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Abstract 

Background: Stroke affects 15 million people worldwide each year. Disabilities may be of a 

mental, cognitive and/or physical nature. Motor impairments affect balance, mobility and arm 

and hand function. Physiotherapy aims to regain lost function. The martial art Tai chi from 

China has been used in stroke rehabilitation, but studies of how Japanese martial arts (Budo) 

can be used in stroke rehabilitation have not been studied.  

Objective: The aim of the study was to evaluate whether modified Budo affect motor 

functions and the ability to perform activities in people suffering from a stroke. 

Methods: Six participants who suffered from stroke at least six months prior to study entry 

were included in the study. These were practicing various forms of martial arts, modified 

Budo, in a group twice a week for six weeks. The measuring instruments used were the Chair 

Stand Test, Self-Selected Walking Speed - 6 meters, Dynamic Balance, Modified Motor 

Assessment Scale (M-MAS). Four of the six participants were included in the result. 

Design: Single subject design. 

Results: Improved results were seen in the Chair Stand Test, Self-Selected Walking Speed, 

Dynamic Balance and in parts A, B, C, D, E and F in the M-MAS.  

Conclusion: Six weeks training of modified Budo resulted in improvements in terms of 

mobility and dynamic balance. No effects were noted on hand movements and fine motor 

skills. More studies are needed before conclusions can be drawn.  

Keywords: Budo, Rehabilitation, Stroke 
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Abstrakt 

  

Bakgrund: Stroke drabbar 15 miljoner människor i världen varje år. Fem miljoner av dessa 

drabbas så hårt att det leder till döden och fem miljoner får funktionsnedsättningar som ger 

upphov till lidande för både individ, närstående och samhälle. Funktionsnedsättningarna kan 

vara psykiska, kognitiva och motoriska. Motoriska funktionsnedsättningar påverkar balans, 

förflyttningsförmåga och arm- och handfunktion. Sjukgymnastiken syftar bland annat till att 

återerövra optimal funktionsförmåga. Tai chi från Kina har använts vid strokerehabilitering, 

om kampsporter inom japanska Budo kan användas vid rehabilitering efter stroke har inte 

studerats.  

 

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera om och i så fall hur motoriska funktioner och 

aktivitetsförmågor påverkas hos personer som drabbats av stroke efter sex veckors 

gruppträning av modifierad Budo. 

 

Metod: Sex deltagare som drabbats av stroke minst sex månader innan studiens start deltog i 

studien. Dessa fick träna olika former av Budo i grupp två gånger i veckan under sex veckor. 

Mätinstrumenten som användes var Chair Stand Test, Självvald Gånghastighet - 6 meter, 

Dynamisk Balans, Modifierad Motor Assessment Scale (M-MAS). Fyra av de sex deltagarna 

inkluderades i resultatet. 

 

Design: Single subject design. 

 

Resultat: Förbättrat resultat sågs i Chair Stand Test, Självvald Gånghastighet - 6 meter, 

Dynamisk Balans och i delarna A, B, C, D, E och F i M-MAS. Ingen förbättring sågs i del G 

och H i M-MAS.    

 

Konklusion: Sex veckors träning av modifierad Budo gav hos dessa fyra deltagare förbättrad 

förflyttningsförmåga och dynamisk balans. Ingen effekt noterades på handrörelser och 

finmotorik. Fler studier behövs innan slutsatser kan dras.    

  

Nyckelord: Budo, Rehabilitering, Stroke 
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1. Bakgrund 

!

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av en stroke varav fem miljoner av dessa 

drabbas så hårt att det leder till döden. Ytterligare fem miljoner får permanenta skador som leder 

till funktionsnedsättningar i vardagen som drabbar både familj och samhälle (Mackay & Mensah, 

2004). Världshälsoorganisationen definierar stroke som ett tillstånd med snabb utveckling av 

kliniska tecken på fokal eller global störning av cerebral funktion som varar mer än 24 timmar 

eller leder till döden, utan uppenbar orsak än av vaskulärt ursprung (WHO, 2012). 

  

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador med vaskulär orsak och innefattar infarkt, 

intracerebral blödning och subaracnoidal blödning (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant 

Sunnerhagen, 2006) I Sverige drabbas cirka 30 000 personer per år av stroke. Näst efter 

hjärtinfarkt är stroke den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är också den sjukdom som svarar 

för flest antal vårddagar på sjukhusen. Sjukdomen kan leda till olika kognitiva 

funktionsnedsättningar såsom sämre förståelse och inlärningsförmåga, synbortfall samt förändrad 

rums- och kroppsuppfattning. Talet kan bli påverkat såsom sämre förmåga och uttrycka sig samt i 

vissa fall afasi. Vanligt förekommande är extrem trötthet, smärta samt emotionella reaktioner 

såsom ångest och depression. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till ett neurologiskt 

funktionshinder hos vuxna som leder till motoriska funktionsnedsättningar såsom muskelsvaghet, 

balanssvårighet, koordinationsproblem samt besvär med ökad muskeltonus. Symtombilden hos 

personer som drabbats av en stroke kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av skada 

personen fått. I regel har en person som drabbats av stroke en halvsidig påverkan (Borg, Gerdle, 

Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006). 

  

De neuromuskulära problem som hör till symtombilden leder till att förmågan att röra sig 

begränsas (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Sekundärt kan detta leda till strukturella och 

funktionella förändringar i muskler och leder som ytterligare begränsar rörelseförmågan. Detta 

påverkar aktiviteter som kräver balans, förflyttning och arm- och handfunktion.  
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För att hålla balansen krävs ett adekvat samspel mellan sensorisk information och aktivering av 

muskler, postural kontroll. Postural stabilitet syftar till att kontrollera kroppens massa i 

förhållande till understödsytan så att jämvikt uppstår. Ju mindre understödsytan är och ju mindre 

sensorisk information som når hjärnan desto svårare blir det att hålla balansen. Om jämvikten 

rubbas så att kroppens tyngdpunkt hamnar utanför understödsytan sker en automatisk aktivering 

av muskelsynergier som syftar till att återfå jämvikten. Balans behövs vid stillastående positioner 

(statisk balans) och vid förflyttning (dynamisk balans). Balans underlättas av att kroppen har en 

postural orientering. De funktioner som syftar till att bibehålla balansen kan bli påverkade efter 

en stroke (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). 

  

Personer med stroke har en ökad fallrisk, vilket kan ses även sex månader efter insjuknandet. Det 

är vanligast med mjukdelsskador men till följd av de sekundära förändringar som kan ha uppstått 

löper dessa patienter en större risk att drabbas av höftfraktur vid ett fall. Strokepatienter tenderar 

att falla åt den affekterade sidan där de sekundära förändringarna som osteoporos kan vara mer 

uttalad (Batchelor, Mackintosh, Said & Hill, 2012). 

    

Förflyttning, som till exempel gång ställer krav på dynamisk balans, muskelfunktion och 

koordination. Normal gånghastighet hos unga ligger på cirka 1.46 meter per sekund. En person 

som drabbats av stroke kan få problem med ökad muskelaktivering eller minskad 

muskelaktivering (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Stroke kan också leda till att 

aktiveringen av benmusklerna blir fördröjd och till att det uppstår ett längre tidsintervall mellan 

aktivering av agonist och antagonist. Förmågan att koordinera flera leder och koordinera de båda 

nedre extremiteterna kan bli nedsatt. Detta ger ett onormalt gångmönster vilket begränsar 

förmågan till förflyttning (Daly, Roenigk, Cheng & Ruff, 2011). 

  

Arm-och handfunktionen är komplex och involverar olika delar av hjärnan. Att till exempel 

sträcka sig efter ett föremål, gripa tag i det och manipulera det med händerna ställer krav på flera 

olika funktioner. Det ställer krav på koordination mellan agonister och antagonister och 

koordination mellan flera leder och de båda övre extremiteterna. Det ställer även krav på bland 

annat känsel, ledsinne, avståndsbedömning och förmåga att kunna generera en lagom anpassad 

kraft. Efter en stroke kan dessa funktioner bli påverkade så att förmågan att använda arm-och 
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hand begränsas. (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Sekundära besvär som svullnad kan göra 

att arm-och handfunktionen begränsas ytterligare (Boomkamp-Koppen, Visser-Meily, Post & 

Prevo, 2005). Kontrakturer är ett annat sekundärt problem som kan uppstå (Ada, O´Dwyer & 

O´Neill, 2006). 

  

Vid inlärning av något nytt genomgås flera stadier innan utförandet har blivit automatiserat. 

Hjärnan börjar under processen skapa adekvata motoriska program för utförandet. När en stroke 

har uppstått kan aktiviteter som tidigare varit automatiska gå förlorade. Inlärningen måste då 

börja om på nytt. Nya motoriska program kanske måste skapas (Shumway-Cook & Woollacott, 

2007). Förutsättningarna för återhämtning beror på skadans omfattning och hur lång tid det tog 

från insjuknandet innan vård sattes in (Tapio Neuwirth, 2010). 

  

Rehabiliteringsprocessen efter en stroke är komplex, dock sker rehabiliteringen i samhället inte 

alltid med hänsyn till detta. Sjukgymnastik för personer med stroke äger vanligtvis rum under de 

första månaderna. De flesta som drabbats av stroke visar någon neurologisk återhämtning under 

den första fasen efter insjuknandet, men förbättringar kan ske långt efter denna tid. Så många som 

40-60 % av alla drabbade återhämtar sig så pass att de kan vara självständiga i förflyttning och 

vardagsaktiviteter inom tre månader till tio år efter en stroke (Ferrarello et al. 2011). 

Återhämtning kan ske tack vare att hjärnan har förmåga att kompensera för skador, detta kallas 

för plasticitet. En rik miljö, upplevelser och träning stimulerar hjärnans plasticitet (Johansson, 

2000). Träning kan leda till att vissa funktioner kan arbetas upp igen och till att nya nervbanor 

stimuleras till att kompensera för utslagna delar av hjärnan (Tapio Neuwirth, 2010). 

  

Rekommendationer har tagits fram för träning för personer med stroke från FYSS som är ett 

samarbetsprojekt mellan Statens folkhälsoinstitut och yrkesföreningar för fysisk aktivitet. De 

rekommenderar konditionsträning två till fem gånger i veckan, 10-60 min per gång, exempelvis 

stavgång, arm-bencykling, cirkelträning eller dans. Styrketräning rekommenderas en till tre 

gånger i veckan. Funktionell träning som tränar koordination och balans rekommenderas en till 

tre gånger i veckan (Swedish National Institute of Public Health, 2010). 
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Tidig mobilisering och målformulering är viktiga riktlinjer i strokerehabiliteringen enligt en 

kunskapssammanställning av Alber & Kesselring (2012). Gångträning är en viktig del i 

rehabiliteringen. Träningen rekommenderas ske på gångband och kan då även utföras med 

reducerad vikt med hjälp av en sele. Arm- och handfunktionen på den drabbade sidan kan 

stimuleras genom att begränsa den friska sidan i vardagliga aktiviteter. Träningen bör vara 

intensiv och repetitiv (Alber & Kesselring, 2012). Återhämtningen går fortast i början men det 

finns egentligen ingen bortre gräns, förbättringar kan ske även långt efter insjuknandet i stroke 

(Tapio Neuwirth, 2010). 

 

När insatserna från sjukhus och vårdcentral är avslutade är möjligheterna till fortsatt träning 

begränsad för personer som har drabbats av stroke. Det kan dessutom finnas svårigheter för dessa 

personer att delta i olika former av träning såsom i grupp eller på en träningsanläggning när dessa 

miljöer inte alltid är anpassade för särskilda behov (Swedish National Institute of Public Health, 

2010). 

  

Det är viktigt att de som ansvarar för rehabiliteringen fångar upp de patienter som ett år efter sin 

stroke är inaktiva då dessa riskerar att fastna i inaktivitet. Dessa bör ges möjlighet till social 

interaktion (Jansen, Schepers, Visser-Meily & Post, 2012). Gruppträning har många fördelar. 

Närvaro av andra med liknande svårigheter kan vara ett stöd i träningen. Träning med en partner 

kan leda till ökad motivation, tävlingsanda och samarbete och göra träningen mer effektiv än 

enskild träning (Carr & Shepherd, 2003). Träning tillsammans med andra ger viktig psykologisk 

och social stimulans (Swedish National Institute of Public Health, 2010). 

  

Bu, Haijun, Chaohui, Xiaoyuan & Singh (2010) och Burke, Al-Adawi, Lee & Audette (2007) har 

sammanställt studier som undersökt effekterna av kampsport. Dessa sammanställningar visar att 

Tai chi är den kampsport som är mest studerad. Tai chi kommer från Kina och har i västvärlden 

blivit en form av “rörelseterapi”. Rörelserna i Tai chi utförs med lugn och harmoni och benämns 

som en “mjuk” form av kampsport (Burke et al. 2007), utan kontakt med en motståndare (Bu et 

al. 2010).  Enligt Taylor-Piliae & Coull (2011) kan Tai chi utföras av personer med stroke som 

efter tre månader har bestående medelsvåra motoriska funktionsnedsättningar. De såg i sin studie 
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att det var en ofarlig träningsform som hade positiva effekter på fysisk funktion samt upplevd 

fysisk och psykisk hälsa (Taylor-Piliae & Coull, 2011).    

  

Budo är ett samlingsnamn för japanska kampsporter (Bu et al, 2010) och där ingår bland annat 

Judo, Karate (Nippon Budokan Foundation, 2009) och Jodo (Svenska Budo och 

kampsportsförbundet, 2012). Judo kan översättas med ”den följsamma vägen”. I Judo används 

grepp och kast i syfte att försvara sig mot en motståndare. (Nippon Budokan Foundation, 2009). 

Det har visats att träning av Judo har effekt på hjärnan då personer som tränat Judo under en 

längre tid fått en mer utvecklad grå hjärnsubstans jämfört med en kontrollgrupp (Jacini, 

Cannonieri, Fernandes, Bonilha & Cendes, 2008). Träning av Judo har dessutom visat positiv 

effekt på bålstyrka (Kort & Hendriks, 1992) och balans (Perrin, Deviterne, Hugel & Perrot, 

2002).  I en kunskapssammanställning om Judo framkom det att Judo utvecklar uthållig styrka i 

överkroppen, mätt med antal repetitioner i armhävningar, situps och bänkpress (Franchini, Del 

Vecchio, Matsushigu & Artioli, 2011). 

  

Karate betyder “tom hand” och innebär självförsvar utan vapen. I Karate används slag med arm, 

stötar och sparkar (Nippon Budokan Foundation, 2009). Karateslag ställer krav på förmågan att 

upprätthålla kroppen stabil (Cesari & Bertucco, 2008). Träning av Karate utvecklar styrka i 

lårmusklerna. Man har sett att Karate utvecklar en gynnsam balans mellan styrkan i de främre 

och bakre lårmusklerna (Probst, Fletcher & Seelig, 2007). Jodo betyder “stavens väg”. I Jodo 

används en stav i syfte att försvara sig mot en svärdattack. Jodo bidrar till ökad rörlighet och 

fysiskt välbefinnande (Svenska Budo och kampsportsförbundet). 

  

Enligt Broberg & Tyni-Lenné (2010) är sjukgymnastikens syfte att ”främja hälsa, att förebygga 

ohälsa och att lindra och bota sjukdomar och skador samt att uppnå, vidmakthålla eller återerövra 

optimal funktionsförmåga för att vara delaktig i vardags- och arbetslivet” (s. 14). Det är av stor 

vikt att studier görs som undersöker effekten av olika interventioner inom sjukgymnastiken. På 

detta sätt kan resultaten av studierna komma den kliniska verksamheten till nytta då 

sjukgymnastens arbete ska ske enligt vetenskap och beprövad vetenskap (Broberg & Tyni-Lenné, 

2010). 
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Till författarnas kännedom kom att det fanns en man i Sverige som instruerade personer som 

drabbats av stroke i modifierad Budo. Det fanns enligt författarnas kännedom inga studier som 

tidigare undersökt vilka effekter Budoträning (Judo, Karate och Jodo) har på personer med 

stroke. 
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2. Syfte 

 

Syftet var att utvärdera om och i så fall hur motoriska funktioner och aktivitetsförmåga påverkas 

hos personer med stroke av sex veckors modifierad Budoträning i grupp. 

  

2.1 Frågeställningar  

 

Påverkar modifierad Budoträning balansförmågan hos personer med stroke? 

Påverkar modifierad Budoträning förflyttningsförmågan hos personer med stroke? 

Påverkar modifierad Budoträning arm-och handfunktion hos personer med stroke? 
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3. Material och metod  
!

3.1 Försökspersoner 

 

Uppsatsen är baserad på data från fyra försökspersoner från en pilotstudie med sex 

försökspersoner. Försökspersoner till pilotstudien söktes via annons i en lokaltidning och en 

legitimerad sjukgymnast gick igenom anmälningarna. Inklusionskriterierna var att personen 

skulle kunna följa instruktioner och kunna förflytta sig en kortare sträcka med eller utan 

hjälpmedel. Personen skulle också ha drabbats av stroke minst sex månader tidigare. 

Exklusionskriterierna innefattade svåra motoriska funktionsnedsättningar och svåra kognitiva 

funktionsnedsättningar. Tretton personer anmälde sitt intresse och sex personer uppfyllde 

inklusionskriterierna för att delta i studien. Deltagarna var mellan 57 och 69 år (två kvinnor, fyra 

män). De som valdes ut fick ett informationsbrev och de fick fylla i ett samtyckesformulär (se 

bilaga 1). 

  

Av de sex deltagarna har mätresultat från fyra personer analyserats i denna studie. Mätresultatet 

från de andra två personer kunde inte analyseras. Den ena person på grund av frånvaro vid sista 

mättillfället. Den andra personen på grund av att takeffekt uppstod vid testerna vid baslinje. 

  

Försöksperson 1 drabbades av stroke för cirka ett år sedan och har nedsatt funktion i höger 

kroppshalva (affekterad sida). Vid baslinje deltog personen vid sex mättillfällen. Under 

interventionen deltog personen vid tio av tolv träningstillfällen. En sista mätning gjordes efter 

interventionen. 

  

Försöksperson 2 drabbades av stroke för cirka fyra år sedan och har nedsatt funktion i höger 

kroppshalva (affekterad sida). Vid baslinje deltog personen vid tre mättillfällen. Under 

interventionen deltog personen vid tolv av tolv träningstillfällen. En sista mätning gjordes efter 

interventionen. 

  

Försöksperson 3 drabbades av stroke för cirka tre år sedan och har nedsatt funktion i vänster 

kroppshalva (affekterad sida). Vid baslinje deltog personen vid fyra mättillfällen. Under 
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interventionen deltog personen vid 12 av 12 träningstillfällen. En sista mätning gjordes efter 

interventionen. 

  

Försöksperson 4 drabbades av stroke för cirka sex månader sedan och har nedsatt funktion i 

höger kroppshalva (affekterad sida). Vid baslinje deltog personen vid fem mättillfällen. Under 

interventionen deltog personen vid elva av tolv träningstillfällen. En sista mätning gjordes efter 

interventionen. Mätvärde saknas vid testet Dynamisk balans på grund av att testet inte utfördes 

enligt instruktion. 

  

3.2 Design 

 

Författarna har studerat effekterna av Budoträning för strokepatienter under sex veckor. Denna 

studie var en del av en större pilotstudie som gjordes vid Luleå tekniska universitet. Studien var 

av studietypen “single subject design”. Detta innebär att varje person är sin egen kontroll (Carter, 

2010). Ett fåtal personer medverkade och dessa personer utgjorde inte en homogen grupp. 

Mätningarna som gjordes samlade in detaljerad information om och hur interventionen påverkade 

individen, detta för att fånga upp den individuella utvecklingen. Mätningarna i den större studien 

liksom i vår studie har varit enligt A-B-A design vilket innebar att det har funnits en fas med 

baslinje (A) följt av frekventa mätningar före varje intervention (B) och har avslutats med 

ytterligare en baslinje (A) (Carter, 2010). Vi har i denna studie endast haft ett sista mättillfälle då 

interventionen fortsatte i ytterligare veckor i den större pilotstudien.    

  

3.3 Intervention 

 

Gruppen har fått träna tillsammans i en träningsform som var inspirerad av japanska kampsporter 

(modifierad Budo). Träningen har pågått två gånger i veckan, 60 minuter per gång, under sex 

veckors tid. Övningarna har modifierats och anpassats efter varje individs förutsättningar. 

Träningen har letts och instruerats av en man med mångårig erfarenhet av att träna grupper med 

funktionshindrade och då bland annat personer med stroke, utifrån detta koncept. Minst en person 
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fanns med på träningarna som assistent. Dessa var legitimerade sjukgymnaster eller studenter 

från sjukgymnastprogrammet, tillika författarna till uppsatsen. 

  

Budoträningen har varierats utifrån tre teman med övningar på matta, gångövningar och övningar 

med stav som redskap. Ett kompendium med exempel på övningar av modifierad Budo har gjorts 

(se bilaga 6). Övningarna var inspirerade av framför allt Judo, Jodo och Karate. Träningen skedde 

i judodräkt hos en del av deltagarna. Övningarnas svårighetsgrad utformades utifrån individens 

förutsättningar. 

  

3.4 Mätinstrument 

 

Chair Stand-Test (se bilaga 2). Detta test har visat sig vara en valid mätmetod för att mäta 

funktionell styrka i nedre extremitet hos patienter som har drabbats av stroke, testad av Mong, 

Teo & Ng (2010). I deras studie framkom framförallt en korrelation mellan denna funktion och 

isometrisk styrka i knäflexorerna. Den aktuelle försökspersonen ombads att göra fem 

uppresningar från en stol (45 cm hög), under det att tiden togs. Ju kortare tid desto bättre resultat. 

Enligt Mong et al. (2010) klarar friska äldre (över 50 år) att utföra fem uppresningar på en 

genomsnittlig tid på 10.80 sekunder. Enligt Mong et al. (2010) är detta ett reliabelt test, bland 

annat har testet bedömts ha en god interbedömarreliabilitet. Testet utfördes enligt instruktionerna 

i bilaga 2. 

  

Självvald Gånghastighet, 6 meter (se bilaga 3). Detta test har visat sig vara en valid mätmetod för 

att mäta gångförmåga hos strokepatienter, testad av Lam, Lau, Chan & Sykes (2009). Testets 

utförande har modifierats något jämfört med hur Lam et al. (2009) beskriver det. Den aktuelle 

försökspersonen ombads att i självvald hastighet gå en uppmätt sträcka på sex meter två gånger. 

Tiden för varje sträcka togs enskilt med en kort vila mellan dessa. Ett medelvärde av de två 

tiderna räknades ut. Ju kortare tid desto bättre resultat. Enligt Lam et al (2009) är detta ett 

reliabelt test, bland annat har testet bedömts ha en god interbedömarreliabilitet. Testet utfördes 

enligt instruktionerna i bilaga 3. 
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Dynamisk Balans: step test (se bilaga 4). Detta test har visat sig vara en valid mätmetod för 

dynamisk balans, testad på personer med stroke av Hill, Berhardt, McGann, Maltese & Berkovits 

(1996). Den aktuelle försökspersonen ombads att placera ena foten upp och ned på en 7,5 cm hög 

plint. Hela foten skulle placeras på plinten och på golvet. Hjälpmedel var tillåtet och noterades. 

Det antal godkända steg som personen hann med under 30 sekunder noterades. Ju fler steg desto 

bättre resultat. Båda benen testades. Enligt Hill et al. (1996) klarar friska äldre (över 60 år) i 

genomsnitt cirka 36 steg vid första mättillfället. Testets utförande har modifierats något jämfört 

med hur Hill et al (1996) beskriver det. Om den aktuelle försökspersonen tappade balansen fick 

denne tid att finna balansen igen och sedan fortsatte räkningen om tid fanns kvar. Enligt Hill et al. 

(1996) är detta ett reliabelt test, men testets interbedömarreliabilitet studerades inte. Testet 

utfördes enligt instruktionerna i bilaga 4. 

  

Modifierad Motor Assessment Scale, (M-MAS) (se bilaga 5). M-MAS har utvecklats utifrån 

Motor Assessment Scale av Uppsala akademiska sjukhus (1995) och har prövats på personer med 

stroke av Barkelius, Johansson, Körm & Lindmark (1997). M-MAS visades vara en valid 

mätmetod för att mäta motoriska funktioner och förmågor i vardagliga aktiviteter. M-MAS består 

av åtta delar. Dessa innefattar förflyttning, balans och arm- och handfunktion. Varje del består av 

flera olika moment och ger poäng mellan 0-5. Ju högre poäng desto bättre resultat. Enligt 

Barkelius (1997) är detta ett reliabelt test, bland annat har testet bedömts ha en god 

interbedömarreliabilitet. Testet utfördes enligt instruktionerna i bilaga 5. 

  

M-MAS utfördes en gång före och en gång efter interventionen. Resterande tre tester utfördes två 

gånger i veckan; tre veckor före interventionen, under de sex veckorna interventionen pågick 

samt en vecka efter interventionen. Mätningarna utfördes av legitimerade sjukgymnaster samt 

studenter från sjukgymnastprogrammet, tillika författarna. Det har där med varit olika testledare 

som utfört mätningarna. 
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3.5 Dataanalys 

 

Data från alla mätningar samlades in och bearbetades i programmet Excel. Testresultaten 

noterades i figurer bestående av stapel- och linjediagram. Ett medelvärde från de två 

tidtagningarna vid varje test från Självvald Gånghastighet togs fram. Analysen skedde med hjälp 

av trendlinje i linjediagrammen. 

  

3.6 Etiska överväganden  

 

Denna studie var en del av ett större forskningsprojekt som blev etikprövad vid regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå, Dnr 2012-261-31M. Ett informationsbrev till försökspersonerna i 

den större studien medföljer i denna rapport (se bilaga 1). Deltagarna har kunnat utsättas för ett 

allmänt integritetsintrång i samband med att uppgifter samlades in och eventuella obehag i 

samband med tester. Detta motverkades av att medverkan var frivillig och att deltagarna när som 

helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring. Informationen behandlades 

så att inga obehöriga skulle kunna ta del av den. 

  

I träningen av Budo som deltagarna utövade fanns en viss skaderisk. Skaderisken var som störst i 

början innan de hade lärt sig teknikerna. Det var oftast blåmärken det handlade om, men risk 

fanns för exempelvis stukningar och andra skador. För att minimera risken för skador valdes och 

anpassades övningarna efter varje enskild individs förutsättningar och personen behövde inte 

utföra en övning som denne inte kände sig redo för. Progression skedde när personen var redo för 

det och deltagarna kunde vila när helst de behövde. 

  

Träningen skedde inomhus och gott om utrymme fanns. Skaderisk vid fall reducerades då 

övningarna utfördes på matta och då eventuella fall skulle ske från låg höjd. Instruktören med 

stor erfarenhet av Budo påpekade att denna träningsform medför få och mindre skador jämfört 

med annan idrott och detta bekräftas av Burke et al. (2007). Det fanns under träningen beredskap 

för skador. Personerna som assisterade under träningarna hade utbildning i hjärt- och 

lungräddning.   
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4. Resultat 

 

Resultatet från de fyra försökspersonerna presenteras nedan var för sig. Antalet mätningar och 

träningstillfällen som personerna kunnat medverka i har varierat vilket framgår av figurerna. 

Förkortningen ”BL” i figurerna står för baslinje och ”IN” står för intervention. Se försöksperson 

1 (figur 1-5), försöksperson 2 (figur 6-10), försöksperson 3 (figur 11-15) och försöksperson 4 

(figur 16-18). 
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4.1 Försöksperson 1 

!

!

Figur 1. Resultatet av Modifierad Motor Assessment Scale (M-MAS) för person 1 före och efter 

intervention. H = höger sida (affekterad sida). V = vänster sida (frisk sida). 
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Figur 2. Mätning från testet ”Självvald Gånghastighet, 6 meter” med trendlinje.  

Inga hjälpmedel användes.  

!

!

Figur 3. Mätningar från Chair Stand Test med trendlinje. Inga hjälpmedel användes.  
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Figur 4. Mätningar från Dynamisk balans med trendlinje. Krycka som hjälpmedel användes fram 

till 15:e mätningen, se rund markering i figur.  

!

!

Figur 5. Mätningar från Dynamisk Balans med trendlinje. Krycka som hjälpmedel användes 

fram till 15:e mätningen, se rund markering i figur.  
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4.2 Försöksperson 2 

  

 
Figur 6. Resultatet av Modifierad Motor Assessment Scale (M-MAS) för person 2 före och efter 

intervention. H = höger sida (affekterad sida). V = vänster sida (frisk sida). 
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Figur 7. Mätning från testet ”Självvald Gånghastighet, 6 meter” med trendlinje. Inga hjälpmedel 

användes.  

!

!

Figur 8. Mätningar från Chair Stand Test med trendlinje. Inga hjälpmedel användes.  
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Figur 9. Mätningar från Dynamisk Balans med trendlinje. Inga hjälpmedel användes.  

!

!

Figur 10. Mätningar från Dynamisk Balans med trendlinje. Inga hjälpmedel användes.  
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4.3 Försöksperson 3 

 

 
Figur 11. Resultatet av Modifierad Motor Assessment Scale (M-MAS) för person 3 före och 

efter intervention. H = höger sida (frisk sida). V = vänster sida (affekterad sida). 
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Figur 12. Mätning från testet ”Självvald Gånghastighet, 6 meter” med trendlinje. Inga 

hjälpmedel användes.!

!

!

Figur 13. Mätningar från Chair Stand Test med trendlinje. Inga hjälpmedel användes. 
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Figur 14. Mätningar från Dynamisk Balans med trendlinje. Inga hjälpmedel användes. 

!

!

Figur 15. Mätningar från Dynamisk Balans med trendlinje. Inga hjälpmedel användes. 
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4.4 Försöksperson 4 

  

 
Figur 16. Resultatet av Modifierad Motor Assessment Scale (M-MAS) för person 4 före och 

efter intervention. H = höger sida (affekterad sida). V = vänster sida (frisk sida). 
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Figur 17. Mätning från testet ”Självvald Gånghastighet, 6 meter” med trendlinje. Krycka 

användes som hjälpmedel. !

!

!

Figur 18. Mätningar från Chair Stand Test med trendlinje. Inga hjälpmedel användes. 
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5. Diskussion 

!

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Försökspersoner 

 

Personer med stroke har olika nivåer av funktionshinder. I denna grupp varierade framför allt 

arm- och handfunktionen. Det fanns inga exklusions- eller inklusionskriterier gällande arm-hand 

funktionen. För att kunna ta del av denna träningsform på ett mer optimalt sätt kan det behövas 

en viss funktion i arm och hand. Vid framtida studier kan det underlätta träningsupplägget och 

analysen av resultatet om gruppen är så homogen som möjligt. 

  

En kontrollgrupp som endast deltog i mätningarna hade varit en intressant jämförelse. Detta för 

att kunna skilja på ett förbättrat resultat tack vare en inlärningseffekt och ett förbättrat resultat 

tack vare interventionen.  I denna design är dock varje enskild person sin egen kontroll. 

 

5.1.2 Intervention  

 

Det som skiljer denna träningsform mot traditionell träning vid strokerehabilitering är framför allt 

att man får arbeta med/mot en partner i många övningar. De flesta av deltagarna hade ingen 

tidigare bakgrund av kampsport och dessa sex veckor representerar bara början av inlärningen. 

Med tiden kommer kopplingen till kampsport bli mer uttalad och tydlig. Fördelarna med att träna 

med/mot en partner/motståndare är att balansen utmanas samtidigt som det i denna modifierade 

form innebär en säkerhet. Vidare tränas grepp i många övningar. Det finns stora fördelar med att 

träna där golvet till stor del täcks av en matta då det öppnar upp för möjligheter att röra sig på 

många varierade sätt. Många övningar är funktionella även om inte de inte ser ut som klassiska 

funktionella övningar. Det ger till exempel möjligheter till att träna olika former av låga 

förflyttningar. Ytterligare fördelar är att personerna kan utmana sig själva mer när det finns en 

partner och en matta som säkerhet. Istället för att uppmuntra försiktighet så uppmanas personerna 

till att våga utmana sig. Fallträning började introduceras mot slutet av dessa veckor vilket 

sjukgymnaster inte ofta undervisar sina patienter i. Viss skaderisk finns i träningen överlag. En 
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del av deltagarna fick blåmärken men ingen deltagare drabbades av någon allvarligare skada 

under dessa sex veckor.  

  

I konventionell rehabilitering sätts ofta konkreta mål i form av någon vardaglig aktivitet som 

sedan tränas specifikt. Syftet med den här studien var att se om denna träning förbättrar balans, 

förflyttningsförmåga och arm-handfunktion. Mål för träningen skulle i så fall kunna sättas utifrån 

dessa förmågor. Då ingen vardaglig aktivitet tränas specifikt innebär det att det måste finnas en 

överföringseffekt från Budoträningen till vardagliga aktiviteter om syftet är att få en förbättrad 

funktion även utanför träningen.      

  

Enligt rekommendationer ska strokepatienter träna konditionsträning två till fem gånger i veckan 

och styrketräning en till tre gånger i veckan (Swedish National Institute of Public Health, 2010). 

I denna studie tränades både styrka och kondition två gånger i veckan då övningarna som skedde 

på matta kunde vara mycket fysiskt krävande i en del moment. Koordination och balans tränades 

även i övningarna när nya rörelser skulle läras in och balansen utmanades på det mjuka 

underlaget. 

  

Den person som har instruerat i Budo har gjort det utifrån sin personliga erfarenhet. Denne 

person var inte utbildad inom sjukgymnastik. Deltagarna har ibland fått individuella övningar och 

ibland individuella lösningar av gemensamma övningar. I en framtida studie behöver 

träningsupplägget struktureras och sedan dokumenteras på ett tydligare sätt. 

  

5.1.3 Mätinstrument 

 

Langhammer & Stangheller (2009) gjorde en jämförelse mellan effekterna av träning på 

gångband och promenad utomhus sent efter en stroke. Mätinstrumenten som användes var sex 

minuters gångtest och 10 meters gångtest. Vid 10 meters gångtest användes markeringar på hälen 

både på den affekterade foten och den friska för att mäta kvaliteten på gången. För att ge chans 

till uppvärmning användes en gångsträcka på 14 meter med två meter för uppvärmning och två 

meter för att sakta ner. Deltagarna instruerades att gå så fort och säkert som de kunde 

(Langhammer & Stanghelle, 2009). 
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I vår studie användes sex meters gångtest. Försökspersonerna hade ingen uppvärmningssträcka 

eller sträcka för att sakta ner. Däremot har sex meters gångtest tidtagning två gånger följt efter 

varandra. Ett medelvärde av de två tidtagningarna togs fram. I en framtida studie kan det vara av 

värde att låta försökspersonerna få två meter för uppvärmning och två meter för att sakta ner. Det 

hade varit intressant att mäta steglängden med hjälp av fotavtryck från häl och på så sätt kunna 

mäta kvaliteten på gången. 

  

Även Chair Stand bedömdes i denna studie utifrån tid och inte utifrån utförande. I framtida 

studier kan det vara intressant att dokumentera utförande för att se hur det utvecklas. En ojämn 

viktfördelning sågs i utförandet hos en del av försökspersonerna. 

  

Personer med stroke kan ha en ökad fallrisk i samband med förflyttningar och rörelserelaterade 

aktiviteter (Forster & Young, 1995). Valet att ha ett dynamisk balanstest kan av den orsaken 

föredras framför andra statiska balanstest. Nackdelen är att det behövs redskap vilket inte behövs 

i en del statiska balanstest. Det valda testet är dock enkelt att utföra och kräver inte mycket tid. 

Bedömning av den statiska balansen i sittande ingår i M-MAS. Då tre av de fyra 

försökspersonerna hade full poäng på denna del redan innan träningens start hade ett statisk 

balanstest i stående som komplement ändå varit intressant att ha med.   

  

Det visades i denna studie att M-MAS inte är ett är ett tillräckligt känsligt instrument för att mäta 

utvecklingen hos personer med stroke som har mindre funktionsnedsättningar. Enligt Barkelius et 

al. (1997) är M-MAS testat på personer med stroke i akut skede (fyra dagar efter insjuknandet). 

Hur pass valid instrumentet är för att mäta motoriska förmågor hos personer som har insjuknat i 

stroke sex månader tidigare kan inte Barkelius et al. (1997) uttala sig om. Vissa 

bedömningssvårigheter för ovana bedömare i vissa moment framkom i denna studie och detta 

bekräftas av Barkelius et al. (1997) trots att de bedömde att instrumentet hade god 

interbedömarreliabilitet.   

  

Vid fall kan personer med stroke ha svårigheter att ta sig upp från golv (Bohannon, Leareys & 

Cooper, 1995). Att ta sig ned och upp på mattan har varit ett moment som tränats under dessa sex 



! )%!

veckor och till synes har denna förmåga förbättrats under träningsperiodens gång. Av denna 

anledning skulle det i en framtida studie vara intressant att ha med ett mätinstrument som mäter 

förmågan att ta sig ner och upp på golvet för att se om och hur denna förmåga påverkas av denna 

träning. Enligt Bohannon et al. (1995) kan “Functional Independence Measure scale” (FIM) 

användas i detta syfte. Det är en skala från ett till sju där en etta innebär att patienten är helt 

beroende av hjälp för att utföra momentet som prövas och en sjua att patienten klarar momentet 

helt självständigt (Bohannon et al. 1995). 

  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Balansförmåga 

 

Hill et al. (1996) såg i sin studie skillnader i förmågan att stå på ett ben och förflytta den andra 

upp på en plint upprepade gånger. Tre olika grupper identifierades och vissa hade mer svårighet 

att förflytta den sämre sidans ben medan vissa tvärtom hade mer svårighet att stå på den sämre 

sidans ben. Vissa hade svårighet i att både stå på och att förflytta den sämre sidans ben (Hill et al. 

1996). Detta sågs även i denna studie. 

  

För försöksperson 1 visar resultatet på en nedåtgående trendlinje när den affekterade sidans fot 

förflyttades upp och ner på plinten. Detta skulle kunna bero på att funktionen i det benet har 

varierat utifrån dagsform. När försöksperson 1 stod på sin sämre sida och förflyttade sin friska 

sida kan man se en nästintill horisontell trendlinje. Detta kan bero på att försöksperson 1 inte 

använde käpp under de tre sista mätningarna och då fick sämre resultat på dessa mätningar. Detta 

kan dock ses som en stor förbättring. Om denna förbättring berodde på vana av att utföra testet 

eller om det var ett resultat av träningen är svårt att säga. Försöksperson 1 tränade ofta utan käpp 

i stående och gående övningar och en förbättring i balansen eller i tryggheten skulle kunna 

komma av träningen. För person 2 och 3 ses en trendlinje som lutar uppåt då dessa står på sin 

affekterade sida vilket visar att förbättring har skett.   

  

Delmomenten i del C i M-MAS mäter statisk och dynamisk balans i sittande. Tre av de fyra 

försökspersonerna hade full poäng i denna del redan före träningens start. En person hade fyra 
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poäng före träningens start och uppnådde full poäng (fem) efter träningsperioden. Detta gjorde att 

det blev svårt att utvärdera utvecklingen i denna förmåga.   

  

5.2.2 Förflyttningsförmåga 

 

Trendlinjen från de fyra försökspersonernas figur av Chair Stand Test visar att person 1 

förbättrats med cirka tre sekunder, person 2 med två sekunder, person 3 med tio sekunder och 

person 4 med åtta sekunder. Som minst förbättrades deltagarna med två sekunder och som bäst 

med tio sekunder. Ett medelvärde av de fyra försökspersonernas förbättring är 5,75 sekunder av 

sex veckors träning av modifierad Budo. Detta skulle dock kunna berott på en inlärningseffekt. 

Enligt Mong et al. 2010 klarar friska äldre att göra fem uppresningar på 10.80 sekunder i 

genomsnitt med 1.7 sekunders variation uppåt och nedåt. Detta är dock baserat på endast 12 

personer. Det fattas några sekunder för deltagarna i denna studie innan förmågan motsvarar 

förmågan hos friska äldre.    

  

Delarna A, B, D och E i M-MAS mäter förflyttningsförmågan på olika sätt. Tre av 

försökspersonerna hade redan full poäng i del A redan innan träningens start. En person 

förbättrade sitt resultat med ett poäng upp till full poäng. I del B hade två personer full poäng 

innan träningens start. Två personer förbättrade sitt resultat med ett poäng upp till full poäng. Tre 

av fyra personer förbättrade sitt resultat i del D, med ett, två och tre poäng vardera. Störst 

gemensam förändring ses i del E där alla fyra personer förbättrades sitt resultat med ett poäng. 

Förbättringarna i del D (sittande till stående) kan bero på att denna förmåga har tränats via Chair 

Stand Test två dagar i veckan. Resultatet som ses i M-MAS tyder dock på att individuella 

förbättringar har skett i flera olika funktioner.   

  

Alla fyra försökspersoner förbättrade sitt resultat i testet Självvald Gånghastighet, sett till 

trendlinjen i figurerna. När det gäller testet Självvald Gånghastighet är det mer tveksamt om det 

sker en inlärningsprocess av att göra testet två gånger i veckan då korta gångsträckor av det här 

slaget är vanligt förekommande i vardagen. Detta borde på samma grund inte påverkat resultatet i 

del E i M-MAS. En förbättring borde således ha berott på att ytterligare träning har tillförts. Vart 

tredje träningstillfälle hade fokus på gångövningar. Om effekten kom därav innebär det att det 
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räcker med denna låga frekvens för att ge förbättringar av gången. Förbättringarna skulle också 

kunna berott på att träningen gav upphov till en ökad självsäkerhet och tillit till sin förmåga. 

Större förbättringar hade kanske kunnat uppnås om gång hade tränats mer frekvent.  

  

I en studie av Au-Yeung, Hui-Chan & Tang (2009) undersöktes vilken effekt Tai chi-träning har 

på statisk och dynamisk balans hos personer med stroke. De personer med stroke som ingick i 

studien hade drabbats av stroke minst sex månader tidigare. De fick under 12 veckor öva Tai chi i 

små grupper (2-5 personer) en timme i veckan och uppmanades att fortsätta träningen på egen 

hand tre timmar i veckan. De använde inte samma mätinstrument som i denna studie. Det 

instrument som är mest likt är Timed-Up-And-Go (TUG). Testet går ut på att resa sig från en stol, 

gå tre meter, vända om, gå tillbaka och sätta sig igen under det att tiden tas. Efter 12 veckors Tai 

chi - träning sågs ingen signifikant förbättring i TUG (Au-Yeung et al. (2009). 

  

I en studie av Langhammar & Stanghelle (2009) framkom det att träning på gångband hade bättre 

effekt på gångförmåga än promenad utomhus. Deltagarna hade randomiserats in i två grupper 

med träning på gångband och promenad utomhus med upp till 30 minuters träning fem dagar i 

veckan. Efter fem avhopp återstod 34 personer. Båda grupperna fick förbättrat resultat på 10 

meter gång test, dock sågs störst förbättring hos gruppen som tränat på gångband. Träning på 

gångband visade sig även få effekten av en mer symmetrisk gång (Langhammar & Stanghelle, 

2009). Resultatet i Langhammar & Stanghelles (2009) studie samt i denna studie visar att 

gångförmågan förbättras av träning. Gångträning utomhus kan dock ses som mer funktionellt.  

 

Gångträningen i denna studie utmanar patienten på andra sätt än vad gångträning utomhus och på 

gångband gör. Gångträningen skedde barfota på matta och ofta tillsammans med en partner. 

Gångövningarna skedde med steg åt alla riktningar. Genom partnern blev balansen utmanad då 

personen bland annat blev tvungen att försöka stå emot en yttre kraft. Även steg med mer böjda 

knän än normalt samt steg kombinerade med hastiga ben- eller armrörelser praktiserades (se 

bilaga 6). Det kan vara så att de olika metoderna förbättrar olika dimensioner av gångförmåga 

som de använda mätmetoderna inte fångar upp. 
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5.2.3 Arm och handfunktion  

 

Enligt resultaten i M-MAS uppstod inga förbättringar i arm - och handfunktionen. Två av 

försökspersonerna ökade sitt resultat med 1 poäng i delmomentet F (armfunktion) på sin 

affekterade sida. I en studie av Lindberg, Schmitz, Forssberg, Engardt & Borg (2004) 

observerades att patienter som drabbats av stroke mer än ett år tidigare fick förbättrade resultat på 

MAS (delmomenten som testar arm-och hand) efter 4 veckors hög-repetitiv träning. Träningen 

utfördes fem dagar i veckan och innebar assisterade (passiv-aktiva) rörelser av arm och hand 

(Lindberg et al, 2004). I vår studie var det framför allt övningarna med stav som involverade arm 

och handfunktion. Denna träning skedde dock på vart tredje pass vilket gör att frekvensen kan ha 

varit för låg för att ge effekt på arm och handfunktionen. Finmotorik har inte tränats specifikt och 

effekt på denna förmåga var inte förväntad. Studien av Lindberg et al. (2004) visar på vikten att 

det finns personer på plats som kan assistera i rörelserna. Vid svåra funktionsnedsättningar i arm- 

och hand kan det krävas andra interventioner. 

  

5.2.4 Felkällor 

 

Vuxna är i behov av synintryck när de ska lära sig en ny uppgift. Personer som håller på att 

återhämta sig från en neurologisk skada är i huvudsak beroende av synen. Med tiden blir 

betydelsen av synintryck mindre och det går att förlita sig mer på somatosensoriska impulser 

(känsel och proprioception). Utförandet blir mer automatiserat (Shumway-Cook & Woollacott, 

2007). Att resultatet från mätningarna under baslinje skiljde sig mycket kan ha berott på att 

deltagarna då faktiskt fick lära sig nya uppgifter, det vill säga hur de skulle utföra de olika testen. 

Fördelen med att göra ett antal mätningar före interventionens start är att en sådan effekt kan 

stabiliseras. Antal föregående mätningar som gjordes blev olika många för deltagarna av 

personliga skäl. 

 

Hill et al (1996) såg i sin studie att deltagarnas resultat i testet Dynamisk Balans förbättrades från 

första mätningen till den andra mätningen. Detta var dock tydligast i kontrollgruppen som bestod 

av friska äldre (Hill et al. 1996). Detta hade kunnat innebära att deltagarna i vår studie skulle fått 

ett bättre resultat bara genom det faktum att testerna utfördes frekvent innan under och efter 
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interventionen. Denna trend är dock inte genomgående då även mätningarna under interventionen 

gav ett generellt spretigt resultat. Detta kan ha berott på det faktum att olika testledare utförde 

mätningarna. Hill et al. (1996) hade inte studerat interbedömarreliabiliteten hos testet Dynamisk 

balans, så denna faktor skulle kunna ha spelat en roll för resultatet i detta test. Alla testledare 

följde dock samma pappersinstruktioner och de övriga testen hade bedömts ha en god 

interbedömarreliabilitet.  Därför bedömdes att dessa skiftningar i resultatet huvudsakligen har 

berott på bra och dåliga dagar hos deltagarna. Att vissa dippar har inträffat kan ha berott på inre 

eller yttre störningar. Anteckningar om försökspersonernas dagsform har tagits men sambandet 

mellan detta och ett sämre resultat har inte studerats. Med trendlinjens hjälp sågs att förbättringar 

över tid hade skett.  

 

5.2.5 Närvaro 

!
Inga avhopp gjordes och de personer som ingick i studien kom på träningarna då inga sjukdomar 

eller resor hindrade. Detta visar på att träningen var uppskattad och motiverande. Deltagarna i 

denna studie hade anmält eget intresse vilket kan ha påverkat detta. Att träningen skedde i grupp 

kan ha varit en motiverande faktor. Det kan dock vara så att denna träningsform inte passar alla 

och det viktigaste är att hitta en träningsform som motiverar den enskilda patienten. 
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6. Möjlig nytta som studien kan medföra  

 

Personer med stroke har begränsad möjlighet att ta del av hälsopromotiva aktiviteter i samhället 

idag. Förutom positiva fysiska aspekter som träningen kan medföra såsom ökad aktivitetsförmåga 

finns även psykiska och sociala aspekter att uppmärksamma som delaktighet medför. Träning i 

grupp kan innebära gemenskap, inspiration och stöd från andra som befinner sig i en liknande 

situation. 

  

På grund av den ökade fall- och frakturrisken vågar man kanske inte utmana dessa patienter i 

rehabiliteringen. Detta kan leda till att rädsla för rörelse uppstår hos patienterna vilket leder till 

aktivitetsförmågan minskar ytterligare istället för att öka. I denna studie framgick att dessa 

personernas förmågor kan utmanas och det gav hos dessa fyra försökspersoner positivt resultat på 

bland annat gångförmåga. Det är dock viktigt att detta sker under säkra former.  Resurser finns 

inte alltid till detta. Då följderna av en stroke är ett stort problem borde det satsas mer pengar på 

att dessa personer får möjlighet till träning även efter att insatserna från sjukhus och vårdcentraler 

är avslutade. Det skulle kunna vara anpassade lokaler med golvmatta, lift samt redskap där 

patienter som drabbats av stroke har möjlighet att träna i grupp med assistans av kunnig personal. 

Enligt författarnas kännedom finns idag inte så många möjligheter för personer som har drabbats 

av stroke i Norrbotten att få anpassad träning i grupp tillsammans med andra drabbade. 

 

Enligt Ferrarello et al. (2011) och Tapio Neuwirth (2010) kan förbättringar ske långt efter 

insjuknandet i stroke.  I denna studie sågs förbättringar hos personer som insjuknat i stroke sex 

månader till fyra år tidigare. Det är av stor vikt att det satsas på strokerehabilitering i samhället 

även långt efter insjuknandet då detta gynnar individ, familj och samhälle. Detta innebär bland 

annat att nya former av strokerehabilitering tas fram och testas. Fler människor skulle kunna 

finna motivation till att fortsätta kämpa för att återfå optimal funktionsförmåga.   
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7. Sjukgymnastisk betydelse 

 

Om det i framtida forskning visas att denna träning har positiva effekter på personer som har 

drabbats av stroke skulle ett träningskoncept kunna utvecklas som sjukgymnaster kan använda 

sig av som ett komplement eller alternativ till andra rehabiliterande träningsmetoder. 

Sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom strokerehabilitering skulle kunna hämta inspiration 

från övningarna. 
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8. Konklusion 

 

Träning med inspiration från Budo (Judo, Karate och Jodo) två dagar i veckan (60 minuter per 

gång) gav hos dessa fyra deltagare förbättrad gångförmåga samt gav en viss positiv effekt på 

dynamisk balans. Individuella förbättringar sågs i M-MAS i momenten; ryggliggande till 

sidliggande, ryggliggande till sittande på sängkant, sittande balans, sittande till stående, gång och 

armfunktion. Ingen effekt noterades på handrörelser och finmotorik. Fler studier behövs innan 

slutsatser kan dras om vilken effekt denna träning har på personer som har drabbats av stroke och 

om den kan användas som alternativ eller komplement i rehabiliteringen efter en stroke. 
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CHAIR STAND TEST – tid för fem uppresningar utan hjälp med armar. 

 

Utgångsställning: Utförs med försökspersonen sittande i en stol med standardhöjd (45 cm). 

Försökspersonen ombeds hålla armarna framför sig. Testledaren visar före (1 gång med fokus på 

sträckning och därefter 5 gånger i maximal hastighet). Försökspersonen tillåts prova rörelsen 

innan tidtagning. 

 

Utförande: Försökspersonen ombeds att så snabbt hon/han kan men på ett säkert sätt resa sig och 

sätta sig 5 gånger i följd. En uppresning och sätta sig ner räknas som en gång. 

Instruktion: Startkommando ” klar…börja nu”. Tidtagning från det att försökspersonens säte 

lämnar stolen första gången till dess att sätet tar i stoldynan igen för femte gången. Ta mellantid 

efter en gång, fortsätt sedan tidtagningen till fem gånger är genomförda. Testledaren 

uppmuntrar/hejar på försökspersonen under hela momentet. Inga hjälpmedel tillåts stå framför 

försökspersonen för. Notera om flera försök behövs för att klara första uppresningen. OBS! att 

försökspersonen sträcker på sig helt vid uppresningarna. 

 

Sluttid [___ ] [___ ], [___ ] [___ ],!! (min, sek) 

Stolshöjd [___ ] [___ ], !! (cm från golv till sits) 

 

Behövs flera försök för första uppresningen 

Nej [___ ] 

Ja [___ ] 

Orsak till att mätvärde saknas ! (1=kognition, 2=bristande fysisk förmåga, 3=motivation, 

4=annat ex yrsel, smärta ______________). 

 

 

 

 

 

!
!
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SJÄLVVALD GÅNGHASTIGHET - 6 meter 

 

Använder personen gånghjälpmedel JA [___ ] NEJ [___ ] 

Om JA, vilket gånghjälpmedel 

Rollator [___ ] 

Kryckkäpp [___ ] 

Fyrpunkts stöd [___ ] 

Annat ------------------- 

 

Utförande: Testledaren på mållinjen. Om tillsyn krävs: gå med, utan att ge fysiskt stöd. Vila 

mellan försöken. 

 

Instruktion: Gå i självvald hastighet till synligt slut, förbi mållinjen. Starta stående på 

startlinjen ”Du kan börja nu”. Gånghjälpmedel är tillåtet att använda. 

 

Tidtagning: Påbörjas på ”nu”. Stopp när fp:s bål passerar mållinjen. 

 

Tid 1 [___ ] [___ ], [___ ] [___ ]!!,! (min, sek, decimal) 

 

Tid 2 [___ ] [___ ], [___ ] [___ ]!!,!! (min, sek, decimal) 

 

 

Orsak till att mätvärde saknas ! (1=kognition, 2=bristande fysisk förmåga, 3=motivation, 

4=annat ex yrsel, smärta ______________). 

 

 

 

 

!
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!
DYNAMISK BALANS: step test 

 

Utgångsställning: Utförs med försökspersonen stående framför en 7,5 cm hög plint. 

Personen ombeds placera en fot upp och ner på plinten så många gånger som möjligt under 30 

sek. Båda benen testas (ett ben i sänder). 

Testledaren visar före. Försökspersonen tillåts prova rörelsen innan tidtagning. 

 

Utförande: Försökspersonen ombeds att så snabbt hon/han kan men på ett säkert sätt placera 

foten upp/ner på plinten under 30 sek. 

 

Instruktion: Startkommande ”klar…börja nu”. Tidtagning från det att försökspersonen lyfter 

foten från golvet. Testledaren räknar varje upp/ner. 

 

Antal placeringar upp/ner vänster ben [__] [__] 

Antal placeringar upp/ner höger ben [__] [__] 

 

Behövs stöd för att klara uppgiften 

Vänster ben Höger ben 

Nej [__] Nej [__] 

Ja [__] Ja [__] 

 

Orsak till att mätvärde saknas (1=kognition, 2=bristande fysisk förmåga, 3=motivation, 

4=annat ex yrsel, smärta __________). 

 

Anteckningar 
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