
EXAMENSARBETE

Evidensgranskning av
behandlingsmetoder grundade i

spegelneurons-teorin som används inom
stroke rehabiliteringen
En systematisk litteratursammanställning

Robin Johnsson
Magnus Torberntsson

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



Luleås tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Sjukgymnast Programmet, 180 hp. 

 

 

 

 

 

 

Evidensgranskning av behandlingsmetoder grundade i 

spegelneurons-teorin som används inom stroke 

rehabiliteringen - en systematisk litteratursammanställning 

 

An evidence based review of treatment methods originated in 

mirrorneuron theory used in stroke rehabilitation – A 

systematic literature review 

 

 

    Magnus Torberntsson och Robin Johnsson 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 

Kurs: S0001H 

Termin: VT 11 

Handledare: Universitetslektor Jenny Röding 

Examinator: Universitetslektor Peter Michaelson 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Jenny Röding. 

Utan hennes stöd och kompetens, hade vi aldrig kommit så här långt. 

Samt tack till Anna-Karin Eriksson och Sara Persson. 

För att ni har funnits där som stöd och uppmuntran. 

 



ABSTRACT 
 

Bakgrund: Stroke är en folksjukdom, som årligen drabbar ca 30 000 människor. Ett vanligt 

återstående problem efter stroke är hemipares som kan innebära svaghet i ena kroppshalvans arm 

och/eller ben, samt svårigheter att klara det vardagliga livet. För att ge patienten så bra 

förutsättningar som möjligt att uppnå en så hög grad av självständighet som möjligt är det viktigt 

med en intensiv rehabilitering. Flera studier har visat att spegelterapi kan vara ett lovande verktyg 

att använda inom strokerehabiliteringen. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidensen 

för behandlingsmetoder grundade inom spegelneurons-teorin som används inom stroke 

rehabiliteringen. Metod: En litteratursökning genomfördes i de medicinska databaserna PubMed, 

PEDro, Web of science, Amed, National Library of Medicine och Scopus. Därefter rensades 

dubbletter ut, studier som inte uppfyllde studiens syfte, frågeställningar eller inklusionskritierier 

exkluderades. Efter detta återstod åtta relevanta studier som poängsattes enligt PEDros poängsystem 

av författarna, därefter användes SBUs graderingssystem för studiers bevisvärde. För att 

sammanställa evidensen användes SBUs gradering för evidensstyrka. Resultat: De inkluderade 

studierna, visade på ett starkt vetenskapligt stöd för att spegelterapi förbättrade funktionen i övre 

extremitet. Ett begränsat stöd för Action observation, samt otillräckligt stöd för resten av 

inriktningarna inom spegelterapi. Konklusion: De inkluderade studiernas bevisvärde ger 

spegelterapi för förbättring av motorisk förmåga i hand och nedre extremitet efter stroke ett 

otillräckligt vetenskapligt stöd. Dock så finns det ett begränsat vetenskapligt underlag för action 

observation som komplement till konventionell strokerehabilitering samt ett måttligt vetenskapligt 

stöd för behandlingsmetoden spegelterapi för övre extremitet. 

 

 

Nyckelord: Action observation, spegelterapi, spegelneurons-teorin stroke, rehabilitering. 
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1. Bakgrund 

I Sverige insjuknar årligen ca 30 000 människor i stroke, av dessa är 20 000 förstagångsinsjuknade, 

detta gör stroke till en folksjukdom. Medelåldern för att drabbas av stroke ligger i Sverige på ca 75 

år och antalet drabbade beräknas att öka då människor blir allt äldre (Borg. J, Gerdle. B, Grimby. G, 

Stibrant Sunnerhagen. K, 2006). Av alla insjuknade är 6 000 personer, motsvarande 20 %, i 

arbetsför ålder (Borg et al., 2006). Stroke är ett samlingsnamn för ett kliniskt syndrom, 

kännetecknat av snabbt insättande fokal hjärnskada, som inte har någon annan orsak än vaskulär 

och där symtomen varar i minst 24 timmar eller leder till döden. Omkring 85 % av stroke fallen 

orsakas av en propp i hjärnan, en s.k. hjärninfarkt, 10 % orsakas av att ett blodkärl i hjärnan brister 

en s.k. hjärnblödning samt 5 % orsakas av subaraknoidalblödningar (Borg et al., 2006).  De största 

riskfaktorerna för att drabbas av stroke är hypertoni, rökning, diabetes, förmaksflimmer och fysisk 

inaktivitet (Asplund, K, 2003). Varningssignaler när man drabbas av stroke är nedsatt känsel 

och/eller svaghet i ansiktet, armen och/eller benet, plötslig medvetslöshet, sluddrigt tal, svårigheter 

med att förstå vad som sägs, synnedsättning på ena eller bägge ögonen, plötslig påkomna 

svårigheter att gå, yrsel, plötslig förlorad balans eller koordination (National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke 2011). Hemipares är ett kvarstående symptom efter en stroke 

som innebär att patienten blir svag i armen och/eller benet på ena sidan. Detta kan leda till bland 

annat gångsvårigheter samt en försämrad balans. Dessutom kan hemipares innebära att den 

drabbade får problem att klara vardagliga aktiviteter som att klä sig, lyfta sina barn, laga mat och 

sköta sin hygien (Mahan Groce. C, 2011). 

 

Spegelneuron upptäcktes år 1987 av italienaren Rizzolatti et al. Experimentledarna fann att samma 

neuron aktiverades när en apa sträckte sig efter en nöt, som när apan såg experimentledaren sträcka 

sig efter nöten. När nöten gömdes bakom en skärm aktiverades samma neuron igen när 

experimentledaren sträckte sig efter nöten bakom skärmen. När apan såg nöten flyttas innan 

skärmen var på plats aktiverades däremot inte neuronet när experimentledaren sträckte in armen 

bakom skärmen. Dessa resultat tyder på att spegelneuron är delaktiga i kodningen av mål genom 

handlingar (De Vries. S. Mulder. T., 2007). Andra studier har visat att spegelneuron aktiveras vid 

alla typer av fysisk aktivitet t.ex. dans, teater, kast, knyta skorna. Oavsett om man initierar rörelsen 

själv eller observerar den (Burns, M.S, 2008). Förmågan att aktivera spegelneuronen genom 

observation är en intressant idé för rehabilitering av motoriska nedsättningar. För strokepatienter 

som drabbats av svåra motoriska nedsättningar och/eller har svårt att ta till sig utav den 

konventionella rehabiliteringen, ger behandligsmetoden en ny chans att återfå motoriska funktioner 

(Iacobani. M., Mazziota. J.C, 2007).  Detta har lett fram till behandlingsmetoden action observation 
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där patienterna får se ett videoklipp av en handling eller rörelse som utförs och därefter imitera 

rörelsen efter bästa förmåga. 

 

Spegelterapin utvecklades ursprungligen för att lindra fantomsmärta efter amputationer (Michielsen 

et al., 2011). Reflektionen i spegeln av den arm som patienterna hade kvar, gav patienterna en 

upplevelse av att ha två armar som rörde på sig, vilket ledde till en smärtlindrande effekt 

(Michielsen et al., 2011). Spegelterapins verkningsmekanismer är fortfarande inte fullt kartlagda, 

men har påvisat lovande kliniska resultat (Michielsen et al., 2011). Ramachandran. V. S (2005) 

redovisade en teori grundad på att de första dagarna efter en stroke påverkar bland annat ödem 

hjärnan. Detta gör att skadan verkar svårare än den verkligen är, därför resonerade man sig fram till, 

att den negativa feedbacken som kommer ifrån den förlamade kroppsdelen bidrar till en s.k. inlärd 

förlamning, om skadans omfattning kvarstår efter det att ödemet minskat. Michielsen et al. (2011) 

redovisar att andra studier anser att de positiva effekterna av spegelterapi hos stroke patienter 

kommer sig av vårt motoriska bildspråk. Teorin är att medan patienten observerar spegelrörelser, 

sker en ökad neurologisk aktivitet i de motoriska delarna av hjärnan belägna på den påverkade sidan. 

Detta resulterar i en omorganisation som i sin tur leder till en förbättrad funktionalitet (Michielsen 

et al., 2011). Studier utförda på friska människor har lett fram till att det finns en viss evidens för 

denna teori. Dessa studier är dock inte fullständiga då de inte ger någon inblick i långsiktiga 

neurologiska förändringar samt om dess resultat går att applicera på strokepatienter (Michielsen et 

al., 2011). 

 

Det första halvåret efter stroke är viktigt för möjligheten att återfå motorik och funktionalitet i den 

påverkade kroppsdelen men oavsett om det är ett halvår efter stroken eller flera år, är det viktigt att 

rehabiliteringen är intensiv för att patienten ska få så goda förutsättningar som möjligt, och i och 

med detta uppnå en så hög grad av självständighet som möjligt (Urton. M.L. Kohia. M. Davis. J. 

Neil. M.R, 2007). Dessa träningsprogram kräver dock att man använder sig utav en intensiv 

rehabiliteringsperiod tillsammans med en terapeut. Detta medför höga omkostnader vilket 

förhindrar att det implementeras i högre grad inom sjukvården. Därför kan behandlingsmetoden 

spegelterapi vara ett passande alternativ till höga personalkostnader (Michielsen et al., 2011) 

eftersom patienten kan utföra behandlingen självständigt. 

 

En spegelterapimodell för hemipares är att patienten står eller sitter vid sidan av en spegel med den 

påverkade armen gömd, så den inte syns i spegeln. De rörelser som utfördes ifrån denna position 

var, flexion och extension i axelleden och armbågen samt pronation och supination av underarmen 

(Cacchio. A, De Blasis. E, De Blasis. V, Santilli. V, Spacca. G., 2009). Michielsen et al. (2011) 

6 



visade med sin studie att spegelterapi förbättrar motoriken hos subakuta strokepatienter och leder 

till en ökad kortikal reorganisation. De kliniska förbättringarna som hittades var dock små och 

kvarstod inte vid halvårsuppföljningen (Michielsen et al., 2011). Kortikal reorganisation innebär att 

nervceller, axon och synapser bildar nya funktionella nätverk, vilket gör att motoriken förbättras 

(Lindberg. P, Forssberg. H, Borg. J, 2003). Cacchio et al. (2009) redovisade i sin studie ett resultat 

som visar att spegelterapi kan ha en starkt smärtlindrande effekt vid Complex Regional Pain 

Syndrom typ 1 (CPRSt1), samt förbättra motoriken hos strokepatienter, effekten kvarstod vid 

uppföljning efter ett halvår (Cacchio et al., 2009). CRPSt1 är även känt som skuldra- hand syndrom, 

ett tillstånd som bland annat kan uppstå i en hemiplegisk arm vid immobilisering efter stroke. Detta 

tillstånd kan förebyggas genom en tidig mobilisering och rehabiliteringsträning (Quisel. A, Gill. 

J.M, Witherell. P, 2005). 

 

Aktuell forskning framhåller vikten av en gemensam utvärdering av behandlingsmetoder grundade 

inom spegelneurons-teorin, samt vikten av att kartlägga och hitta de behandlingsmetoder grundade 

inom spegelneurons-teorin som har bäst effekt samt hur man ska överföra detta till vardagen 

(Michielsen et al., 2011). 
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2. SYFTE 

Syftet med studien var att sammanställa evidensen för behandlingsmetoder, gällande motoriska 

förbättringar, grundade i spegelneurons-teorin som används inom strokerehabiliteringen. 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur ser evidensen ut för behandlingsmetoder grundade i spegelneurons-teorin? 

 

3. MATERIAL OCH METOD 

3.1 Artikelinsamling 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, PEDro, National Library of Medicine, 

Web of Science och Amed. Sökningen pågick mellan 2011-01-21 - 2011-03-21. De sökord som 

användes var: Stroke mirror therapy, Stroke mirror neurons, Stroke AND mirror neuron, mirror 

therapy and stroke, Stroke mirror rehabilitation, Stroke AND mirror AND rehabilitation, Stroke 

AND mirror therapy. Resultatet blev 2577 träffar. Efter utrensning av dubbletter inom databasen 

återstod 409 artiklar, efter genomgång av rubrik, abstract och dubbletter mellan databaserna, 

återstod 15 artiklar, som granskades i sin helhet och efter ytterligare gallring återstod åtta artiklar 

som uppfyllde studiens syfte, frågeställning samt inklusionskriterier. De artiklar som återstod efter 

denna granskning fördelades mellan författarna och poängsattes enligt PEDro skalan (bilaga 1) som 

är ett validerat mätinstrument (De Morton, N, A, 2009) (Se bilaga 2 för artikelöversikt). Författarna 

tog hjälp av handledare samt personal på Luleås universitetsbibliotek för att hitta lämpliga 

sökmotorer och sökord (För utfall av litteratursökning se tabell 1). Författarna har också sökt i de 

inkluderade studiers referenslistor samt i reviews för att på den vägen eventuellt kunna hitta artiklar 

att inkludera i studien utan framgång. 

 

Tabell 1: Utfall av litteratursökning 

Databas/ Sökord Träffar 

Antal dubbletter 

inom databas och 

sökning 

(av träffarna) 

Relevanta för studien 

Amed 
Stroke AND mirror 

neuron 

2st 1st 0st 
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Amed 
Stroke mirror neuron 

1st 0st 0st 

Amed 
Stroke AND mirror 

therapy 

6st 3st 3st 

Amed 
Stroke mirror therapy 

1st 0st 0st 

Amed 
Stroke AND mirror AND 

rehabilitation 

19st 0st 14st 

Amed 
Mirror therapy AND 

stroke 

6st 0st 4st 

Amed 
Stroke mirror 
rehabilitation 

57st 0st 6st 

National Library Of 
Medicine 

Stroke mirror therapy 

17st 0st 0st 

National Library Of 
Medicine 

Stroke mirror neuron 

5st 0st 0st 

National Library Of 
Medicine 

Stroke AND mirror 
neuron 

 

51st 0st 6st 

National Library Of 
Medicine 

Stroke AND mirror 
therapy 

 

146st 1st 18st 

National Library Of 
Medicine 

Stroke AND mirror AND 
rehabilitation 

 

100st 0st 12st 

National Library Of 
Medicine 

Mirror therapy and 
stroke 

146st 1st 18st 

National Library Of 
Medicine 

Stroke mirror 
rehabilitation 

100st 0st 12st 

PEDro 
Stroke mirror therapy 

13st 0st 13st 

PEDro 
Stroke mirror neuron 

1st 0st 0st 

PEDro 
Stroke mirror 
rehabilitation 

0st 0st 0st 
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PEDro 
Stroke AND mirror 

neuron 

1st 0st 0st 

PEDro 
Stroke AND mirror AND 

rehabilitation 

13st 0st 5st 

PEDro 
Stroke AND mirror 

therapy 

14st 0st 5st 

PEDro 
Mirror therapy and 

stroke 

14st 0st 5st 

PubMed 
Stroke mirror therapy 

116st 1st 38st 

PubMed 
Stroke mirror neuron 

37st 0st 10st 

PubMed 
Stroke mirror 
rehabilitation 

81st 0st 50st 

PubMed 
Mirror therapy and 

stroke 

121st 1st 16st 

PubMed 
Stroke AND mirror AND 

rehabilitation 

84st 0st 14st 

PubMed 
Stroke AND mirror 

therapy 

90st 1st 7st 

Pubmed 
Stroke AND mirror 

neuron,  
 

38st 0st 5st 

Web of science 
Stroke mirror therapy 

80st 1st 27st 

Web of science 
Stroke mirror neuron 

30st 1st 10st 

Web of science 
Mirror therapy and 

stroke 

90st 1st 7st 

       Web of science 
Stroke AND mirror AND 

rehabilitation 

99st 0st 12st 

Web of science 
Stroke mirror 
rehabilitation 

99st 0st 12st 

Web of science 
Stroke AND mirror 

theray 

90st 1st 7st 

Web of science 
Stroke AND mirror 

neuron 

32st 1st 4st 
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Scopus 
Stroke mirror therapy 

117st 1st 11st 

Scopus 
Stroke mirror neuron 

45st 0st 5st 

Scopus 
Mirror therapy and 

stroke 

117st 1st 11st 

Scopus 
Stroke mirror 
rehabilitation 

87st 0st 13st 

Scopus 
Stroke AND mirror AND 

rehabilitation 

87st 0st 13st 

Scopus 
Stroke AND mirror 

therapy 

117st 1st 11st 

Scopus 
Stroke AND mirror 

neuron 

45st 0st 5st 

Totalt: 2577st 17st 409st 

Efter rensning av dubbletter mellan databaserna och granskning av artiklar inkluderades åtta 

stycken i studien. 

 
3.1.1 Inklusionskriterier 

• Artiklar skrivna på svenska eller engelska 

• Artiklarna ska vara knutna till stroke rehabiliteringen. 

• Behandlingsmetoderna ska grundas i spegelneurons-teorin. 

• Studier utförda på strokepatienter 

3.1.2 Exklusionskriterier 

• Letter 

• Abstract 

• Study protocols 

• Single subjects design 

• Case report 

• Pilot studier 

• Etiska principer 
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3.2 Kvalitetsgranskning av artiklarna 

För att få en så objektiv bedömning som möjligt av artiklarna, poängsattes samma två artiklar 

individuellt av författarna. Syftet var att undersöka om författarna fördelade poängen lika. Då 

författarna fördelade poängen olika på den ena artikeln diskuterades det fram riktlinjer för vad som 

krävdes för att uppnå poäng, mellan författarna. Författarnas poäng jämfördes även med den poäng 

som PEDro givit artiklarna i den mån sådan fanns. Författarna bedömde och poängsatte PEDros alla 

11 kriterier för att kunna använda sig av utav Juhlin.M., Smeds- Isaksson. Y, Tano-Nordin. A,(2006) 

system för gradering av bevisvärde (Se tabell 2 för Juhlin et al. system för studiers bevisvärde). Då 

Pedro vanligtvis inte räknar in den första kategorin i PEDro skalan i totalpoängen (se bilaga 1) så 

hamnar författarna generellt en poäng högre i sin skattning jämfört med PEDro. 

 

Alla artiklar som uppfyllde studiens inklusionskriterier, syfte och frågeställningar poängsattes, 

enligt PEDro skalan (se bilaga 1), individuellt av författarna efter de riktlinjer som tidigare 

sammanställts. Skalan består av 11 kriterier, för varje kriterie som studien uppfyllde tilldelades en 

poäng. 

 

Tabell 2 SBUs graderingssystem av studiers bevisvärde översatt från PEDro Skalan 

PEDro Skalan Studiers bevisvärde enligt SBU 

8-11 Högt bevisvärde 
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl 
genomförd och analyserad. Kan vara en stor, 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det 
gäller utvärdering av en behandlingsform. För 
övriga områden: Uppfyller väl på förhand 
uppställda kriterier. 

4-7 Medelhögt bevisvärde 
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med 
kontroller från andra geografiska områden, 
matchade grupper eller liknande. För övriga 
områden: Uppfyller delvis på förhand uppställda 
kriterier. 

0-3 Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex 
studier med selekterade kontroller (retrospektiv 
jämförelse mellan patientgrupper som fått 
respektive inte fått en viss behandling), stora 
bortfall eller andra osäkerheter. För övriga 
områden: Uppfyller dåligt på förhand uppställda 
kriterier. 

(Hämtad från Juhlin et al. 2006.)  
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3.3 Sammanställning av evidens 

Evidensen bygger på den vetenskapliga kvalitén hos varje enskild studie och dess förmåga att 

besvara en fråga på ett tillförlitligt sätt (SBU Studiekvalitet och evidensstyrka). Ju starkare evidens 

desto mindre är sannolikheten att det resultat som redovisas kommer att påverkas av ny forskning 

inom en överblickbar framtid (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, (2011). 

 

Tabell 3 SBU`s krav för evidens gradering. 

 SBUs krav för evidensgradering.  
Starkt vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög 

kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad 

bedömning. 

 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög 

kvalitet med förekomst av enstaka försvagande 

faktorer vid en samlad bedömning. 

Begränsat vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög 

kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad 

bedömning. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag ( )  

 

När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga 

studie har låg kvalitet eller där studier av likartad 

kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga 

underlaget som otillräckligt. 

Motsägande vetenskapligt underlag Inga slutsatser kan dras när det finns studier som 

har samma bevisvärde men vilkas resultat är mot 

stridiga. 

Hämtat ifrån: Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, (2011) 

 

3.4 Etiska överväganden 

Författarna ansåg att det var viktigt att de inkluderade studierna följde de grundläggande etiska 
principerna, autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen 
(Olsson. H, Sörensen. S, 2007). Om någon studie inte tog hänsyn till någon av dessa principer 
exkluderades den. Ingen artikel exkluderades på grund av brister i de etiska principerna. 
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4. RESULTAT 

Under varje del presenteras de olika studierna som är aktuella för just den inriktningen inom 
behandlingsmetoden översiktligt. 

4.1 Action observation 

Tabell 4 Bakgrund till evidensgradering för Action observation 

Artikel 
Antal 

försöks-
personer 

Behandlingsmetod Utvärdering Resultat 
PEDro 
poäng

Action observation 
has a positive impact 
on rehabilitation of 
motor deficits after 

stroke. 
 

Ertelt et al., 2006 
 

Clinical observational 
study. 

15st 

Action observation,
6minuters videoklipp 

av vardagliga arm 
och handrörelser 
följt av 6minuters 
träning på dessa 

rörelser. 
Under 4 veckors tid.

FAT, WMFT, Stroke 
Impact Scale, fMRI. 

Mätningarna 
genomfördes före 

och efter 
behandlings-

perioden 

Signifikant 
skillnad mellan 
AO grupp och 
Kontrollgrupp 
vid jämförelse 
av skillnad i 
före och efter 

behandlingspoä
ng på alla 

skalor. 

6p 

Mirror neurons: 
action observation 

treatment as a tool in 
strokerehabilitation 

 
Franceschini. M, 

Agosti. M, 
Cantagallo. A, Sale. 

P, Mancuso. M, 
Buccino. G, 2010. 

  
(Observational 

Study) 

28st 

Action observation.
Videoklipp med 

vardagliga arm och 
handrörelser som 
sedan imiterades. 

 
Behandlingen varade 

under 4 veckor. 5 
dagar/vecka. 

MBI, FAT, FM. 
 

2 ggr före 
behandlingens start 

med 15 dagar 
mellan samt 2ggr 

efter 
behandlingsperioden 

direkt efter och 2 
månader efter. 

Statistiskt 
signifikant 

skillnad i alla 
skalor vid 

jämförelse av 
precis före 

behandling och 
direkt efter. 

Inom grupperna.

6 p 

Effects of action 
observation on 

physical training 
after stroke 

 
 

Celnik. P, Webster. B, 
Glasser, D.A, Cohen, 

L.G,  2008 
 

(crossover-
randomized studie) 

 

8st 

Genomfördes 60 
tum-rörelser utlösta 

av TMS. Följt av 
frivilliga tum-

rörelser dessutom 
fick FP se en frisk 
människas hand 

genomföra samma 
uppgifter som de 

gjorde. Fp 
genomförde samma 

tum-rörelser 
samtidigt som den 

friska handen. 

EMG, MEP, 

Signifikant 
skillnad i MEP 

före/efter 
behandling. Vid 

PT + AO. 

5 p 
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Alla tre studierna (Ertelt et al., 2006; Franceschini et al., 2008., Celnik et al., 2008), uppnår ett 
medelhögt. Detta gör att behandlingsmetoden uppfyller SBUs krav (se tabell 3) för att uppnå 
Begränsat vetenskapligt stöd gällande förbättring av motoriska funktioner. För bakgrund till 
evidensgraderingen av action observation se tabell 4. 

 

4.2 Spegelterapi handfunktion 

Tabell 5 Bakgrund till evidensgradering för Spegelterapi för handfunktion 

Artikel 
Antal 

försöks-
personer 

Behandlingsmetod Utvärdering Resultat 
PEDro 
poäng

Mirror Therapy 
Improves Hand 

Function in Subacute 
Stroke 

 
Yavuzer et al., 2008 

 
(RCT studie) 

40st 

Spegelterapi med 
hand och 

fingerflexion/extensi
on 30 minuter/dag 

under 4 veckor 

Brunnstrom, MAS, 
FIM 

Signifikant 
skillnad mellan 

grupperna i 
motorisk 

återhämtning. 
Till fördel för 

MT grupp. 

8p 

 
Endast en studie i behandlingsmetoden spegelterapi för handfunktion uppfyllde kraven (Yavuzer et 

al., 2008). Studien uppnår ett högt bevisvärde. Därför uppfyller behandlingsmetoden SBUs krav (se 

tabell 3) för evidens graden Otillräckligt vetenskapligt underlag gällande förbättring av motoriska 

funktioner. För bakgrund till evidensgraderingen av spegel terapi för handfunktion se tabell 5. 

 

 

4.3 Spegelterapi övre extremitet 

Tabell 6 Bakgrund till evidensgradering för Spegelterapi för övre extremitet 

Artikel 
Antal 
försöks-
personer 

Behandlingsmetod Utvärdering Resultat 
PEDro 
poäng 

Mirror 
Therapy in 
Complex 
Regional 

Pain 
Syndrome 

Type 1 of the 
Upper Limb 

in Stroke 
Patients 

 
Cacchio et al., 

2009 
 

(RCT studie) 

48st 

Båda grupperna 
fick 4 veckors 
konventionell 
rehabilitering, 
interventionsgruppe
n fick dessutom 
extra träning i form 
av spegelterapi 

WMFT, QOM, 
MAL, 

Signifikant 
skillnad mellan 
grupperna i 
smärta och 
motorisk funktion 
med fördel MT 
grupp. 

8p 
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Mirror 
Therapy 
Promotes 
Recovery 

From Severe 
Hemiparesis: 

A 
Randomized 
Controlled 

Trial 
 

Dohle. C, 
Püllen. J, 

Nakaten. A, 
Kust. J, Rietz. 
C, Karbe. H,  

2008 
 

(RCT Studie) 

36st 

Som tillägg till 
standard 

rehabiliteringen, 
fick alla patienter 6 

veckors extra 
sjukgymnastik, 30 
min/dag 5 dagar. 

Under MT grupper 
så såg FP enbart 
den friska armen. 
KG såg också den 
drabbade armen. 

Bägge grupperna 
blev påminda om 
att röra på den 
drabbade armen, så 
bra som möjligt. 

FM, ARAT, 
TAP, BIT, FIM, 
 

Inga signifikanta 
förändringar 
gällande motorisk 
förmåga. 

7 p 

Motor 
Recovery and 

Cortical 
Reorganizatio

n After 
Mirror 

Therapy 
in Chronic 

Stroke 
Patients: A 

Phase II 
Randomized 
Controlled 

Trial. 
 

Michielsen et 
al., 2010 

 
(RCT studie) 

40st 

Spegelterapi, 
Funktionella 

övningar, under 6 
veckor. 1ggr/vecka 

med SG och 
5*1h/vecka hemma.

fMRI före och 
efter 

behandling, 
FMA, 

Greppstyrka 
med 

dynamometer, 
Tardieu scale, 
VAS, ARAT, 
ABILHAND, 

Stroke-ULAM, 
EQ-5D, 

Mätningarna 
gjorda före & 

efter 
behandlingsperi
oden samt vid 
uppföljning 

efter 6 månader. 
Utom fMRI 
som endast 

gjordes före och 
efter 

behandlings-
perioden 

Signifikant 
förbättring i 

interventionsgrup
pen jämfört med 
kontrollgruppen 

efter 
behandlingsperio

den (FMA 
skalan). Effekten 
kvarstår inte vid 
uppföljningen. 

9p 

 
En av studierna inkluderade i behandlingsmetoden spegelterapi vid övre extremitet uppnår ett 

medelhögt bevisvärde men visar inga signifikanta förbättringar gällande motorisk funktion. (Dohle 

et al., 2008). De två övriga studierna uppnår ett högt bevisvärde och visar signifikanta förbättringar 

gällande motorisk funktion (Cacchio et al., 2009; Michielsen et al., 2011).  Detta innebär att 

behandlingsmetoden uppfyller SBUs krav (se tabell 3) för att uppnå Måttligt vetenskapligt stöd 
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gällande förbättring av motorisk funktion. För bakgrund till evidensgraderingen av spegelterapi 

övre extremitet se tabell 6. 

4.4 Spegelterapi för nedre extremitet 

Tabell 7 Bakgrund till evidensgradering för Spegelterapi för nedre extremitet 

Artikel 
Antal 
försöks-
personer 

Behandlingsmetod Utvärdering Resultat 
PEDro 
poäng 

Mirror 
Therapy 

Enchances 
Lower – 

Extremity 
Motor 

Recovery and 
Motor 

Functioning 
After Stroke: A 
Randomized 
Controlled 

Trial 
 

Sütbeyaz. S, 
Yavuzer. G, 
Sezer. N, 

Füsun 
Koseoglu. B, 

2007 
 

(RCT studie) 

40st 

Både STG och KG 
gruppen deltog i 

standardrehabilitering 
2-5 timmar 5 dagar i 

veckan under 4 
veckors tid. 

ST gruppen fick 30 
min extra dagligen i 
form av spegel terapi. 
Patienterna fick sitta 
på sängkanten med 
en spegel så de kunde 
se reflexionen av den 
friska foten när de 
rörde på den i 
självvald hastighet 
Placebo gruppen 
utförde samma typ av 
övning dock 
användes spegelns 
icke reflektoriska 
sida. 

Brunnstrom 
scale. 

MAS, FAC, 
FIM. 

Patienterna 
gjorde testen 
innan studien 
började, 1 
månad efter 
avslutad 
behandling 
samt vid halv 
års 
uppföljning. 

Brunnstrom 
och FIM 
förbättrades 
signifikant i 
MT gruppen 
jämfört med 
KT. 

8 

 
Endast en studie som avhandlade spegelterapi för nedre extremitet uppfyllde kriterierna. Den fick 
ett högt bevisvärde (Sutbeyaz et al., 2007). Detta innebär att behandlingsmetoden har ett 
otillräckligt vetenskapligt underlag (se tabell 3) gällande förbättring av motorisk funktion. För 
bakgrund till evidensgraderingen av spegelterapi för nedre extremitet se tabell 7. 
 
Not. ADL - activities of daily living, ARAT - Action Research Arm test, AS - Ashworth Scale, BIT - Behavioral 
Inattention test, CRPSt1 – Complex Regional Pain Syndrome Typ1, EMG – Elektromyografi FA - functional 
ability, FAC - Functional Ambulation Categories, FAT - Frenchay Arm Test, FIM - Functional Independence 
Measure, FM/FMA - Fugl–Meyer, fMRI - Functional Magnetic Resonance Imaging, FP – FörsöksPerson, KG – 
Kontrollgrupp, MAL - Motor Activity Log, MAS - Modified Ashworth Scale, MBI - Modified Barthel Index, 
MEP - Motor Evoked Potentials, MRI - Magnetic Resonance Imaging, MT – Mirror Therapy, PT - Performance 
Time, QOM - Quality of Movement, SIS - Stroke Impact Scale, STG – Spegelterapi grupp, Stroke-ULAM – 
Stroke Upper Limb Activity Monitor, TAP - tests of attentional performance, TMS - Transcranial magnetic 
stimulation, VAS - Visual Analogue Scale (0-10 cm), WMFT - Wolf Motor Function Test. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Sökningar gjorda i sex olika databaser inkluderades i studien. Databaserna valdes i samråd med 

handledare och personal på Universitetsbiblioteket och är inriktade på medicinsk litteratur. Ett 

flertal studier var gjorda på friska människor, dessa exkluderades ut studien eftersom det var osäkert 

om resultaten går att applicera på strokepatienter (Michielsen et al., 2011). 

 

Eftersom behandlingar grundade i spegelneurons-teorin är en relativt ny och outforskad 

behandlingsmetod inom strokerehabiliteringen, så kommer det kontinuerligt nya studier. För att ha 

en så stor chans som möjligt att fånga upp så många nya studier som möjligt, satte författarna ett 

ganska sent slutdatum för sökningar. Författarna valde att exkludera pilotstudier för att få en bättre 

översikts bild av hur evidensen för behandlingsmetoderna ser ut.  Flertalet av de studier som 

hittades var irrelevanta då det i många fall var till exempel singel cases studier, pilotstudier, letters 

samt studier gjorde på friska individer. Författarna anser att dessa studier inte skulle påverka 

resultatet i någon riktning. Istället beslutade författarna i samråd med sin handledare att det var 

bättre att göra dessa avgränsningar för att åstadkomma en studie baserad på bästa tillgängliga 

litteratur. 

 

PEDro skalan är ett validerat mätinstrument för RCT-studier (De Morton, 2009). Eftersom en del av 

de artiklar som använts i vår studie inte har RCT-utformning så är det möjligt PEDro skalan inte ger 

en tillförlitlig bild av artikelns evidensvärde och därför kan studien ge en bild av evidensläget som 

inte är helt tillförlitlig. Detta påverkar studiens validitet och trovärdighet negativt. 

 

För att få en så jämn som möjligt, poängsatte författarna samma två studier var för sig, poängen 

jämfördes sedan och då det från början skiljde någon poäng mellan författarna löstes det genom 

diskussion. De övriga artiklarna som inkluderades i studien, och var poängsatta av PEDro, 

jämfördes också med PEDros poängsättning (fem stycken). Författarna tenderade att ligga en poäng 

högre i sin bedömning jämfört med PEDro då vi poängsatt alla 11 delar i PEDro. Även den första 

frågan som inte ingår i PEDros totalpoäng vanligtvis. Detta för att kunna använda Juhlins 

omvandlingstabell (tabell 2). Detta gör att författarna anser att det finns en viss reliabilitet i studien 

dock så är det möjligt att det finns brister grundade i att författarna inte har så mycket erfarenhet av 

att bedöma enligt PEDro, samt att det kan ha smugit sig in ett subjektivt sätt att tänka när författarna 
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diskuterade fram riktlinjer för bedömningen. Till exempel att den ena är bättre på att övertyga i en 

diskussion.  

 

Författarnas egen reflektion kring studiens etiska aspekter är att action observation och spegelterapi 

är nya och spännande behandlingsformer som kan komma att förändra hur man arbetar inom 

strokerehabiliteringen i framtiden. Dock så anser författarna att det är etiskt oförsvarbart att någon 

av behandlingsmetoderna införs i det kliniska arbetet innan det är vetenskapligt fastställt att 

behandlingsmetoden är säker för patienten, för vem behandlingsmetoden passar samt hur man ska 

utvärdera effekten för behandlingsmetoden. Anledningen till att detta är viktigt är att om man inför 

osäkra behandlingsmetoder inom vården så kan patienter kan komma till skada. Idag lever vi i ett 

samhälle där alla kan leta upp information om vilken behandlingsmetod som helst och om vi börjar 

föra in behandlingsmetoder i kliniken innan vi är säkra på att den har önskad effekt så sätter vi inte 

bara patienternas hälsa på spel utan riskerar också att de tappar förtroendet för vården samt för 

sjukgymnasterna som yrkesgrupp. Ingen studie exkluderades på grund av etiska aspekter. Flertalet 

av de inkluderade studierna hade fått etiskt godkännande innan respektive studie påbörjades. Ingen 

av de studierna som inte uttalat sa att de fått ett etiskt godkännande exkluderades på grund att de 

bröt emot de etiska principerna. 

 

5.2 Resultat diskussion 

Studiens resultat visar att det i dagsläget finns ett otillräckligt vetenskapligt stöd för spegelterapi för 

handfunktion och nedre extremitet. Dock så håller flertalet av de studier som inkluderades i denna 

studie hög kvalité sett utifrån studiens bevisvärde, fyra av studierna fick ett högt bevisvärde, fyra 

fick ett medelhögt bevisvärde. Detta ger en positiv bild för att evidensen ska stärkas med 

kommande forskning. Även det faktum att de allra flesta studier visar på en signifikant förbättring 

ger en positiv bild. 

 

Den behandlingsmetod som hade starkast vetenskapligt stöd var spegelterapi för övre extremitet, 

som uppnådde måttligt vetenskapligt stöd. Detta får stöd av Ezendam. D, Bongers. R. M, Jannink, 

M. J. A, (2009). Spegelterapi kan vara en framgångsrik behandlingsmetod för en del patienter som 

drabbats av hemipares efter en stroke (Ezendam et al., 2009). Samma review nämner också att 

spegelterapi har en signifikant effekt, när det gäller att återfå motorik funktionalitet i handen 

(Ezendam et al., 2009). Detta stöds av Oujamaa. L, Relave. I, Froger. J, Mottet. D, Pelissier. J. -Y, 

(2009) som drog slutsatsen att spegelterapi förbättrar den motoriska kapaciteten i övre extremitet, 
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samt att effekten kvarstår i sex månader. Dock så anser man att resultaten har en begränsad 

trovärdighet på grund av två anledningar. Det är stor skillnad på hur lång tid efter stroken som 

studien inleddes, samt att man inte vet hur lång tid deltagare fått konservativ rehabilitering 

(Oujamaa et al., 2009). Foley. N, Teasell. R, Jutai. J, Bhogal. S, Kruger. E, (2010) drog slutsatsen att 

spegelterapi är en behandlingsform som har motstridig evidens när det gäller att återfå motorisk 

funktion efter stroke. Foley et al. (2010) inkluderade endast tre studier i sin review varav en var ett 

letter. Vår studie är mer omfattande och inkluderar inte letters. Detta kan vara en anledning till 

skillnaderna i resultatet. Behandlingsmetoden action observation uppnådde ett begränsat 

vetenskapligt underlag. Detta stöds av Garrison. K.A, Winstein. C.J, Aziz-Zadeh. L, (2010) som 

kom fram till att action observation, motorisk föreställning och imitering finns representerade i 

samma motoriska kretsar i hjärnan (Spegelneuron systemet) som utförandet av en rörelse. Detta kan 

förstärka signalerna från hjärnan och därför vara användbara vid rehabilitering efter stroke 

(Garrison et al., 2010). Spegelterapi för nedre extremitet och nedsatt handfunktion uppnådde båda 

ett otillräckligt vetenskapligt underlag. De studier som inkluderades inom respektive inriktning 

uppnådde dock ett högt bevisvärde. Författarnas reflektion över detta är att det är troligt att 

behandlingsmetoderna har möjlighet att uppnå ett högre evidensläge i framtiden, men att det krävs 

fler välkontrollerade studier inom respektive inriktning innan det är möjligt att dra några klara 

slutsatser. 

 

Antal deltagare som inkluderats i studierna varierade. Från den studie som hade minst antal 

deltagare åtta st. (Celnik et al., 2008) till den studie som hade flest 48st (Cacchio et al., 2009). Det 

finns också stora åldersmässiga skillnader mellan deltagarna. Den yngste deltagaren var 18 år 

(Franceschini et al., 2010). Den äldsta var 80 år (Yavuser et al., 2008 och Dohle at al., 2008 ). 

Dessutom så fanns det en påtaglig övervikt av män i studierna, i vissa av dem var det nästan 

jämnvikt, men i de allra flesta var män i majoritet. Inom epidemiologin pratar man om begreppen 

sensitivitet och specificitet. Sensitivitet beskriver förmågan att fastställa det man vill undersöka, 

som till exempel vilka som drabbas av en viss sjukdom. Specificitet är förmågan att fastställa vilka 

som har den sjukdomen. Det innebär att sensitiviteten och specificiteten kan variera mellan olika 

grupper av människor (Olsson et al. 2007). Detta gör det svårt att jämföra studier med stora 

åldersspann och skillnader i deltagarantal, samt utvärdera resultaten, vilket påverkar det 

vetenskapliga bevis underlaget negativt. Även svårighetsgraden på hemiparesen skiljde sig åt 

mellan artiklarna vilket också kan påverka resultatet. 
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De artiklar som inkluderades använde flera olika utvärderingsinstrument för att mäta samma sak 

(tabell 4-7). Även inom respektive behandlingsmetod, vilket gör det svårt att utvärdera studierna på 

ett bra sätt. Författarna ser positivt på resultatet, trots att spegelterapi har otillräckligt underlag inom 

hand och nedre extremitets rehabilitering, Men de studier som inkluderats har antingen ett högt eller 

medelhögt bevisvärde, tyvärr så finns det i dagsläget alldeles för få randomiserade studier inom 

dessa behandlingsmetoder för att det ska vara möjligt att med säkerhet fastslå något vetenskapligt 

stöd. 

 

De få reviews som författarna har hittat inom området, bygger på mellan tre-fem studier där ett par 

är av låg kvalitet det vill säga pilotstudier, singel cases, letters etc. Detta gör denna studie motiverad 

eftersom flertalet av de studier som inkluderats i den håller en högre kvalitet. Detta tyder på att det 

finns en tro på och ett vetenskapligt intresse för dessa behandlingsmetoder. Dessutom kommer det 

kontinuerligt nya studier inom området, författarnas tror att spegelterapi har en framtid inom 

strokerehabiliteringen dock så behövs fler randomiserade studier inom samma åldersgrupper samt 

så bör de insjuknade vara inom samma tidsgräns post stroke. Dessutom bör man se över vilka 

utvärderingsinstrument som används, gärna använda samma instrument inom flera studier, då det 

blir lättare att utvärdera resultatet av studierna samt lättare att då slå fast eventuell evidens för 

respektive behandlingsmetod. 

 

För att få svar på syftet samt frågeställningarna i studien har författarna gjort avgränsningar 

gällande vilka studier som inkluderades. Om studien hade gjorts större med hjälp av vidare 

frågeställningar och syfte, skulle det medfört att studien tappade en stor del av sitt mål, nämligen att 

avhandla ett område inom stroke rehabiliteringen som sakta men säkert växer sig allt större genom 

att det produceras fler och fler studier inom området. 
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6. KONKLUSION 

De inkluderade studiernas bevisvärde ger spegelterapi för förbättring av motorisk förmåga i hand 

och nedre extremitet efter stroke ett otillräckligt vetenskapligt stöd. Dock så finns det ett begränsat 

vetenskapligt underlag för action observation som komplement till konventionell 

strokerehabilitering samt ett måttligt vetenskapligt stöd för behandlingsmetoden spegelterapi för 

övre extremitet. 
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BILAGA 1 
 
PEDro Scale  

1. eligibility criteria were 
specified       no yes 
 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  
were randomly allocated an order in which treatments were received)         no yes 
 

3. allocation was concealed               no yes 
 

4. similar at baseline regarding the most important prognostic indicators         no     yes 
 

5. there was blinding of all subjects              no yes 
 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy          no     yes 
 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome        no yes 
 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  
of the subjects initially allocated to groups             no yes 
 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat”         no     yes 
 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome                 no yes 
 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  
 least one key outcome               no yes  

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: 
a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews 
developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The list is 
based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional items not on 
the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As more 
empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the PEDro 
score reflects the importance of individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of 
the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro 
database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical 
information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional criterion (criterion 1) 
that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) has been 
retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro 
score reported on the PEDro web site. 

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 
particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects 
and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that the treatment is 
clinically useful. Additional considerations include whether the treatment effect was big enough to 
be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment outweigh its negative effects, 
and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the "quality" of 
trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale 
items in some areas of physiotherapy practice. 

 



BILAGA 2 

 
Artikelöversikt 

 
Action observation, övre extremitet 

Ertelt et al. (2006) utförde en studie med syfte att undersöka om observeration av rörelser på en tv-

skärm, kan aktivera det motoriska området i hjärnan som skadats vid stroken. Bakgrundstanken var 

att eftersom samma område i hjärnan aktiveras när en person ser någon annan utföra en rörelse som 

när denne själv utför rörelsen. Därför bör observation av rörelser kunna reaktivera de områden som 

skadats. De delade upp åtta strokepatienter, äldre än 76 år i två grupper, experiment- och kontroll 

grupp. Alla patienter hade genomgått sedvanlig strokerehabilitering innan studien startade. Under 

studien satt experimentgruppen avslappnat framför ett bord med en tv-skärm framför sig där det 

visades vardagliga arm och hand rörelser. Efter videon upprepade patienterna rörelserna de sett. 

Kontrollgruppen tittade också på video men fick istället se geometriska figurer och bokstäver. Arm- 

och handövningarna genomfördes då efter instruktioner ifrån en terapeut. Resultatet visade en 

signifikant förbättring av den motoriska förmågan hos experimentgruppen och effekten kvarstod i 

åtta veckor efter avslutad behandling. Studien visar att behandlingsmetoden har en positiv påverkan 

när det gäller att återfå motoriska funktioner efter stroke. 

 

Franceschini. M, Agosti. M, Cantagallo. A, Sale. P, Mancuso. M, Buccino. G., (2010) ville med sin 

studie undersöka om observationsbehandling förbättrar motoriska nedsättningar i övre extremitet 

hos subakuta strokepatienter. 28 patienter inkluderades, de hade alla drabbats av stroke minst sex 

månader tidigare. Patienterna var mellan 18 och 75 år gamla. Studieperioden varade fyra veckor och 

behandlingen ägde rum i ett tyst rum där patienten satt bekvämt framför en datorskärm. Vid varje 

behandlingstillfälle genomfördes en av 20 möjliga övningar. Deltagaren fick se samma rörelse 

upprepas under tre minuter, därefter imitera rörelsen. Sista steget var att de fick de föremål som 

krävdes för att utföra den handling de sett. Resultatet visar att patienterna förbättrades signifikant i 

alla utvärderingsskalor som användes vid jämförelse av precis före behandling och direkt efter. 

Utvärderingen visade att effekten kvarstod i två månader efter att studien avslutats. Slutsatsen var 

att Action Observation kan bli en användbar del i stroke rehabiliteringen. 

 

Celnik. P., Webster. B., Glasser. D. A, Cohen. L. G, (2008) ville med sin studie undersöka om detta 

går att applicera action observation på strokepatienter. Nio kroniska strokepatienter, i åldern 40 - 70 

år, inkluderades i studien. Varje patient deltog vid tre testtillfällen med minst sju dagars mellanrum. 

De fick då genomföra tre olika behandlingar, Fysisk träning, fysisk träning med action observation 

 



samt fysisk träning med action observation och omvända rörelser. Varje behandlingstillfälle startade 

med att de utförde 60 TMS-utlösta tum-rörelser. Fysisk träning bestod av frivilliga tum-rörelser. 

Fysisk träning och action observation bestod av ett videoklipp på en hand som utförde samma 

övning som under fysisk träning. Försökspersonerna skulle utföra tum-övningarna samtidigt som de 

såg dem på videon. Fysisk träning med action observation omvända rörelser genomfördes på 

samma sätt med skillnaden att rörelserna på videon utfördes åt motsatt håll mot vad patienterna 

tränat på. När fysisk träning utfördes i kombination med action observation fick deltagarna verbal 

feedback under tiden. Resultatet visade signifikant skillnad i MEP före/efter behandling och tyder 

på att observation av någon annan som utför en rörelse ger samma utslag för människor som 

drabbats av stroke som för friska människor. Denna effekt tillsammans med kortikala förändringar 

gör att man anser att action observation kan vara en användarstrategi för att förbättra den motoriska 

rehabiliteringen hos patienten med subakut stroke. 

 

Spegelterapi för handfunktion, övre extremitet 

Yavuzer et al., (2008) utvärderade effekten av spegelterapi för övre extremitet, vad det gäller 

motorisk återhämtning, spasticitet och handfunktion efter stroke. 40 subakuta strokepatienter 

delades in i en kontrollgrupp och en spegelterapigrupp. Där båda grupperna fick konventionell 

strokebehandling och spegelterapigruppen fick 30 minuter spegelterapi extra per 

behandlingstillfälle. Detta genomfördes 5 dagar i veckan under 4 veckors tid. Under spegelterapin 

fick deltagarna sitta med sin påverkade hand bakom en spegel och sin opåverkade hand framför 

densamma. Övningarna innebar att de skulle göra rörelser med sin opåverkade hand medan de 

tittade i spegeln. Patienterna skulle endast kunna se den opåverkade handen i spegeln och inte på 

annat sätt. Under övningarna ombads de att göra samma rörelser med sin påverkade hand som med 

sin opåverkade. I kontrollgruppen genomfördes samma övningar men med den icke reflektiva sidan 

av spegeln. Resultatet av studien visar att interventionsgruppen återhämtade sig signifikant bättre än 

kontrollgruppen vad det gäller motorisk förmåga men att spasticiteten inte påverkades. 

 

Spegelterapi, övre extremitet 

Cacchio et al. (2009) beskriver CRPSt1 som ett smärtsamt tillstånd som ofta uppkommer efter 

stroke. Tillståndet försvårar för patienten att ta sig vidare i rehabiliteringsprocessen och påverkar 

slutresultatet. Studien hade som syfte att undersöka spegelterapins smärtlindrande effekt samt 

effekten på motoriken i övre extremitets hos akuta stroke patienter. 48 stroke patienter deltog i 

studien, 26 kvinnor och 22 män i åldrarna 40 - 78 år. Såväl spegelterapigruppen som 

kontrollgruppen fick fyra veckors konventionell rehabilitering, bestående av ett pass per dag, fem 

 



dagar i veckan. Spegelterapigruppen fick utöver detta 30 minuters spegelterapi per pass under de 

två första veckorna och 1 timme de sista två veckorna. Under övervakning av sjukgymnast 

observerade deltagarna reflektionen av deras opåverkade arm i en spegel. Rörelserna som utfördes 

var flexion och extension av axel och armbåge, samt pronation och supination av underarmen. 

Hastigheten på rörelserna styrde försökspersonen själv, ingen verbal feedback gavs under tiden. 

Kontrollgruppen genomförde samma övningar dock så var spegeln då täckt med papper. Resultatet 

visar att spegelterapi signifikant reducerar smärta och förbättrar den motoriska funktionen hos 

strokepatienter med CRPSt1. 

 

Dohle. C, Pullen. J, Nakaten. A, Kust. J, Rietz. C, Karbe. H, (2008). Syftade med studien att 

utvärdera effekten av spegelterapi hos akuta strokepatienter. Studien inkluderade endast patienter 

med svår hemipares och tiden efter insjuknandet tills de inkluderades i studien var max åtta veckor. 

Totalt inkluderades 36 patienterna mellan 25-80 år. Utöver standardrehabiliteringen så genomförde 

alla deltagare ytterligare 30 minuters övningar per pass under studietiden. I spegelterapi gruppen 

såg deltagarna sin friska arm i en spegel, vilket gav en illusion av att de rörde på den paretiska 

armen. Kontrollgruppen gjorde samma övningar men utan spegel. Alla deltagare blev påminda om 

att röra sin paretiska arm så bra som möjligt efter den egna förmågan. Resultatet visade att ytlig 

sensibilitet och Hemineglekt förbättrades signifikant i MT gruppen jämfört med KG. Vilket tyder på 

att spegelterapi är ett lovande verktyg för att förbättra känseln i- och uppfattningen om den 

påverkade armen. 

 

Michielsen et al. (2011) ville med studien utvärdera om det finns några kliniska effekter vid 

spegelterapi i hemmet samt om det finns några tecken på kortikal reorganisation hos subakuta 

strokepatienter med måttlig pares i övre extremitet. Totalt inkluderades 40 patienter. Alla deltagare 

deltog i ett sex veckor långt träningsprogram, såväl kontrollgruppen som spegelterapigruppen 

gjorde övningar med båda händerna efter egen förmåga. Deltagarna utförde även funktionella 

övningar, kontrollgruppen kunde hela tiden se båda sina händer medan spegelterapigruppen jobbade 

med den påverkade armen gömd, så de såg enbart den friska armen arbeta i spegeln. För att 

säkerställa att spegel terapi gruppen enbart tittade på sin friska arm så gömde man den andra så den 

inte syntes. Deltagarna tränade på kliniken en gång i veckan och instruerades i att träna fem gånger 

per vecka, en timme åt gången hemma. Materialet som användes vid hemträningen var en 

videokassett med övningarna som skulle genomföras samt fotografier. Resultatet visade att 

spegelterapigruppen förbättrades signifikant, avseende motoriken, i jämförelse med kontrollgruppen 

dock så kvarstod inte förbättringen vid uppföljning sex månader senare. fMRI visade en ökad 

aktivitet i motorcortex hos spegelterapi gruppen, dock så kontrollerades inte detta vid uppföljning så 

 



 

det är omöjligt att säga hur länge denna effekt kvarstår. 

 

 

Spegelterapi, nedre extremitet 

Sütbeyaz. S, Yavuzer. G, Sezer. N, Füsun Koseoglu. B., (2007) hade som målsättning att utvärdera 

om spegel terapi ökar den motoriska återhämtningen samt ökar möjligheten för att återfå en god 

funktionalitet, efter en stroke. Studien inkluderade 40 deltagare fördelat på 23 män och 17 kvinnor, 

medelåldern var 63 år och tiden post-stroke var i snitt 3.7 månader. Såväl spegelterapi gruppen som 

kontrollgruppen fick konventionell rehabilitering. Spegelterapi gruppen fick dessutom dagligen 30 

min extra spegelterapi. Deltagaren utförde då dorsal- och plantarflexion med den friska foten, 

spegeln placerades i deltagarens mittlinje så deltagen endast kunde se sin friska fot. Deltagaren 

utförde övningarna i självvald hastighet. Kontrollgruppen utförde samma övning under samma tid, 

men spegelns reflektoriska sida var täckt. Resultatet visade att spegelterapi kombinerat med 

konventionell stroke rehabilitering förbättrar den motoriska samt funktionella återhämtningen vid 

pares av lägre extremitet hos subakuta strokepatienter signifikant bättre än enbart konventionell 

strokerehabilitering. 


