
2006:107 

C - U P P S A T S

Styrketräning av nedre extremitet
för personer med diagnosen stroke

 Sara Andreasson
 Sara Olsson

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Sjukgymnastik 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Sjukgymnastik

2006:107  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/107--SE



 

 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Arena livsstil, hälsa & teknik 

År 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrketräning av nedre extremitet för personer med 
diagnosen stroke 

En litteraturstudie 
 

Andreasson, Sara 
Olsson, Sara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurs: HFT012, Examensarbete 10p. 
Höstterminen 2005 
Handledare: Irene Vikman Universitetsadjunkt 
Examinator: Peter Michaelson Lektor



 

 

Styrketräning av nedre extremitet för personer med diagnosen stroke 

-En litteraturstudie 

 
Strength training of the lower extremity for persons with the diagnosis 
stroke. 
- A literature review 
 
Andreasson, S. & Olsson, S. 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
 
 
Abstrakt 
 
I Sverige insjuknar ca 25-30 000 personer i stroke varje år och vanliga bestående symtom kan 
vara halvsidig kroppsförlamning, muskelsvaghet, okoordinerade rörelser och ökad muskel-
tonus. Styrketräning efter stroke har visat sig ge positiva effekter av muskelstyrka och kan ge 
förbättrad balans och funktionell förmåga. En ökad muskelstyrka ses som en viktig aspekt vid 
motorisk rehabilitering. Syftet med studien är att kritiskt granska vetenskapliga artiklar gäl-
lande styrketräning av nedre extremitet för personer med diagnosen stroke. Studien utfördes 
som en litteraturgranskning med litteratursökningar i databaserna Academic Search Elite, 
AMED/webspirs, CINAHL/webspirs och Medline/PubMed. För att bedöma studiernas kvali-
tet användes SBU: s bedömningsmall där studiernas kvalitet poängsätts. 10 studier inkludera-
des slutligen i analysen. Studierna visar att styrketräning ger ökning av muskelstyrkan och 
förbättrad funktionell förmåga efter intervention. Dessutom indikerar resultaten att spasticite-
ten ej ökar av styrketräning hos individer som drabbats av stroke.  
 

 

Nyckelord: Funktionell förmåga, Muskelstyrka, Spasticitet, Stroke, Styrketräning. 
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Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som uppstår vid störningar i hjärnans blod-

försörjning orsakad av blodpropp eller hjärnblödning (Norrving & Terent, 2001). WHO defi-

nierar stroke som ”snabbt påkommande fokal eller global störning av hjärnans funktion med 

symtom som varar minst 24 timmar eller leder till döden, där orsaken inte uppenbarligen är 

annan än vaskulär” (www.who.int).  

 

I Sverige insjuknar ca 25-30 000 personer i stroke varje år och lika många kvinnor som män 

drabbas. Av de drabbade avlider cirka en tredjedel inom ett år, en tredjedel tillfrisknar och en 

tredjedel får olika grader av bestående funktionsnedsättningar (Norrving et al. 2001). Ungefär 

20 procent av de insjuknade är under 65 år och det blir allt fler yngre personer som drabbas av 

stroke (Patten, Lexell & Brown, 2004). De primära orsakerna till att stroke är vanligt i väst-

världen är bland annat den höga förekomsten av högt blodtryck, diabetes och höga blodfetter. 

Tillsammans med faktorer så som hög ålder, rökning och stress ökar dessutom risken att 

drabbas av stroke (Norrving et al. 2001). De kliniska konsekvenserna efter en stroke ter sig 

olika beroende på vilka anatomiska regioner i hjärnan som blir skadade samt på skadans ut-

bredning i hjärnvävnaden. Vanliga bestående symtom efter en stroke kan vara hemiplegi, 

muskelsvaghet, (Kim, Kothari, Lum & Patten, 2005) okoordinerande rörelse och ökad muskel 

tonus (spasticitet). Andra vanligt förekommande symtom är känselnedsättning, synfälts-

defekter, perceptions- och kognitiva funktionsnedsättningar (Norrving et al. 2001). Muskel-

svagheten efter en stroke har visat sig ge funktionella begränsningar såsom nedsatt gång-

hastighet, uthållighet och nedsatt balansförmåga. Det anses således vara en betydelsefull fak-

tor att öka muskelstyrkan vid motorisk rehabilitering efter en stroke. (Morris, Dodd & Morris, 

2004). 

 

Styrketräning ger, förutom ökad muskelkraft och uthållighet i muskeln, ökad benmassa och 

ledbrosktjocklek (Evans, 1999). Dessutom ökar hållfastheten i ligament och senor av styrke-

träning (Mazzeo, Cavanagh, Evans, Fiatarone Hagberg, McAuley & Startzell, 1999). Förutom 

de fysiologiska effekterna kan styrketräning även ge effekter så som ökat välbefinnande och 

ökat självförtroende (Morris et al. 2004). Normalt då muskelsvaghet orsakar dysfunktion är 

rehabiliteringen inriktad på att förbättra styrka och bygga upp musklerna för att erhålla ett 

normalt rörelsemönster (Smith, Silver, Goldberg & Macko, 1999). Men det finns en viss tvek-

samhet över hur styrketräning påverkar framförallt spasticiteten hos individer som drabbats av 

stroke. Det antas att styrkeövningar ger en ökning av muskeltonus i antagonisten vilket har en 

negativ påverkan på koordination och timing hos strokedrabbade (Bobath, 1978; Cornall, 

http://www.who.int
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1991; Ryerson & Levit, 1997). Dessa påståenden har dock kommit att ifrågasättas då det visat 

sig att intensiv styrketräning inte ökar spasticiteten (Fowler, Ho, Nwigwe & Dorey, 2001; 

Brown & Kautz, 1998). Flera studier som gjorts de senaste åren visar att styrketräning inte 

påverkar spasticiteten negativt, utan träningen leder till ökad muskelstyrka, förbättrad balans- 

och funktionell förmåga (Smith et al. 1999; Sharp & Brouwer, 1997). Det har visat sig att 

styrketräning av nedre extremitet kan förbättra funktionella uppgifter så som balans, gång 

samt uppresning från stol, hos patienter med stroke (Shamays & Shepherd, 2000). I och med 

att den funktionella förmågan har ökat, reduceras således fallrisken (Smith et al. 1999). 

 

Styrketräning bör enligt rekommendationerna utföras 2-3 gånger per vecka och ska omfatta 1 

set med 8-12 repetitioner och totalt 8-10 olika övningar. Dessa rekommendationer gäller för 

friska vuxna med ingen eller måttlig erfarenhet av styrketräning (Roos, 2003). För att få ut 

maximal effekt av träningen bör den vara progressiv, det vill säga att belastningen stegras allt 

eftersom prestationen ökar (Karlsson, Thomeé, Martinsson & Swärd, 1997). Efter cirka åtta 

veckors styrketräning kan man se effekt på muskelstyrkan (Roos, 2003). Beroende på mål-

sättning och förväntat resultat av styrketräningen utförs övningarna med olika hög belastning 

(Karlsson et al. 1997). Största effekten i ökning av muskelstyrka erhålls genom en hög belast-

ning på ca 80 % av 1 Repetition Maximum (1 RM). 1 RM är den maximala belastning som 

förmås lyftas en gång. En lägre träningsintensitet på mindre än 60 % av 1 RM leder till en 

ökad muskeluthållighet snarare än muskeltillväxt, muskeln blir mer uthållig men inte starkare. 

(Evans, 1999). 

 

För att kunna utvärdera styrkan och styrketräningseffekten används olika typer av mätinstru-

ment. Isokinetiska dynamometrar är populära instrument när det gäller att utvärdera styrkan 

hos idrottsmän och hos individer med ortopediska skador. Det är däremot mer kontroversiellt 

att använda dynamometrarna vid utvärdering hos vuxna individer med hjärnskador. Använ-

dandet av en isokinetisk dynamometer har dock visat sig vara reliabel vid styrkemätningar i 

nedre extremitet hos strokedrabbade vuxna, med undantag för knäflexion. (Pohl, Startzell, 

Duncan & Wallace, 2000). 
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För att kunna utvärdera styrkan och styrketräningens effekt på den funktionella förmågan 

mäts variabler som till exempel gånghastighet och balansförmåga. Det finns även självskatt-

ningsskalor, där personen själv får skatta sin egen fysiska förmåga (Morris et al. 2004). 

 

Syfte 

Att kritiskt granska vetenskapliga artiklar gällande styrketräning av nedre extremitet för per-

soner med diagnosen stroke. 

 

Frågeställningar 

• Vilka förändringar av muskelstyrka och funktionell förmåga kan ses efter styrketrä-

ning av nedre extremiteter hos individer med diagnosen stroke? 

• Vilken intensitet och duration av styrketräning ska patienten utföra för bästa resultat?  

• Påverkas spasticiteten av styrketräning? 

• Vilka mätmetoder används för att mäta effekten av styrketräning för nedre extremite-

ter? 

 

 

Metod 

Litteraturstudie där sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i följande databaser: Academic 

Search Elite, AMED/webspirs, CINAHL/webspirs och Medline/PubMed. Sökorden som an-

vändes i olika kombinationer var stroke, strength training, resistance training, muscle strength, 

muscle weakness och progressive resistance strength training. Litteratursökningen ägde rum 

oktober och november 2005. 

Inklusionskriterier 

Engelskspråkiga artiklar publicerade 1995 och framåt, innehållande interventionsstudier med 

inriktning på styrketräning av strokedrabbade individer.  

Exklusionskriterier 

Studier med interventioner innefattande CI-terapi. Interventionsstudier med enbart inriktning 
av övre extremitet. 
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Procedur 

Sökningen gav totalt 1566 sökträffar och när sökorden kombinerats återstod 89 artiklar (Ta-

bell 1). När dubbletter och trippletter sorterats bort gjordes en bearbetning av de återstående 

24 artiklarnas abstrakt, dessa artiklar granskades sedan vidare i sin helhet. 14 av artiklarna 

motsvarade inte våra inklusionskriterier utan valdes bort och slutligen kvarstod 10 artiklar för 

fortsatt analys. 

 

Tabell 1. Utfall av litteratursökning  

Databaser, sökord och limits Antal träffar Antal relevanta 
 
Academic Search Elite 
Limits: human, English, Full text 
Publication date from 1995 

  

Stroke and strength training 7 2 
Stroke and resistance training 2 1 
Stroke and muscle strength 23 2 
Stroke and muscle weakness 8 1 
Stroke and progressive resistance strength training 
 

1 1 

AMED/webspirs 
Limits: human, English 
Publication date from 1995 

  

Stroke and strength training 15 8 
Stroke and resistance training 9 4 
Stroke and muscle strength 107 10 
Stroke and muscle weakness 28 3 
Stroke and progressive resistance strength training 2 2 
 
CINAHL/webspirs 
Limits: human, English 
Publication date from 1995 

  

Stroke and strength training 234 10 
Stroke and resistance training 115 4 
Stroke and muscle strength 422 10 
Stroke and muscle weakness 83 5 
Stroke and progressive resistance strength training 13 3 
 
Medline/PubMed 
Limits: human, English 
Publication date from 1995 

  

Stroke and strength training 96 7 
Stroke and resistance training 75 3 
Stroke and muscle strength 207 8 
Stroke and muscle weakness 114 2 
Stroke and progressive resistance strength training 5 3 
SUMMA:  1566 89 

 

Bedömning av studiernas tillförlitlighet 

Vid bedömning av de utvalda studiernas tillförlitlighet användes en kvalitetsbedömningsmall 

(bilaga 1) från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Mallen bygger på ett po-

ängsystem (0-100) där studiernas kvalitet poängsätts utifrån undersökningsgrupp, behandling, 

utvärdering och datapresentation och analys (SBU, 1999). Bedömningsmallen var konstruerad 

för bedömning av studier med ländryggspatienter men för att mallen skulle vara relevant för 
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vår studie har viss modifiering av bedömningsmallen genomförts och följande punkter blivit 

avlägsnade. B:5 Patienternas eventuella utstrålande besvär är beskrivna 1p, M:1 Smärta är 

utvärderad 2p, M:4 Rörligheten i ryggen är utvärderad 2p. Maximal poäng som kan erhållas 

blir 95p efter modifiering. Höga poäng efter kvalitetsbedömning betyder högre kvalitet på 

studien. För att inbördes kunna jämföra kvaliteten av de bedömda studierna och värdera dessa, 

delades poängskalan upp i tre delar: 

• 0-32p indikerar låg kvalitet. 

• 33-64p indikerar medelhög kvalitet. 

• 65-95p indikerar hög kvalitet. 

Studierna bedömdes och poängsattes enskilt av båda författarna, resultaten jämfördes därpå 

och studiernas slutgiltiga poäng fastställdes. 

 

 

Resultat 

Resultatet innehåller en analys av 10 artiklar (tabell 2). Av dessa artiklar var fyra studier Ran-

domized controlled studies (RCT), de återstående sex studierna hade en före/efter försöksde-

sign det vill säga att en och samma grupp testades före respektive efter interventionen. Studi-

ernas SBU-poäng varierade mellan 14, som indikerar låg kvalitet, och 66 som påvisar hög 

kvalitet. Fem av studierna återfinns på den lägsta nivån, detta på grund av att studierna ofta 

saknar både kontrollgrupp och uppföljning. De visar även brister i beskrivning om randomise-

ring samt har ett lågt deltagarantal. Resultatet från dessa studier bör därför tolkas med försik-

tighet. 
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Författare 
SBU-poäng 
Design 

Försökspersoner  Inklusions- och exklu-
sions kriterier 
 

Interventionsgrupp Kontrollgrupp Förändringar av muskel-
styrka  

Funktionella förändring-
ar 

Effekt av spasticiteten 

Moreland et al. (2003).  
 
66 
 
RCT 

N = 133,  
< 6 mån poststroke.  
M = 69,1 år resp. 72,0 år. 
Inneliggande på sjukhus. 

- < 6 mån,  
följa och förstå instruk-
tioner.  
Motorisk nivå 3-5 och 
nivå 2-6 av CMSA1, ben 
resp. fot. 
- CMSA poäng >90, led- 
muskelproblem som 
påverkar nedre extremi-
tet, osteoporos, högt 
blodtryck el hjärtfel. 
 

-Rehabiliteringsprogram 
på sjukhus. 
- Styrketräning nedre 
extremitet 30min, 3ggr/v 
i medellängd 62d. 
10x2reps, vikter runt 
midja el ankel. Motstån-
det ökade successivt.  

- Rehabiliteringsprogram 
på sjukhus. 
- Styrketräning nedre 
extremitet 30min, 3ggr/v 
i medellängd 56 d. 
10x2reps, inga vikter.  

Ej testad. - 9��0:72 i båda grup-
perna. 
- 9�0RWRULVN�IXQNWLRQ�
mätt med CMSA i båda 
grupperna.  
Ingen skillnad mellan 
grupperna. 

Ej testat. 

Kim et al. (2001). 
 
53  
 
RCT 

N = 20 
6mån poststroke.  
M = 60,4 år resp. 61,9 år.  

- ����år, 
6 mån, gå 40m med el 
utan hjälpmedel.  
��QLYå 3 av CMSA för 
fot & ben. Aktivitets-
tolerans på 45min inkl 
pauser. Ej utföra annan 
träning parallellt. 
- Afasi, hjärtproblem, 
muskuloskeletala pro-
blem ej orsakade av 
stroke. 
 

3ggr/v i 6 v.  
- 5min uppvärmn. & 
töjning paretiskt ben.   
- Styrketräning paretiskt 
ben, 30min, isokinetiska 
koncentriska övn. 10x3. 
- 5 min töjning. 

3ggr/v i 6 v.  
- 5min uppvärmning & 
töjning paretiskt ben. 
- Passivt max ROM3 
paretiskt ben, 30min, 
10x3.  
- 5 min töjning. 

- 9�6W\UND�L�LQWHUYHn-
tionsgruppen. 

- 9�7UDSSJångshastighet 
& gånghastighet i båda 
grupper.  
- Ingen signifikant 
ökning av HRQoL4 i 
någon av grupperna. 

Ej testat. 
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Ouellette et. Al. 
(2004).  
 
51  
 
RCT 
 

N = 42  
>6 mån < 6 år poststroke. 
M = 65.8år resp. 66.1år. 

- ����år, 
>6 mån < 6 år,, hemipa-
res i nedre extremitet. 
Hemmaboende, själv-
ständig med el utan 
hjälpmedel. 
- Hjärtproblem, högt 
blodtryck, �����Så 
MMT5, fraktur senaste 6 
mån, smärta vid fysisk 
aktivitet, ej utföra annan 
fysisk träning parallellt. 

3ggr/v i 12 v.  
- Styrketräning nedre 
extremitet, 8-10x3, 70% 
av 1 RM. Motståndet 
ökade successivt.  

- 3ggr/v i 12 v bilateralt 
max ROM nedre extre-
mitet. 
- Töjning övre extremi-
tet. 

- 9�6W\UND�DY�%36, 
paretisk & ickeparetisk 
KE*7, paretisk DF*8, 
paretisk & ickeparetisk 
PF*9 i interventions-
gruppen. 

- 9�$Y��0:7*10 och 
max gånghastighet* i 
båda grupper.  
- 9�DY�//)',11 
i interventionsgruppen.  

Ej testat. 
 

                                                
*= Signifikant förändring 
1 Chedoke-McMaster Stroke Assessment, instrument för att bedöma motorisk kontroll, nivå 1-7, höga poäng indikerar bättre funktion 
2 2 Minute Walk Test  
3 Range of motion 
4 Health-related quality of life 
5 Mini-Mental Test 
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Författare 
SBU-poäng 
Design 

Försökspersoner  Inklusions- och exklu-
sions kriterier 
 

Interventionsgrupp Kontrollgrupp Förändringar av muskel-
styrka  

Funktionella förändring-
ar 

Effekt av spasticiteten 

Teixeira-Salmela  
et al. (1999).  
 
35  
 
RCT 

N = 13  
>9mån poststroke. 
M = 65,87 år resp. 69,42 
år. 

- Inga inkl. kriterier. 
- Funktionshinder orsa-
kad av annan sjukdom än 
stroke.  

N = 6 
3ggr/v i 10 v.  
- 5min uppvärmn. 
- 10-20min konditions 
träning.  
- 30min isometrisk 
excentrisk, koncentrisk 
styrketräning nedre 
extremitet. 80% av 1 RM 
10x3. Motståndet ökade 
successivt. 
- 5-10 min töjning.  

N = 7  
Gjorde ingenting i 10v, 
tränade sedan enl. inter-
ventionsgruppen i 10v. 

- 9�.RQFHQWULVND�VW\r-
kan* i paretiskt ben i 
interventionsgruppen. 

- 9�*ånghastighet* & 
trappgångshastighet* 
jämfört med kontroll-
grupp. 
- 9�1LYå av fysisk aktivi-
tet HAP12* jämfört med 
kontrollgrupp. 
- 9�)\VLVN��SVykisk och 
social hälsa, NHP13* 
jämfört med kontroll-
grupp.  

Ingen skillnad, mätt med 
Pendulum Test. 

Sharp & Brouwer, 
(1997).  
 
33  
 
Single- 
group pre/post trial. 

N = 15 
>6 mån poststroke. 
M = 67år. 

- 12m, med el utan 
hjälpmedel. 
- Deltagit i rehabprogram 
de senaste 4 veckorna, 
kontrakturer, funktions-
hinder orsakad av annan 
sjukdom än stroke. 

3ggr/v i 6v.  
- 5 min uppvärmn.  
- Isokinetisk, koncentrisk 
träning av paretiskt ben 
Quads14 & HS15  6-8 rep.  
- Töjning av Quads & 
HS 4x15s. 
 

Ingen. -9�6W\UND�DY�4uads* & 
HS* paretiskt ben.  
 

- 9�*ånghastighet.  
- 9�1LYå av fysisk aktivi-
tet HAP.  
- Ingen skillnad vid 
TUG16eller trappgång. 
 

Ingen förändring av 
spasticitet mätt med 
Pendulum Test & EMG. 

Engardt et al. (1995). 
 
31  
 
Single- 
group pre/post trial. 

N = 20 
>2 år poststroke.  
M = 62,2 år resp. 64,6 år. 

Finns inga. 2ggr/v i 6 v.  
- Isokinetisk träning av 
paretiskt ben. 
- Grupp 1 (n=10) excent-
risk träning av Quads, 10 
reps.  
- Grupp 2 (n=10) kon-
centrisk träning av 
Quads, 10 reps.  

Ingen.  
 

- 9�.RQFentrisk* och 
excentrisk* styrka i 
grupp 1.  
- 9�.RQFHQWULVN�RFK�
excentrisk stryka i  
grupp 2. 
 

- 9�*ånghastighet i båda 
grupper.  
- Jämvikt av paretiskt 
och ickeparetiskt ben vid 
uppresning från sittande i 
grupp 1.   

- 9�(0*�DNWLYiteten i 
antagonisten efter träning 
i grupp 2. 

                                                                                                                                                                                                                                  
*= Signifikant förändring 
6 Ben Press. 
7 Knä Extension 
8 Dorsal Flexion 
9 Plantar Flexion 
10 6 Minute Walk Time  
11 The Late-Life Function and Disability Instrument, poängbedömning baserad på självupplevda hinder vid ADL aktiviteter. 
12 Human Activity Profile, frågeformulär angående fysiska aktiviteter t.ex. ADL. 
13  Nottingham Health Profile, frågeformulär angående upplevd fysisk, psykisk och social hälsa. 
14 Quadriceps 
15 Hamstrings 
16 The timed Up and Go test. 
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Författare 
SBU-poäng 
Design 

Försökspersoner  Inklusions- och exklu-
sions kriterier 
 

Interventionsgrupp Kontrollgrupp Förändringar av muskel-
styrka  

Funktionella förändring-
ar 

Effekt av spasticiteten 

Weiss et al. (2000). 
 
27 
 
Single- 
group pre/post trial. 

N = 7 
>1 år poststroke. 
M = 70 år. 

- >60 år, > 1 år, eget 
ordinärt boende, ej utföra 
annan träning parallellt.  
Oförmåga att stå på det 
paretiska benet >15 sek. 

2 ggr/v i 12v.  
- Styrketräning nedre 
extremitet. 
 8-10x3, 70 % av 1RM. 
Motståndet ökade suc-
cessivt. 

Ingen. - 9�0XVNHOVW\UND�DY�
paretiskt & ickeparetiskt 
ben. 
-9�$Y�DOOD���WHstade 
muskelgrupper.  

- 9�$Y�PRWRULVN�IXQNWLRQ�
enl. MAS17.  
- 9�%DODQV�HQO��%%18.  
- ;�$Y�WLG�YLG�XSSUHVQLQJ�
från stol till stående.  
- Inga förändringar i 
gånghastighet.  
 

Ej Testat. 

Teixeira-Salmela et al. 
(2001). 
 
27  
 
Single- 
group pre/post trial. 

N = 13 
9 mån poststroke. 
M = 67,7 år. 

- Gå självständigt med el 
utan hjälpmedel i 15 
min, aktivitetstolerans på 
45 min inkl. raster.  
- Funktionshinder orsa-
kad av annan sjukdom än 
stroke, afasi.  

3ggr/v i 10 v.  
- 5min uppvärmn. 
- 10-20min konditions- 
träning. 
- 30min isometrisk 
excentrisk & koncentrisk 
styrketräning nedre 
extremitet. 80% av 1 RM  
10x3. Motståndet ökade 
successivt.  
- 5-10 min töjning. 
 

Ingen. - 9�0XVNHOVW\UND�YLG�3)��
KF19 & HE20 av både 
paretiskt och ickepare-
tiskt ben. 
 

- 9�*ånghastighet*. 
- 9�6WHJ�PLQ� 
- 9�6WHJOlQJG� 
Både paretiskt och 
ickeparetiskt ben. 

Ej Testat. 

Badics et al. (2002).  
 

21  
 
Single- 
group pre/post trial. 

N = 56 
>3 v <10 år poststroke. 
M = 61 år. 

- Inga inkl kriterier. 
- Hjärtproblem, spastici-
tet > 4 enl. AS21, muskel-
svaghet 0-2 och 5 enl. 
BMRC22, sjukdomar som 
påverkar lederna. 

4 v på rehabcenter. 
- Styrketräning nedre 
extremitet 20x3-5 
(N=56/56). 
- Styrketräning övre 
extremitet 20x3-5 
(N=36/56). 
30%-50% av 1 RM. 
 

Ingen. - 9�6W\UND�QHGUH�H[WUe-
mitet. 
-9��6W\UND�|YUH�H[WUHPi-
tet. 

Ej utvärderat. Ingen skillnad, mätt med 
AS. 

Mouraux et al. (2002).  
 
14  
 
Single- 
group pre/post trial. 

N = 9 
 > 3 mån poststroke. 

- >3 mån, gå själv-
ständigt 14m utan hjälp-
medel, gå upp/ned för 
trappa.  
- Kognitiva problem 
samt ortopediska skador.  

3ggr/v i 6 v. Excentrisk 
träning av paretiskt ben.  
N = 4 

Gjorde ingenting.  
N = 5. 

- 9�.RQFHQWULVN�VW\UND�
vid 60°/s. 
- 9�([FHQWULVN�VW\UND�YLG�
60°. 
För kontrollgruppen var 
styrkan oförändrad efter 
6 v. 

- 9�*ånghastighet*.  
- 9�7UDSSJångs-
hastighet* nedför.  
- 9�8SSOHYHOVH�DY�IXQk-
tionell förmåga. 
 

Ej Testat. 

                                                
*= Signifikant förändring 
17 Motor Assessment Scale, utvärderar motorisk funktion nedre extremitet, instrumentets första 5 items användes. 
18 Bergs Balans skala. 
19 Knä Flexion. 
20 Höft Extension. 
21 Ashworth Scale. 
22 British Medical Research Council, 0-5skala, 0=ingen muskelaktivitet, 5=normal muskelaktivitet. 
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Sex av studierna (Ouellette et al. 2004; Teixeira-Salmela et al. 1999; Sharp et al. 1997; Eng-

ardt et al. 1995; Badics et al. 2002 & Mouraux et al. 2002) visar signifikanta förbättringar av 

muskelstyrkan i paretiskt ben i interventionsgruppen. En av dessa studier (Ouellette et al. 

2004) visade även signifikanta förbättringar av det icke-paretiska benet efter träning. Bara två 

av studierna (Ouellette et al. 2004; Teixeira-Salmela et al. 1999) som visade på signifikant 

förbättring av muskelstyrka var av RCT-design och de bedöms vara av medelhög kvalitet. Av 

de nio studier som mätte funktionella förändringar beskriver fyra (Ouellette et al. 2004; Te-

ixeira-Salmela et al. 1999; Teixeira-Salmela et al. 2001 & Mouraux et al. 2002) signifikanta 

förändringar av gånghastigheten efter interventionen. 

 

I nio studier mättes funktionella förändringar som gånghastighet och trappgångshastighet, det 

genomfördes även olika motoriska bedömningar före och efter träning. I den sista och 10: e 

studien (Badics et al. 2002) mättes ej funktionella förändringar. I de nio studier (Kim et al. 

2001; Ouellette et al. 2004, Teixeira-Salmela et al. 1999; Sharp et al. 1997; Engardt et al. 

1995; Weiss el al. 2000; Teixeira-Salmela et al. 2001; Badics et al. 2002 & Mouraux et al. 

2002) undersökningar av förändringar av muskelstyrka gjordes, skedde mätningarna med 

hjälp av isokinetiska dynamometrar. 

 

Skillnader kunde ses mellan de 10 studiernas frekvens och duration, de deltagande tränade 2-3 

gånger i veckan under 4-12 veckor. Interventionsgrupperna i dessa fyra studier (Ouellette et 

al. 2004; Teixeira-Salmela et al. 1999; Teixeira-Salmela et al. 2001 & Mouraux et al. 2002) 

hade alla tränat styrketräning tre gånger i veckan men med en spridning mellan 6-12 veckor. I 

de flesta av studierna (Ouellette et al. 2004; Teixeira-Salmela et al. 1999 & Teixeira-Salmela 

et al. 2001) tränades både paretiskt- och icke-paretiskt ben under 10-12 veckor. Det fanns 

även stora skillnader mellan träningsprogrammens utformning, som exempel kan dessa två 

studier (Teixeira-Salmela et al. 1999; Ouellette et al. 2004) nämnas. Teixeira-Salmela et al. 

(1999) tillämpade en mer allsidig träning med styrketräning i kombination med konditionshö-

jande träning medan Ouellette et al. (2004) endast tränade styrketräning. Även träningsutrust-

ning skilde sig åt till viss grad. Träningsutrustningen bestod av fria vikter som fästes runt mid-

ja eller vrist (Moreland et al. 2003) samt av Theraband som extra motstånd vid träning (Teixe-

ira-Salmela et al. 1999; Teixeira-Salmela et al. 2001). Fyra studier (Kim et al. 2001; Sharp et 

al. 1997; Engardt et al. 1995; Mouraux et al. 2002) använde sig av isokinetiska dynamometrar 

av olika fabrikat vid styrketräningen och i de resterande tre studierna (Ouellette et al. 2004; 
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Weiss et al. 2000; Badics et al. 2002) tränade deltagarna i träningsmaskiner liknade dem som 

återfinns på träningsanläggningar och gym. 

 

I denna litteraturgranskning har effekten av spasticiteten efter styrketräning blivit undersökt i 

fyra av studierna (Teixeira-Salmela et al. 1999; Sharp et al. 1997; Engardt et al. 1995 & Ba-

dics et al. 2002). Tre av dem (Teixeira-Salmela et al. 1999; Sharp et al. 1997 & Badics et al. 

2002) visade ingen förändring av spasticiteten varav den fjärde studien (Engardt et al. 1995) 

påvisar en ökning av EMG aktiviteten i antagonisten i den grupp som tränat koncentrisk styr-

keträning. Ökningen var däremot ej signifikant. Alla studierna som granskat spasticiteten efter 

träning befinner sig på gränsen mellan låg- och medelhög kvalitetsnivå. 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att styrketräning hade en positiv effekt hos patienter som har blivit drabbad 

av stroke, där styrketräningen ger en ökad muskelstyrka och en förbättrad funktionell förmå-

ga. Alla de nio studierna som undersökt muskelstyrka (Kim et al .2001; Ouellette et al. 2004; 

Teixeira-Salmela et al. 1999; Sharp et al. 1997; Engardt et al. 1995; Weiss et al. 2000; Teixei-

ra-Salmela et al. 2001; Badics et al. 2002 & Mouraux et al. 2002) visar en trend mot förbätt-

ring efter intervention. I sex av studierna (Ouellette et al. 2004; Teixeira-Salmela et al. 1999; 

Sharp et al. 1997; Engardt et al. 1995; Badics et al. 2002 & Mouraux et al. 2002) var förbätt-

ringarna signifikanta efter styrketräning. Tre av studierna (Ouellette et al. 2004; Teixeira-

Salmela et al. 1999 & Teixeira-Salmela et al. 2001) som tränat både paretiskt och icke-

paretiskt ben visade på signifikanta förbättringar av gånghastigheten. En tolkning kan då vara 

att det ger ett bättre resultat att träna båda extremiteterna intensivt om en ökning av gånghas-

tighet eftersträvas. Eftersom människan använder båda benen vid gång bör då förbättringar av 

icke-paretiskt ben helt rimligt skapa bättre förutsättningar för gångförmågan. Trots detta påvi-

sar Mouraux et al. (2002) en signifikant förbättring av gånghastigheten trots att träningen bara 

skedde i sex veckor och enbart det paretiska benet tränades. 
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I studien av Badics et al. (2002) har belastningen under interventionen varit mellan 30%-50% 

av 1 RM vilket kan tyckas vara för låg belastning för att erhålla ett resultat av ökad muskel-

styrka. Enligt Evans (1999) erhålls den största vinsten i muskelstyrkan vid en belastning på 

cirka 80% av 1 RM. Trots detta har deltagarna (Badics et al. 2002) ökat styrkan signifikant, 

vilket kan bero på att de inkluderade var otränade innan studien påbörjades. Engardt et al. 

(1995) och Mouraux et al. (2002) fick en signifikant ökning av muskelstyrkan efter bara sex 

veckors träning och detta kan vara ett annat exempel på att de inkluderade var otränade innan 

studien påbörjades. Dessutom framgår det ej om deltagarna i dessa två studier utfört någon 

annan fysisk aktivitet parallellt med studiens intervention, det går därför inte vara helt säker 

på vad resultatens styrkeökning beror på. Enligt Roos (2003) bör styrketräningen omfatta åtta 

veckors träning för att får en ökad muskelstyrka, trots detta visar det sig att tre studier (Badics 

et al. 2002; Engardt et al. 1995 & Mouraux et al. 2002) fick en signifikant ökning av muskel-

styrkan efter bara sex veckors träning. 

 

Två studier (Ouellette et al. 2004 & Teixeira-Salmela et al. 1999) har funnit signifikanta för-

ändringar vid undersökning av ADL-förmåga och fysisk- psykisk och social hälsa. Det finns 

skillnader mellan utförandet av träningen i dessa båda studier. Teixeira-Salmela et al. (1999) 

har förutom styrketräning även tränat kondition. Ouellette et al. (2004) har endast tränat styr-

keträning. Likheter mellan studierna är bland annat styrketräningens frekvens och duration. I 

Teixeira-Salmela et al. (1999) studien har deltagarna tränat tre gånger i veckan i 10 veckor 

och i Ouellette et al. (2004) studien pågick träningen tre gånger i veckan i 12 veckor. Resulta-

ten bekräftar teorin om att det ger bättre effekt att träna flera gånger i veckan under en längre 

tidsperiod om ett gott resultat vill uppnås (Roos, 2003). 

 

Resultaten från de fyra studier (Teixeira-Salmela et al. 1999; Sharp et al. 1997; Engardt et al. 

1995 & Badics et al. 2002) som undersökte ökad muskeltonus efter styrketräning visar att 

spasticiteten ej ökar signifikant efter styrketräning. I en av studierna (Engardt et al. 1995) vi-

sar resultaten på en ökning av spasticiteten i den grupp som tränat koncentrisk styrketräning. 

Detta resultat visar på en intressant skillnad då det påvisar att excentrisk träning skulle vara 

mer lämplig än koncentrisk träning för strokedrabbade individer. Då bevisningen bara stöds 

av denna enda studie krävs det i framtiden fortsatta studier för att kunna klarlägga evidens för 

detta påstående. Författarna tycker sig se en trend som pekar emot Bobaths (1978) påstående 

att styrketräning skulle ge ökad spasticitet. Eftersom bara fyra studier (Teixeira-Salmela et al. 

1999; Sharp et al. 1997; Engardt et al. 1995 & Badics et al. 2002) valt att utvärdera denna 
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variabel ses ingen klar bild på vad styrketräning har för effekt på spasticiteten, men resultaten 

från de fyra studierna visar en tendens att spasticiteten ej påverkas avsevärt.  

 

I studierna har man använt sig av olika typer av mätinstrument vid mätningen av muskel-

styrka (Pohl et al, 2000) och funktionell förmåga (Morris et al. 2004). Men vi ser inga klara 

skillnader mellan de olika studiernas resultat och att dessa eventuella skillnader skulle bero 

på att mätutrustningen varierar. Skillnaderna har ett mer multifaktoriellt samband, det vill 

säga att de olika faktorerna spelar stor roll i sammanhanget och vi kan ej säga att det bara 

beror på olika mätinstrument. Studierna (Ouellette et al. 2004 & Teixeira-Salmela et al. 

1999) som har funnit signifikanta förändringar vid undersökning av ADL-förmåga och fy-

sisk- psykisk och social hälsa använde instrumenten The Late-Life Function and Disability 

Instrument (LLFDI) och Nottingham Health Profile (NHP). Dessa instrument är dock base-

rade på deltagarens egna självupplevda hinder vid till exempel ADL-situationer samt fråge-

formulär angående självupplevd fysisk och psykisk hälsa före och efter interventionen. För-

fattarna anser att dessa subjektiva mätmetoder kan bidra till felkällor i resultatet. Den sva-

rande kan överskatta sin egen förmåga gällande självupplevda ADL-situationer och fysisk 

och psykisk hälsa. Författarna anser att mer objektiva mätinstrument möjligtvis kunnat ut-

värdera mer om de deltagande kan applicera sin nyvunna muskelstyrka i det verkliga livet. 

Den största vinsten ligger ej i ökad gånghastighet eller ökad muskelstyrka utan finns i de 

drabbade individernas faktiska vardag. Vid en studie (Badics et al. 2002) som granskat mus-

keltonus användes Ashworth Scale som utvärderingsmetod före och efter träning. Men det 

framgår ej klart om det är samme person som undersökt deltagarna. Då Ashworth Scale är en 

mätmetod där en och samme person utvärderar muskeltonus, baserat på vad utvärderaren 

själv känner, tycker författarna detta indikerar metodologiska brister. 

 

Flera av studierna (Moreland et al. 2003; Kim et al. 2001; Teixeira-Salmela et al.1999; Sharp 

et al. 1997; Teixeira-Salmela et al. 2001; Badics et al. 2002 & Mouraux et al. 2002) kräver 

bland annat att de deltagande inte får ha något annat funktionshinder orsakat av någon annan 

sjukdom än stroke. Dessutom begär flera (Kim et al. 2001; Sharp et al. 1997; Teixeira-

Salmela et al. 2001 & Mouraux et al. 2002) att deltagarna ska kunna gå själv mellan 12m-

40m, och en studie (Kim et al. 2001) väljer även att ha en aktivitetstolerans på hela 45 minuter 

som inklusionskriterium. Dessa krav kan verka lite tuffa att begära av samtliga stroke-

drabbade och visar på en ganska ”frisk” studiepopulation, tycker författarna. Frågan är om 
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styrketräning är lämpligt för alla individer som drabbats av stroke eller passar det bäst för dem 

med lindriga symtom? 

 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten, tycker vi, är det faktum att alla studier förutom en 

(Moreland et al. 2003), inriktar sig på strokepatienter i den kroniska fasen av sjukdomen, det 

vill säga mer än nio månader efter insjuknandet. Resultaten pekar tydligt på att det går att få 

positiva förändringar trots att kroppens spontana läkningsperiod beräknas vara över. Det ger 

oss en känsla av hoppfullhet. Det visar även på ett stort område för sjukgymnastiska insatser 

inför framtiden. 

 

Metoddiskussion 

Metoden vi använt oss av vid granskningen av litteraturen upplevs svårtolkad av författarna, 

då ingen av författarna har någon vana av att kvalitetsbedöma och granska artiklar. Däremot 

gjordes försök till att standardisera bedömningen genom att vi först gick igenom SBU: s kva-

litetsbedömningsmall tillsammans så att vi tolkade artiklarna på ett snarlikt sätt. Studierna 

bedömdes sedan enskilt av båda författarna, innan vi jämförde och fastställde de slutgiltiga 

poängerna tillsammans. Studierna i litteraturgranskning har mestadels blivit tilldelade låga 

SBU-poäng på grund av att de ofta saknar både kontrollgrupp och uppföljning. Studierna vi-

sar även brister i beskrivning om randomisering samt har överlag ett lågt deltagarantal. Där-

emot är det inte helt säkert att en låg SBU-poäng automatiskt betyder att resultaten blir mindre 

trovärdiga. Det är ändå fullt möjligt att producera intressanta resultat som pekar åt samma håll 

som studier med högre kvalitet. Vi upplevde det även svårt att jämföra de olika studiernas 

resultat då både deras metod och intervention skiljer sig åt. 

 

Andra felkällor vid bedömningen av studiernas kvalitet kan vara att endast en bedömnings-

mall har använts samt att mallen som användes, ursprungligen var avsedd för bedömning av 

studier med ländryggspatienter. Trots goda intentioner att göra bedömningsmallen mer rele-

vant för litteraturstudien känner författarna att resultatet kunde ha fått ett annat utfall om en 

mer övergripande bedömningsmall nyttjats som ej var specifikt inriktad på studier gjorda med 

patienter med ländryggssmärta.  
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Konklusion 

De 10 studier som granskats har generellt sett en låg kvalitet. En trend kan dock utläsas av 

resultatet, styrketräning ökar muskelstyrka, bidrar till funktionella förbättringar och verkar 

inte öka spasticiteten nämnvärt hos individer som drabbats av stroke.  
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Bilaga 1 

Mall för att granska vetenskapliga artiklar 

1 UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (A-F) 30 poäng 
A. Homogen undersökningsgruppen 
    A:1 Det finns en beskrivning av kriterier för att inkludera och utesluta patienter 1p 
    A:2 Försök har gjorts att få en homogen undersökningsgrupp 1p 
 
B. Ingen skillnad föreligger mellan grupperna avseende relevanta grunddata 
    B:1 Besvärens varaktighet finns beskrivna 1p 
    B:2 De viktigaste effektvariablernas mätvärden finns beskrivna före interventionen 1p 
    B:3 Ålder är redovisad 1p 
    B:4 Uppföljning av återfall före interventionen finns angivet 1p 
    B:5 Patienternas ev utstrålande besvär är beskrivna 1p 
 
C. Adekvat randomisering 
    C:1 Patienterna har randomiserats till de olika interventionerna 2p 
    C:2 Randomisering som utesluter bias (exempel. Slutna kuvert) finns beskriven 2p 
 
D. Bortfallen finns beskrivna separat för varje grupp och redogörelse för orsaker till 
bortfallen (Noll poäng om inget bortfall finns) 3p 
 
E. Bortfall totalt för alla grupper 
   E:1 Bortfall <20% 2p 
   E:2 Bortfall <10% 2p 
 
F. Antal patienter 
    F:1 > 50 i den minsta gruppen finns kvar vid första eftermätningen 6p 
    F:2 > 100 i den minsta gruppen finns kvar vid första eftermätningen 6p 
 
2 BEHANDLING (G-K) 30 poäng 
G. Behandlingarna standardiserade och beskrivna 
    G:1 Den studerade behandlingen är beskriven 5p 
    G:2 Alla jämförande behandlingar är beskrivna 5p 
 
H. Den studerade behandlingen är jämförd med placebo 5p 
 
I. Kontroll – eller jämförelsegruppen är adekvat 5p 
 
J. Annan samtidig behandling har undvikts eller varit likvärdig 5p 
 
K. Följsamheten (compliance) är mätt och befunnen tillfredsställande i alla grupper 5p 
 
3 UTVÄRDERING (L-O) 30 poäng 
 
L. Deltagarna vet inte vilken av behandlingarna de får 
    L:1 Försök att ”blinda” deltagarna 3p 
    L:2 Blindningen utvärderad och befunnen helt lyckad 2p 
 



 

 

M. Relevanta effektvariabler 
   M:1 Smärta är utvärderad 2p 
   M:2 Globalt mått på förbättring finns 2p 
   M:3 Förmåga eller aktiviteter har utvärderats 2p 
   M:4 Rörligheten i ryggen är utvärderad 2p 
   M:5 Återgång i arbete eller normala aktiviteter är utvärderad 2p 
 
N. Utvärderaren vet inte vilken patient som fått vilken behandling 
2 poäng / variabel av M1-M5 10p 
 
O. Uppföljningstid efter avslutad behandling är minst 6 månader 5p 
 
4 DATAPRESENTATION OCH ANALYS 10 poäng 
P. Bortfall 5p 
    (P:1 eller P:2 måste vara uppfyllt för att få 5 poäng på P) 
    P:1 Intention-to-treat gäller när bortfallet är mindre än 10%. Patienterna ska vara kvar i sin 
ursprungliga randomiseringsgrupp när resultaten redovisas.  
   P:2 När bortfallet är ������IRUGUDV�HQ�DQDO\V�VRP�WDU�KlQV\Q�WLOO�GH�ERUWIDOOQD�PlWYlUGHQD 
 
Q Viktigaste effektvariablerna för varje grupp presenterade med medelvärde och SD, 
medianvärde och percentil/range eller konfidensintervall 5p 
 
TOTALPOÄNG (1+2+3+4 eller summan av A-Q) 
Max = 100 poäng, varav 30 för undersökningsgruppen, 30 för behandlingen , 30 för utvärde-
ringen och 10 för datapresentationen och analys. 
 


