de
väldigt positiva effekten av att få in dans på schemat. “Våra deltagare
beskriver att de, trots att vissa aldrig dansat eller andra som inte rört sig på
20 år, för första gången på lång tid känner sig positiva och glada. Påverkan
som man kan se både i att en yttre och inre hållning börjar utvecklas hos
deltagarna.” De positiva resultaten har påverkat behandlingsteamen med ny
energi. Man skall inte underskatta svårigheten att åstadkomma förändring
mot minskad smärta hos patienter som haft kroniska smärta sedan 5 kanske
10 år tillbaka. Det känns tillfredsställande att kunna göra skillnad när man
haft besvär under så lång tid. Vi ser framemot långtidsdata i de uppföljningar
som vi ingår i det nationella registret för smärtrehabilitering.
De preliminär resultaten är väldigt positiva. “Det har varit alldeles

häpnadsväckande positiva upplevelser efter genomfört program från
deltagarna” säger Pål Lindström som är rehabiliteringsläkare och medicinskt
ansvarig för smärtprogrammet och som följer upp varje deltagare i ett
personligt möte efter avslutad behandling. “Under mina 20 år som
rehabläkare har jag aldrig träffat så positiva patienter som jag sett sedan
dans infördes på programmet, jag är förbluffad över den positiva effekten
dans har haft på alla delar av smärtprogrammet.”
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Region Skånes vård vid kronisk/ långvarig smärta
Region Skåne erbjuder smärtrehabilitering för patienter med långvarig
smärtproblematik, Sedan 2019 har Regionen upphandlat smärtrehabilitering
från att tidigare funnits på ett stort antal enheter till att nu vara koncentrerat
några få enheter med en enhet för respektive geografiskt område i Södra
Skåne. Susano är ackrediterad av Region Skåne att erbjuda
smärtrehabilitering som enda enhet inom upptagningsområdet Lund och som
en av två enheter i Malmö.

Dans som behandlingsmetod vid kronisk smärta.
Dansen är en icke prestationsinriktad aktivitet där deltagarna tränar både
muskelstyrka, balans, koordination och rörlighet. Dansen kan alla delta i
oavsett förmåga, att börja med att lyssna på musiken och låta den påverka
rörelsen blir det första steget. Under dansen utsöndras kroppens eget morfin,
endorfiner vilket ger en bla en ökad känsla av välbefinnande. Studier har

visat att om man dansar regelbundet leder det till en varaktig ökad känsla av
lycka jämfört med de som inte dansar regelbundet 2. Endorfiner är
stressreducerande och har även en smärtstillande effekt. Oxytocin som frigörs
i kroppen vid lustfyllda aktiviteter som dans eller när man lyssnar på musik 3
kan även lindra smärta 4 och har visat sig vara involverad i läkningsprocesser,
minska stress och sänka blodtrycket 5. Forskning har tidigare även visat att
dans som del i smärtprogram vid kronisk smärta som Fibromyalgi ger
minskad smärttrösklar 6 och smärtupplevelse 7.

Smärtrehabilitering vid kronisk/långvarig smärta
Rehabilitering vid långvarig smärta och psykiska besvär har varit ett av
Susanos viktigaste behandlingsområden sedan när vi startade våra första
smärtgrupper. Vår strävan har genom åren varit att hitta metoder som möter
befolkning som finns i vårt upptagningsområde. T ex så deltar tolkar i
gruppaktiviteterna för att alla ska kunna vara med oavsett om man förstår
svenska eller ej. Våra egna uppföljningar visade på att det fanns en grupp
som var van vid rörelseträning och en grupp med väldigt lite eller ingen vana.
Den första gruppen svarade väl på sjukgymnasternas hemövningar och
muntlig information/behandling i grupp medan den grupp som inte hade
vana hade svårt att tillgodogöra sig de mer traditionella programmen. De
kunde inte tillgodogöra sig insatserna så som det var tänkt varken hos oss,
eller inom vården i övrigt och blev därmed lämnade åt sitt eget öde.
Traditionell rehabiliteringsverksamheten bygger på tanken att information
med föreläsningar och samtalsgrupper är grunden för förändring och är det
som rekommenderas utifrån tillgänglig forskning och vårdprogram1. Men
personer som har svårt med att hänga med i verbala presentationer och
gruppsamtal har inte alltid så mycket ut av dessa delar och ibland blivit
stressade av att man inte riktigt förstår vad som sägs, även om man har tolk
med eller annat förklarande stöd.
Under åren har vi träffat många deltagare med långvarig smärta och psykiska
besvär som av olika skäl aldrig kunnat etablera sig i arbetslivet och känner
sig utanför samhället. Deras känsla av att inte kunna påverka sitt liv i
samhället med arbete och ekonomi har avspeglats sig i rehabiliteringen där
man på samma sätt inte kunnat se att man kan påverka sitt mående, varken
vad gäller smärtor eller upplevelse. En utmaning har därför varit att finna
vägar och metoder för att även inkludera dessa deltagare och för att utveckla
tanken om att de själva kan påverka sina liv och därmed minska sin smärta
genom att hitta deras engagemang för sin egen rehabilitering. För att möta
de skilda behoven har vi sedan 2019 därför valt att lägga in dans som en del

av rehabiliteringen.
Några kommentarer från deltagare efter utvärderingen:
“Jag mår genuint bra, känner glädje i själen, behöver inte bära omkring på en
mask längre”. Johanna, 32
“Det som gjorde skillnad var gruppen, jag hade verkligen stor nytta av de
andra”. Johan, 45 år.
“Jag har fått en annan förståelse för mig själv, särskilt i förhållande till min
familj och mitt arbete”. Aida, 41 år
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