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Abstrakt 

Engstam, J. & Jeppsson, S. (2012). Hur individer med spasticitet upplever behandling med elektrisk 

stimulering samt hur metoden påverkar rörelseförmåga och funktion – en kvalitativ och kvantitativ studie. 

Examensarbete i sjukgymnastik. Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

 

Bakgrund: Spasticitet är en neuromuskulär försämring som är vanligt förekommande hos 

personer med en skada i centrala nervsystemet. Tillståndet beror delvis på en avsaknad reflex, 

reciprok inhibering och leder till en abnormalitet i sträckreflexerna och en överdriven 

koaktivering. Spasticitet leder till fysiska funktionsnedsättningar med sociala och ekonomiska 

påföljder. Spasticitet kan behandlas genom sjukgymnastik, farmaka samt elektrisk stimulering. 

Elektrodress är en behandlingsmetod som använder elektrisk stimulering för att reducera 

spasticitet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur individer med spasticitet upplever 

Elektrodress och dess behandlingseffekter samt hur metoden kan förbättra rörlighet och 

funktion. Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra individer med spasticitet och 

olika diagnoser. Dessa kompletterades med funktionella tester samt mätning av ledrörlighet hos 

två av individerna. Intervjumaterialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Behandling med elektrisk stimulering visades kunna förbättra rörlighet och 

gångförmåga hos informanterna. Intervjuerna resulterade i sju kategorier: livet innan, påverkan 

på kroppen, livspåverkan, nya träningsmöjligheter, metodens betydelse, upplevelser av effekten 

och kommande dräkts underlättande. Resultatet visade att metoden gav förbättringar 

kroppsligt, socialt och emotionellt samt att det är en bra behandlingsmetod för individer med 

spasticitet. Konklusion: Elektrodress ger en upplevd spasticitetsreducering hos informanterna. 

Elektrodress ger även påverkan på rörlighet och gångförmåga hos individer med spasticitet, men 

påverkan är individuell. Informanterna upplever en skön och muskelavslappnande känsla vid 

användandet, men ser elektroderna som otympliga under aktivitet. Studien tyder på positiva 

erfarenheter hos informanterna. Författarna anser att mer forskning krävs och att studier med 

större urvalsgrupper hade varit intressant att följa. 

Nyckelord: elektrisk stimulering, Elektrodress, rehabilitering, sjukgymnastik, spasticitet  
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Etiologi 

Spasticitet är ett vanligt förekommande tillstånd hos personer som drabbats av en skada i 

centrala nervsystemet, till exempel stroke, multipel skleros (MS), traumatisk hjärnskada eller 

cerebral pares (CP) (Smania, et al., 2010). Det är en neuromuskulär försämring som leder till 

sex abnormala kroppsfunktioner; felaktig positionering av lederna, överdriven koaktivering av 

agonist och antagonist, associerade rörelser, klonus, stereotypa rörelsesynergier samt abnormala 

sträckreflexer (Shumway-Cook & Wollacott, 2010). Sträckreflexen är en reflex som motverkar 

sträckning av en muskel genom att istället kontrahera den (Jenkins, Kemnitz & Tortora, 2010). 

Den överdrivna aktiveringen av denna reflex ger en ökad muskeltonus i agonisten som 

antagonisten inte klarar av att kompensera genom muskelaktivering. Den ökade muskeltonusen 

är hastighetsberoende och förekommer vid såväl aktiva som passiva rörelser. Spasticitet kan 

även leda till muskelsvaghet. Dessa tonusförändringar leder till en minskning av individens 

rörelseomfång (ROM) samt förhindrar aktiva rörelser (Shumway-Cook & Wollacott, 2010). 

De ofrivilliga rörelserna och den överdrivna koaktiveringen av musklerna som förekommer vid 

spasticitet beror delvis på en avsaknad reflex, så kallad reciprok inhibering (Crone, Petersen, 

Giménez-Roldán & Lung, 2007; Morita, Crone, Christenhuis & Peters, 2001). Reflexen har 

som uppgift att få antagonisten att slappna av då den aktiverade agonisten kontraheras (Jenkins, 

Kemnitz & Tortora, 2010). Avsaknad av reciprok inhibering vid spasticitet ses främst då 

antagonisten till den spastiska muskeln ska aktiveras. En avsaknad reciprok inhibiering leder till 

svårigheter att hämma de överdrivna sträckreflexerna i den spastiska muskeln, vilket i sin tur 

leder till svårigheter att utföra snabba och dynamiska rörelser (Morita, et al., 2001).    

Spasticitet är vanligt förekommande hos individer med CP och förekommer hos omkring 75 % 

av de diagnostiserade, genom formen spastisk CP (Nordmark, 2002). Vid fyra års ålder lider 47 

% av den totala populationen av barn med CP av spasticitet i sin vadmuskulatur. Då barnen har 

blivit tolv år har dock denna siffra sjunkit till 23 % (Hägglund & Wagner, 2008). I en studie 

bland MS-sjuka visade 84 % av försökspersonerna upp någon grad av spasticitet (Rizzo, 

Hadjimichael, Preiningerova & Vollmer, 2004). I en studie av Barnes, Kent, Semlyan och 

McMullen (2003) visade 97 % av försökspersonerna med MS upp någon grad av spasticitet i 

nedre extremitet och 50 % av dem hade någon grad av spasticitet i övre extremitet. 

Prevalensen av spasticitet bland strokepatienter tre månader efter insjuknandet ligger på 18 

(Lundström, Terént & Borg, 2008) till 19 % (Sommerfeld, Eek, Svensson, Widén Holmqvist & 

von Arbin, 2004). Ett år efter strokeinsjuknandet har 17 % fortfarande kvar sin spasticitet 
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(Lundström, Terént & Borg, 2008). Bland patienter som drabbats av en traumatisk 

ryggmärgsskada lider 65-78 % av spasticitet (Adams & Hicks, 2005). 

 

Fysiska funktionsnedsättningar 

ICF är ett nationellt framtaget system som inom forskning syftar till att “förstå och studera hälsa 

och hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser och bestämningsfaktorer” (Socialstyrelsen, 

2003, s. 10). ICF:s domäner är hälso- och hälsorelaterade domäner och beskrivs genom 

kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt genom aktivitet och delaktighet (Socialstyrelsen, 

2003).  

Rörande en individs kroppsfunktioner och kroppsstrukturer har spasticitet en stor påverkan.  

Vid spasticitet försämras individens rörelseförmåga och balans, vilket försvårar det vardagliga 

livet (Kim, Kwak, Park, Lee & Kim, 2011; Bhimani, Peden McAlpine & Henly, 2012).  Det 

finns en signifikant korrelation mellan spasticitet och ett begränsat rörelseomfång vid abduktion 

och extension i höftled samt vid flexion och extension i armbågsled. Det begränsade 

rörelseomfånget finns framförallt hos män och hos patienter som haft skadan länge, samt hos 

patienter med en skada av allvarlig typ (Sköld, Levi & Seiger, 1999).  

Individens förmåga att gå blir nedsatt som en följd av klonus och det flexionsmönster individen 

ofta intar som en följd av spasticiteten (Kim, e, 2011). Spasticiteten påverkar även individers 

förmåga att träna aktivt (Smania, et al., 2010) på grund av ledernas felaktiga positionering, de 

abnormala sträckreflexerna och den överdrivna koaktiveringen av agonist och antagonist 

(Shumway-Cook & Wollacott, 2010).  

Spasticitet i muskulatur i övre extremitet påverkar framförallt individens förmåga till allmän 

daglig livsföring (ADL) (Mayer, Esquenazi & Childers, 1997). Med ADL-förmåga avses 

”förmågan att självständigt klara de dagliga aktiviteterna” (Hulter Åsberg, 1990, s. 9). Inom 

ADL finns primärt ADL (personligt) samt sekundärt ADL (instrumentellt). Primärt ADL 

inkluderar aktiviteter som har med vården av den egna personen att göra, så som personlig 

hygien och födointag, samt kommunikation i tal och skrift. Sekundärt ADL inkluderar 

aktiviteter som har med boende, fritid och arbete att göra (Hulter Åsberg, 1990). Spasticitet i 

axelledens adduktorer och inåtrotatorer kan leda till svamp i armhålan och spasticitet i 

armbågsledens flexorer kan leda till svamp i armvecket som en följd av att hygienrutinerna inte 

går att utföra som önskat. Spasticitet i underarm och hand kan leda till en minskad förmåga att 

styra handens rörelser, en nedsatt greppförmåga samt en svårighet att sköta handflatans hygien. 
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Hand- och underarmsspasticitet kan innebära en ökad risk för karpaltunnelsyndrom då 

spasticiteten bildar ett ökat tryck på nerverna kring handleden. Passiva rörelser av spastisk 

muskulatur, exempelvis vid vardaglig omvårdnad, kan leda till smärta hos patienten (Mayer, 

Esquenazi & Childers, 1997). 

Spasticitet i muskulatur i nedre extremitet ger individen en nedsatt balans både i sittande och 

stående position. Individens gångförmåga blir nedsatt genom den försämrade balansen samt 

genom en abnormal ledpositionering i höft-, knä-, och fotled. Den nedsatta gångförmågan och 

svårigheterna att sitta påverkar individens förmåga att resa och förflytta sig vilket i sig påverkar 

individens autonomi och delaktighet i samhället. Bekväma positioner i sittande och liggande 

kan vara svårt att hitta beroende på vilken muskulatur som är påverkad av spasticiteten. 

Påklädning och hygienrutiner kan vara svåra att utföra, speciellt om en spasticitet finns i 

höftledens adduktorer och flexorer (Mayer, Esquenazi & Childers, 1997). 

 

Sociala påföljder 

Den andra aspekten av ICF, som rör aktivitet och delaktighet, påverkas också stort vid 

spasticitet. Som tidigare nämnts kan en nedsatt förmåga att sitta och gå påverka individens 

förmåga att resa och förflytta sig, vilket i stor grad påverkar individens delaktighet i samhället 

(Mayer, Esquenazi & Childers, 1997). De ofrivilliga rörelser och den nedsatta balans som 

förekommer vid spasticitet påverkar också individens möjlighet att utföra aktiviteter. Den 

minskade förmågan att utföra aktiviteter leder i sin tur till minskade chanser till delaktighet i 

samhället (Mahoney, Engebretson, Cook, Hart, Robinson-Whelen & Sherwood, 2007).  

Spasticitet har även en stor påverkan på individer i mötet med andra människor. Individer med 

spasticitet uttrycker en oro över att det i samhället finns en oförståelse kring det spastiska 

rörelsemönstret. De oroar sig även över vad andra ska tycka och att de ska bli misstolkade på 

grund av sitt annorlunda rörelsemönster. Spasticitet beskrivs som generande och 

stigmatiserande i sociala sammanhang (Mahoney, et al., 2007).  
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Påverkan på livskvalitet 

Att leva med spasticitet påverkar livskvaliteten negativt (Westerkam, Saunders & Krause, 2011) 

och en högre grad av funktionsnedsättning leder till en sämre livskvalitet (Doan, et al., 2012).  

MS-sjuka med spasticitet upplever en lägre grad av livskvalitet än MS-sjuka utan eller med en 

lägre grad av spasticitet (Rizzo, et al., 2004). Den sänkta livskvaliteten beror delvis på att 

spasticiteten utgör ett hinder i vardagslivet (Westerkam, Saunders & Krause, 2011). 

Livskvaliteten sänks även då spasticitet ofta leder till smärta, vilket hindrar individerna i deras 

liv. Även depression och att många av individerna lever med en ovisshet inför framtiden leder 

till en sänkt livskvalitet för individer med spasticitet (Nicolson & Anderson, 2001). En annan 

faktor som sänker livskvaliteten för dessa personer är att de ofta inte kan ta hand om sin egen 

hygien (Doan, et al., 2012).  

 

Ekonomiska påföljder 

ICF behandlar även hur en person påverkas av sin ekonomiska situation (Socialstyrelsen, 2003). 

Spasticiteten påverkar ekonomin negativt både genom minskade möjligheter att arbeta och en 

ökad behandlingskostnad på grund av sin diagnos och dess följder (Mahoney, et al., 2007). 

Studier har visat att stroke ger negativa ekonomiska följder, både för individen själv, anhöriga 

samt för samhället. Direkta kostnader för strokepatienter med spasticitet är fyra gånger högre än 

för patienter med stroke utan spasticitet. Kostnaderna är kopplade till sjukhusvistelse, 

kommunala kostnader, anpassningar av hemmet, rehabilitering samt medicinering. Skillnaderna 

i kostnader gällde framförallt de kommunala kostnaderna så som socialtjänst samt hemtjänst. 

Socialtjänstkostnaderna för strokepatienter med spasticitet var nästan det tiodubbla jämfört med 

kostnaden för patienterna utan spasticitet (Lundström, Smits, Borg & Terént, 2010). 

 

Behandling 

Sjukgymnastik 

För att behandla spasticitet finns olika metoder som sjukgymnaster kan använda sig av. En av 

dessa behandlingsmetoder, som visat sig vara en spasticitetsreducerande metod, är stretching av 

de spastiska musklerna (Jung, et al., 2011). Det finns olika typer av stretching som kan 

tillämpas, exempelvis passiv, aktiv och isotonisk stretching (Smania, et al., 2010). För att 
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stretchningen ska vara effektivt spasticitetsreducerande, krävs att behandlingen upprätthålls och 

att behandlingsperioden inte avbryts. Avbryts behandlingen kommer även effekten att avta. 

Stretching har god effekt då den utförs 30 sekunder och efterföljs av 30 sekunders vila. Det 

upprepas med fördel under 20 minuter två gånger om dagen, sex dagar i veckan i minst tre 

veckor (Jung, et al., 2011). Stretching kan med fördel användas i kombination med andra 

behandlingsalternativ så som spasticitetsreducerande farmaka och ortoser (Smania, et al., 2010).    

Då styrketräning används som behandlingsmetod för patienter med spasticitet har träningen 

inte någon påverkan på spasticiteten, varken positivt eller negativt. Dock har träning positiva 

effekter så som en ökad aktivitetsnivå och starkare muskler hos patientgrupper med spasticitet 

(Ada, Dorsch & Canning, 2006). Det har påvisats att progressiv uthållighetsträning, hos 

individer med spasticitet, är effektivare än ordinär fysisk muskelträning när det kommer till att 

öka muskelstyrkan (Scholtes, Becher, Janssen-Potter, Dekkers, Smallenbroek & Dallmeijer, 

2011).  

Vid en skada som orsakar spasticitet ses ortoser som ett behandlingsalternativ. Det finns olika 

ortoser och dynamic foot orthosis (DFO) är ett av valen. I den spasticitetsreducerande 

behandlingen finns inga bevis på att ortoser är effektiva som behandlingsmetod, men 

individuella skillnader förekommer (Ibuki, Bach, Rogers & Bernhardt, 2010b). Speciella 

ortoser med tonus-reducerande funktioner existerar idag, som till exempel tonusreducerande 

ankle-foot orthosis (AFO). Denna ortos har en platta under fotsulan som ställer foten i en 

normalposition, vilket påstås kunna reducera spasticitet. Påståendet har dock inte kunnat 

bevisas och det är därför felaktigt att använda denna typ av ortos i syfte att motverka spasticitet 

(Ibuki, Bach, Rogers & Bernhardt, 2010a). Ortoser har däremot en viktig betydelse i en 

förbättrad gångförmåga bland individer med spasticitet. Både DFO samt AFO ger ett bättre 

gångmönster genom en längre steglängd, en minskad plantarflexion vid mid-stance samt en 

bättre tajmning av muskelaktivering (Radtka, Skinner, Dixun & Johansun, 1997).  

 

Farmaka 

Spasticitet kan även behandlas farmakologiskt genom diverse muskelavslappnande preparat så 

som Botulinum toxin (Botox) och Baklofen. Behandling med muskelavslappnande läkemedel 

kan ge en spasticitetsreducering, ett ökat rörelseomfång, en förbättrad grovmotorik, minskad 

smärta, en minskning av ofrivilliga rörelser samt en ökad förmåga till ADL-uppgifter (Keam, 

Muir & Deeks, 2011; Kaňovský, et al., 2011; Delgado, et al., 2010). Botox, som främst 
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används vid lokaliserad och segmentell spasticitet (Mullarkey, 2009), injiceras i spastisk 

muskulatur och har i studier visats vara effektivt både då det används enskilt samt i 

kombination med fotledstejpning. Metoden kan leda till en förbättrad fotpositionering samt en 

ökad gånghastighet och steglängd (Reiter, Lagalla, Ceravolo & Provincia, 1998). Effekten av 

injektioner med Botox har god effekt hos individer med CP samt stroke-patienter med 

spasticitet i övre extremitet. Behandlingsmetoden har dock begränsad effekt hos personer med 

spasticitet i nedre extremitet efter stroke samt hos personer med MS (Ozcakir & Sivrioglu, 

2007).  

För en mer generell spasticitet kan det muskelavslappnande läkemedlet Baklofen användas. 

Läkemedlet ges i form av tabletter eller intratekal behandling där det muskelavslappnande 

läkemedlet går in i kroppen genom en pump. Behandling intratekalt genom en baklofenpump 

kan vara ett alternativ för patienter med allvarlig spasticitet där tablettbehandling inte är 

tillräckligt effektivt. Då läkemedlet går direkt till ryggmärgskanalen behövs mindre doser av 

läkemedlet vilket i sig minskar bieffekter så som trötthet, vilket ofta förekommer vid 

tablettbehandling då doserna är höga (Mullarkey, 2009). Nackdelen med baklofenpumpen är 

den relativt korta livslängden på fem till sju år innan den behöver bli utbytt. Pumpen behöver 

regelbundet fyllas på samt laddas och brukaren behöver vara uppmärksam på tecken på 

överdosering. Brukaren behöver även vara medveten om att kateterfunktionen ibland kan sluta 

fungera utan att varna brukaren. Pumpen kan orsaka problem vid säkerhetskontroller vilket 

kräver intyg vid vissa resor (Barker, 2008). Trots nackdelarna med baklofenpumpen menar 

majoriteten av vårdare till barn som använder pumpen att fördelarna överväger nackdelarna 

(Zdolsek, Olesch, Antolovich & Reddihough, 2011).   

 

Elektrisk stimulering 

I rehabiliteringen av spasticitet hos olika patientgrupper är elektrisk stimulering också ett 

alternativ. Behandlingsmetoden benämns i studier med olika namn, däribland neuromuskulär 

elektrisk stimulering (NMES) samt funktionell elektrisk stimulering (FES). NMES är 

användbart för muskler som inte brukar aktiveras men som ska väckas till liv genom 

rehabilitering. Då NMES används i kombination med träning kan metoden medföra positiva 

effekter hos individer med spasticitet, så som ett ökat rörelseomfång. Muskler som självmant 

inte aktiveras blir då aktiverade och därigenom stärks svag muskulatur och spasticitet motverkas 

(Carmick, 1997). En annan elektrisk stimulering är FES som bland annat hjälper till att 
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förbättra handfunktionen vid spasticitet. De positiva effekter som FES ger, bland annat mer 

funktionella rörelser, uppnås genom en behandlingsperiod på sex veckor och då FES ges 30 

minuter om dagen med individuellt anpassad intensitet mellan 10mA och 40 mA (Wright & 

Granat, 2000). Ett sätt att utnyttja elektrisk stimulering i rehabilitering är att stimulera 

antagonisten till den spastiska muskeln vilket ökar rörelseomfånget. Valet av intensitet görs då 

muskelspasmer börjar synas och intensiteten läggs strax under denna nivå (van der Salm, 

Veltink, IJzerman, Groothuis-Oudshoorn, Nene & Hermens, 2006).  

 

Elektrodress 

En metod för att förbättra rehabiliteringsmöjligheterna för patienter med en skada i centrala 

nervsystemet är Elektrodress, en relativt ny uppfinning på marknaden (Inerventions, 2010). I 

dagsläget innebär metoden behandling med TENS-apparater (transkutan elektrisk 

nervstimulering) med elektroder som placeras på utvalda muskler på kroppen. Valet av 

elektroder görs efter en bedömning av patientens rörelsehinder, positionering samt spasticitet. 

En tänkt helkroppsdräkt finns i dagsläget inte tillgänglig för allmänheten, men lansering är 

planerad till årsskiftet 2012/2013. Dräkten kommer att ha integrerade elektroder i tyget som 

styrs av en liten kontrollenhet som kopplas till plagget. Dräkten kommer att individanpassas 

och rätt elektroder aktiveras individuellt (E. Sjöberg, vice VD Inerventions AB, personlig 

kommunikation, mars 2012). För bilder se bilaga 1. Vidare i studien kommer 

behandlingsmetoden benämnas som Elektrodress och den kommande helkroppsdräkten kommer 

benämnas som dräkt.  

Elektrodress syftar till att minska spasticiteten hos brukarna och därigenom öka möjligheterna att 

lättare utföra viljemässiga rörelser som att gå, sitta och röra sig. Behandlingen ger även en bättre 

balans och hållning. Vissa brukare uppger även att deras matsmältning och sömn har förbättrats 

vilket utvecklarna sätter i samband med att brukarna blir mer aktiva tack vare behandlingen (E. 

Sjöberg, vice VD Inerventions AB, personlig kommunikation, mars 2012).  

Företaget som är ansvarig för Elektrodress, Inerventions AB, rekommenderar sina brukare att 

använda metoden varannan dag i cirka en timme. De flesta brukare märker att effekten i början 

av behandlingsperioden håller i sig i fyra till 24 timmar efter avslutat behandlingstillfälle. Efter 

hand ökar tidslängden för den ihållande effekten (E. Sjöberg, vice VD Inerventions AB, 

personlig kommunikation, mars 2012). De stora patientgrupper som har nytta av denna 

behandlingsmetod är patienter med CP, MS, Parkinsons sjukdom, stroke och traumatiska 
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hjärnskador (Inerventions, 2010). Inom dessa grupper förekommer individuella skillnader där 

behandlingen har bättre effekt hos vissa individer och mindre bra effekt hos andra. Bäst effekt 

ses hos brukare med viljemässig motorik, exempelvis hemiplegiker inom gruppen stroke och 

CP. Inom mindre patientgrupper har ett mer differentierande resultat av behandlingen setts. 

Hos bland annat patienter med dystoni har god effekt setts hos vissa brukare, medan ingen 

effekt utöver tillfällig muskelavslappning har uppnåtts hos andra (E. Sjöberg, vice VD 

Inerventions AB, personlig kommunikation, mars 2012).   

I samband med behandlingen rekommenderas brukarna att utför sjukgymnastiska åtgärder för 

en ökad rörlighet och bättre muskelfunktion. Om möjligt utförs träningsprogrammet under 

tiden elektroderna är påkopplade, annars i anslutning till avslutat behandlingstillfälle. Inerventions 

AB rekommenderar normalt minst 30 minuter fysisk aktivitet i samband med behandling, och 

de hjälper vid behov brukaren att utforma ett individuellt träningsprogram baserat på patientens 

behov (E. Sjöberg, vice VD Inerventions AB, personlig kommunikation, mars 2012).   

Elektrodress är en behandlingsform som använder sig av lågfrekvent ström med korta 

pulsintervaller. Elektroderna används till att stimulera antagonisten till den spastiska muskeln, 

med bakomliggande teori att sträckreflexer och reciprok inhibering då tros stimuleras via 

reflexbanor (E. Sjöberg, vice VD Inerventions AB, personlig kommunikation, mars 2012).   

 

Problematisering 

Med utgångspunkt i tidigare forskning, som visat att elektrisk stimulering kan ha en positiv 

effekt på ett ökat rörelseomfång för individer med spasticitet, ställde sig författarna frågande till 

hur Elektrodress fungerar för enskilda individer. Författarna ställde sig frågande till om metoden 

ger samma effekt hos olika patientgrupper och ville undersöka om urvalsgruppen hade samma 

upplevelse av metoden som dess tänkta funktion sägs vara. Författarna såg ett problem med 

studien då tidsaspekten är kort och författarna endast kom att möta patienterna vid ett tillfälle. 

Med det i åtanke var det intressant att utvärdera om Elektrodress ändå gav någon förbättring hos 

patienten 

Vikten av att arbetet görs 

Elektrodress är en ny behandlingsmetod på marknaden vilket medför att forskning kring 

metoden inte har utförts i skrivandets stund. Nyttan med denna studie ligger i att den kan 

finnas till grund för eller ses som en pilotstudie till kommande forskning inom området. 
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Författarna anser att det finns en bristande kunskap inom området elektrisk stimulering vid 

spasticitet och vill fördjupa och bekräfta kunskapen kring metoden Elektrodress och dess 

användningsområden. Författarna vill även öka kunskapen om hur metoden kan vara till hjälp 

för patientgrupper som sjukgymnaster kan komma i kontakt med, inom habilitering och 

neurologi. Studien anknyter därmed till ämnet sjukgymnastik genom att det kan innebära en 

ökad möjlighet till rehabilitering av patienter som lider av spasticitet då området belyses.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur individer med spasticitet upplever Elektrodress och dess 

behandlingseffekter samt hur denna metod kan förbättra rörlighet och funktion. 

 

Material och metod 

Design 

Denna studie var av såväl kvalitativ som kvantitativ ansats och byggde på intervjuer samt 

mätningar och tester. Enligt Kvale (1996) syftar den kvalitativa forskningsintervjun till att, 

genom öppna frågor, beskriva och förstå en persons livsvärld genom dennes subjektiva 

upplevelser. Den kvantitativa ansatsen utfördes genom en pilotstudie där för- och 

eftermätningar utfördes på informanterna.  

 

Informanterna 

Författarna eftersökte fem till tio personer till sin studie. Informanterna till studien rekryterades 

med hjälp av ett informationsbrev (se bilaga 2) till redan befintliga brukare av Elektrodress. 

Informationsbrevet skickades ut av Inerventions AB i mailformat till 31 personer. Även ett 

påminnelsebrev skickades ut till de som ännu ej svarat efter första utskicket. Brukarna fick visa 

sitt intresse för deltagande i studien genom en svarstalong (se bilaga 3). Informanterna 

representerade vuxna brukare av Elektrodress med spasticitet i övre, nedre eller både övre och 

nedre extremitet.  

Vidare inklusionskriterier var: 

 Brukare över 18 år 

 Brukare som själva eller med hjälp av assistent kan hantera behandlingsmaterialet 

 Brukare som inte har afasi till följd av sin sjukdom 

Våra exklusionskriterier var: 

 Brukare under 18 år 

 Brukare med afasi 

 Brukare som inte kan hantera behandlingsmaterialet själv eller med hjälp av assistent 
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 Ej svensktalande brukare 

Sökningen resulterade i tre informanter och senare i processen rekryterades ytterligare en 

informant för enbart intervju via mail. Informanterna var i varierande åldrar och hade olika 

bakomliggande diagnoser till sin spasticitet. Samtliga informanter hade spasticitet i både övre 

och nedre extremitet och hade vid tiden för studiens genomförande använt Elektrodress i mellan 

sex till 18 månader, två till fyra gånger i veckan.  

 

Procedur  

Intervjuerna (se bilaga 4) syftade till att kartlägga informanternas subjektiva upplevelser av 

behandling med Elektrodress samt dess effekter. Tre intervjuer genomfördes på en av 

informanterna vald plats och var mellan 26-47 minuter långa. Båda författarna var närvarande 

vid alla intervjuer, men varje enskild intervju leddes av en författare. Den fjärde intervjun 

genomfördes via mail då informanten under tidsaspekten för studien var bosatt utomlands. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och fördes därefter över till en dator låst för 

obehöriga. Hos två av informanterna genomfördes intervjun i två delar, en del innan 

användning och en del under användning av Elektrodress. Det kunde inte genomföras hos vår 

tredje informant på grund av sjukdom. Genom att en del av intervjun utfördes under 

användning av Elektrodress menar författarna att informanterna kunde ge en bättre beskrivning 

av känslan som elektrisk stimulering ger. Författarna ville även utföra en del av intervjun utan 

inverkan av Elektrodress, på grund av att behandlingen kunde ta fokus från intervjun. 

Intervjuerna sammanfattades och skickades till informanterna för godkännande. 

För att undersöka ledrörlighet utfördes goniometermätningar som visats vara en både reliabel 

och valid mätmetod (Brosseau, et al., 1997). Mätningarna av ledrörlighet utfördes passivt av 

samma författare vid samtliga tillfällen. Testerna var Timed Up and Go (TUG) samt Action 

Research Arm Test (ARAT) vilka är funktionella tester som används inom sjukgymnastik 

(Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, 2012). TUG är ett test som visat på en bra validitet 

samt reliabilitet (Steffen, Hacker & Mollinger, 2002). Vid genomförande av TUG ska 

informanten resa sig upp från en stol, gå en sträcka på tre meter, vända, gå tillbaka till stolen 

och sätta sig. Utförandet mäts genom tidtagning som startar då ansvarig för testet säger till och 

stannas då informanten kommit tillbaka till startpositionen (Podsiadlo & Richardson, 1991). 

TUG utfördes av författarna enligt manualen. ARAT är ett test som visat sig vara en reliabel 

och valid mätmetod för personer med problematik i övre extremitet. Testet utförs i fyra olika 
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block där grovmotorik, grepp-, grip- och nypförmåga testas genom olika uppgifter. 

Genomförandet poängsätts, med en skala från noll till tre, genom tidsåtgång och utförandets 

kvalitet (Yozbatiran, Der-Yeghiaian & Cramer, 2008). ARAT utfördes enligt manualen med 

vissa modifikationer. Som en följd av praktiska skäl ströks vissa av delmomenten inom 

respektive block. Dock genomfördes minst ett delmoment från varje block. Inom greppa valde 

författarna att inkludera ”greppa boll”, inom gripa inkluderades ”hälla vatten”, inom nypa 

inkluderades ”plocka upp kula” och inom grovmotorik inkluderades ”hand i nacke”, ”hand på 

huvud” samt ”hand på mun”.  

Mätningar och tester utfördes endast på två informanter till följd av att en informant var 

boende utomlands samt att en informant var sjuk. Mätmetoderna valdes utifrån vilken påverkan 

spasticiteten hade på individerna. Resultatet från mätningarna sammanställdes i tabellform för 

att sedan utvärderas. Mätningarna och testerna genomfördes på en av informanterna vald plats 

under ett tillfälle och utfördes i form av för- och eftermätningar med och utan inverkan av 

Elektrodress. Då verkningstiden för Elektrodress är individuell utfördes ingen standardisering 

gällande tidsintervall mellan de två mätningarna. Eftermätningen genomfördes då 

informanterna uppgav sig känna av behandlingsmetodens effekt. Författarna handskades inte 

själva med Elektrodress.  

 

Dataanalys 

För att analysera intervjumaterialet genomförde författarna enskilda kvalitativa innehållsanalyser 

av induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2008). Intervjumaterialet transkriberades ordagrant 

för att därefter raderas från datorn där det förvarats. Meningsbärande enheter med innehåll 

relevant till syftet valdes ut och sorterades in i lämpliga kategorier och underkategorier. 

Slutligen valdes en huvudkategori för att sammanfatta intervjumaterialet. Författarna anser att 

datainsamlingarna kan ses som adekvat i förhållande till studiens syfte.  

En statistisk analys av typen deskriptiv (beskrivande) analys (Malhotra & Birks, 2006) 

genomfördes för att bearbeta materialet från de utförda mätningarna och testerna. Författarna 

anser att det insamlade materialet var adekvat för studiens syfte. 
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Etiska överväganden 

Författarna ställdes inför en rad etiska överväganden under studiens gång. En risk författarna såg 

med studien är kontakten med företaget Inerventions AB som tillhandahåller metoden. Därmed 

är företaget intresserade av att framhålla metodens fördelar både för författarna och eventuella 

framtida kunder. Dock var informanterna i studien frivilliga brukare av Elektrodress som på eget 

initiativ sökt sig till företaget och stod därför inte i beroendeställning till Inerventions AB. 

Företaget kommer i kontakt med sina brukare genom att deras befintliga brukare sprider ryktet 

om metoden. Det anser författarna bidrog till en minskad risk för eventuella etiska problem.  

Inklusions- och exklusionskriterierna valdes för att göra studien så etiskt försvarbar som möjligt. 

Författarna valde att enbart inkludera brukare över 18 år, då dessa är myndiga och själva får ge 

samtycke till medverkan i studien. Då författarna inte hade utbildning i hantering av 

behandlingsmetoden krävdes det att brukarna kunde hantera behandlingsmaterialet, antingen 

själva eller med hjälp av en assistent. För att få kvalitet i intervjuerna och i innehållsanalysen 

valde författarna att exkludera brukare med afasi och med ett annat modersmål än svenska.  

De data som samlades in hanterades med diskretion och enbart de med befogenhet att komma i 

kontakt med uppgifterna tilläts detta. Insamlat material förvarades på låsta datorer där ingen 

utom ansvariga för uppsatsen hade tillträde. Författarna lyfte i informationsbrevet, samt under 

mötet med informanterna, fram sin tystnadsplikt samt att informanternas identitet inte skulle 

röjas.  

De risker som informanterna eventuellt kunde utsättas för förekom vid de mätningar och tester 

som utfördes. Dock hade författarna utbildning i och befogenhet att utföra testerna. Om 

mätningarna eller testerna hade upplevts som obehagliga hade de omgående avbrutits. 

Författarna ansåg att risken för obehag minimerades då informanterna själva hanterade 

behandlingsmaterialet samt att de var frivilliga och vana brukare av Elektrodress. Även 

intervjuerna kunde komma att beröra, för informanterna, känsliga områden angående deras liv 

i allmänhet och spasticitet i synnerhet. Om obehag under intervjuerna hade uppstått skulle 

informanterna inte ha pressats utan vid behov och önskemål hade intervjuerna avbrutits. 

Författarna utförde intervjuerna med en objektiv inställning utan syfte att påverka 

informanternas svar.  

Författarna anser att studiens nyttor övervann studiens risker. Då det är ett outforskat område 

inom rehabiliteringen av patienter med spasticitet ansåg författarna det som ett viktigt område 

att belysa för att lägga grunden till vidare forskning. Metoderna som valdes för datainsamling 
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anser författarna bidrog till uppsatsens bredd och styrka. Genom att få fram både subjektiva och 

objektiva resultat belystes många aspekter av Elektrodress som behandlingsmetod vid spasticitet.  
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Resultat 

Kvantitativt resultat 

Informant ett 

Informant ett var en kvinna, 20-30 år, med CP. Hon hade varit brukare av Elektrodress i 

ungefär ett år. Till en början behandlades hon tre gånger i veckan men under tidsaspekten för 

studien hade antalet behandlingstillfällen minskat till två gånger i veckan till följd av god effekt. 

Ett behandlingstillfälle varade i en och en halv timme för informant ett. Senaste 

behandlingstillfället för henne var tre dagar innan mätningarna. 

Resultatet visar att axelrörligheten inte förändrades från första till andra mätningen hos 

informant ett. Dock sågs en förbättring i höftrörlighet, fotrörlighet samt i de flesta 

rörelseriktningarna i underarm och hand, där supination och pronation förbättrades med 40 

grader. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Informant ett – goniometermätning  

Ledrörelse Före (grader) Efter (grader) Ändring (grader) 

Axel 

Flexion 

Abduktion 

Hand/underarm 

Palmarflexion 

Dorsalflexion 

Supination 

Pronation 

Höft 

Abduktion 

Fot 

Dorsalflexion 

Plantarflexion 

 

180 

180 

 

40 

90 

0 

100 

 

40 

 

-10 

80 

 

180 

180 

 

40 

105 

40 

140 

 

50 

 

-5 

85 

 

0 

0 

 

0 

15 

40  

40 

 

10 

 

5 

5 
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Informant ett visade ingen förbättring på ARAT. Se tabell 2.  

 

Tabell 2. Informant ett - ARAT 

 

Informant ett visade en förbättring på TUG med 7,3 %. Se tabell 3. 

 

Tabell 3. Informant ett – TUG 

Före (sek) Efter (sek) Ändring (%) 

8,2 7,6 -7,3 

 

Informant två 

Informant två var en man, 30-40 år, som fått sin spasticitet genom en traumatisk olycka för 

ungefär tio år sedan. Olyckan hade gett honom spasticitet i båda kroppshalvorna och även 

påverkat hans minne. Informanten uppgav att han i dagsläget inte led av spasticiteten i någon 

kroppsdel. Elektrodress hade han använt i ungefär ett år och han använde den fyra gånger i 

veckan. Varje behandlingstillfälle varade i en och en halv timme. Senaste behandlingstillfället 

var två dagar innan mätningarna utfördes.  

Resultatet visar att informant två inte erhöll någon förbättring i någon led under 

goniometermätningarna. Se tabell 4.  

 

 

Uppgift Före (poäng) Efter (poäng) Ändring (poäng) 

Greppa boll 

Plocka upp kula 

Hälla vatten 

Hand i nacke 

Hand på huvud 

Hand på mun 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Tabell 4. Informant två - goniometermätning 

Ledrörelse Före (grader) Efter (grader) Ändring (grader) 

Axel 

Flexion 

Abduktion 

Hand/underarm 

Supination 

Pronation 

Höft 

Abduktion 

Fot 

Dorsalflexion 

Plantarflexion 

 

180 

180 

 

120 

70 

 

70 

 

20 

80 

 

180 

180 

 

120 

70 

 

70 

 

20 

80 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

Informant två visade inte på någon poängförbättring vid ARAT. Dock uppnådde informanten 

en maximal poängsumma redan vid försök ett. Se tabell 5.   

 

Tabell 5. Informant två - ARAT 

Uppgift Före (poäng) Efter (poäng) Ändring (poäng) 

Greppa boll 

Plocka upp kula 

Hälla vatten 

Hand i nacke 

Hand på huvud 

Hand på mun 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Informant två visade på en negativ utveckling av TUG vid mätning två jämfört med mätning 

ett. Se tabell 6. 

 

Tabell 6. Informant två – TUG  

Före (sek) Efter (sek) Ändring (%) 

6,5 7,4 +13,8 

 

Kvalitativt resultat 

Det kvalitativa resultatet baserades på intervjuerna som utfördes med de fyra informanterna. 

Informanterna var av olika kön och hade varierande diagnoser som bakomliggande orsak till sin 

spasticitet. De var alla användare av Elektrodress, men hade använt metoden olika lång tid, från 

ett halvt till ett och ett halvt år. De delar av intervjuerna där samstämmighet rådde lyftes fram i 

innehållsanalysen, men även de delar där alla informanter inte var eniga valdes ut, då dessa 

visade på något viktigt och unikt. Utförd innehållsanalys resulterade i ett huvudtema samt sju 

kategorier. Kategorierna innefattade livet innan behandlingsstarten med Elektrodress, kroppslig 

påverkan, livspåverkan, nya träningsmöjligheter, metodens betydelse, upplevelser av effekten 

samt kommande dräkts underlättande. Vardera kategori delades därefter in i ytterligare 

underkategorier, se figur 1. 
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Figur 1. 
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Livet innan 

Endast en av informanterna hade behandlats medicinskt mot sin spasticitet innan behandling med 

Elektrodress. Informanten beskrev att medicineringen hade många bieffekter som försvann då 

hon slutade med medicinen. 

”Jag provade ju baklofen som är det vanligaste men den tålde jag ju inte alltså, jag kom ju 

aldrig ur sängen, den bara drog ner mig totalt.” 

Samtliga informanter hade vid behandlingens start spasticitet i antingen övre, nedre eller både 

övre och nedre extremitet. Informanterna upplevde att spasticiteten gav en konstant 

anspänning i musklerna vilket gjorde de flesta vardagssysslor tunga att utföra. Spasticiteten hade 

enligt samtliga informanter påverkat gången på olika sätt genom en ojämn steglängd, 

översträckning av knäna, svårigheter att lyfta fötterna samt en oförmåga att lita på den spastiska 

kroppshalvan. En av informanterna berättade att spasticiteten gav smärta i affekterade 

kroppsdelar.    

”…när jag skulle ställa mig upp så var benen rakt fram och sen fick jag ju sitta ett tag och 

sen tog det ju tid det tog ju tid innan jag kunde böja dem igen. Och det märker jag ju inte 

av någonting längre.” 

”…innan elektroderna alltså elektrodressen i det här fallet så vart spasticiteten på höger arm 

var armen spänd hela tiden eehm, det kändes som om jag hade en stubbe som arm istället för 

att känna alla olika muskler i armen.” 

”På det sättet har ju spasticiteten det påverkade mig på det sättet för det blev så mycket 

tyngre att göra allting egentligen.” 

Några av informanterna uppgav att deras spasticitet påverkade vardagliga aktiviteter, antingen 

genom att dessa blev svårare att utföra eller genom att informanten inte ansåg sig behärska 

önskad aktivitet.  

”Jag slutade ju… började rida igen då min dotter började men sen började den här 

sjukdomen och då hängde jag inte med i gruppen alltså så då var det inte roligt.” 

”…dansen jag hade aldrig ens föreställt mig och jag har alltid tyckt om dans men 

 jag har aldrig dansat för jag har aldrig känt att jag ska kunna klara av det.” 
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Påverkan på kroppen 

Alla informanter uppgav att behandling med Elektrodress hade påverkat deras spasticitet positivt 

genom en reducering. En av informanterna uppgav att spasticiteten helt försvunnit sedan 

behandlingsstarten medan övriga informanter beskrev en känsla av minskad anspänning i 

musklerna.   

”Jag hindras inte över min spasticitet för jag känner inte att jag har den kvar.” 

”…förutom att armen har blivit mycket avslappnare att hela spasticiteten i armen har nästan 

försvunnit det är bara handen som är lite kvar i spasticiteten.” 

Samtliga informanter menade att de sedan de inlett behandling med Elektrodress fått en 

förbättrad gångförmåga och kunde röra sig mer obehindrat. En av informanterna berättade att 

han inte längre behövde titta ner i marken då han gick, nu kunde han lyfta upp blicken och 

titta framåt. Informanterna menade att deras gång hade förbättrats genom en minskad 

översträckning i knäna, en jämnare steglängd samt genom en ökad förmåga att lyfta på fötterna. 

Flera av informanterna upplevde även att de kände sig säkrare på sin gång och inte var lika 

rädda för att snubbla då de gick. En av informanterna beskrev hur hon nu hade lättare att gå i 

trappor.   

”Nu känner jag att jag kan lyfta fötterna precis normalhöjd alltså och gå liksom precis rakt 

och sådär utan att nån fot viker sig åt nåt håll. Då känns det jätteskönt.” 

”Vad gällde benet och foten eeh så blev det en försämring genom åren jag litade inte på foten 

tillräckligt mycket för att gå på den…” 

Flertalet kroppsliga funktioner beskrevs av informanterna som förbättrade sedan 

behandlingsstarten med Elektrodress. Flertalet informanter berättade att de kände av 

funktionsförbättringar så som förbättrad balans, hållning, känsel samt en ökad fysisk styrka. En 

av informanterna berättade att hon nu hade lättare att somna samt fått en förbättrad sömn tack 

vare metoden. En annan informant menade att hennes kompisar märkte en förbättring av 

hennes tal.   

”…elektrodanvändningen hjälpt mig att bli mer jämställd i arbetsfördelningen mellan 

kroppshalvorna…” 

”…jag märkte ju att jag skakade började få så här ryckningar när jag skulle somna på 

kvällen. Och det kan jag ju säga, det har ju också försvunnit.” 
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”…jag behövde inte anstränga mig lika mycket som jag gjorde innan liksom och det var en 

häftig känsla jag trodde ärligt talat att hela armen skulle flyga iväg…” 

”Foten har blivit mjukare och balansen har blivit bättre.” 

Flertalet informanter upplevde en ökad rörlighet och en mer avslappnad känsla i kroppen. Den 

avslappnade känslan märktes framförallt i extremiteterna. En av informanterna märkte inte av 

en så stor rörlighetsökning i kroppen, men tyckte att metoden gav en avslappnande effekt i 

kroppen. En annan informant berättade att han hade full rörlighet i kroppen sedan han började 

använda Elektrodress.  

”Ja, Elektrodress gör ju att kroppen känns mjukare, absolut. Man rör sig mjukare, det tycker 

jag.” 

”Det känns som avslappning, kroppen kan koppla av och behöver inte kämpa emot alla 

spänningar som finns.” 

Flera av informanterna beskrev att de hade fått så goda effekter av behandlingsmetoden att det 

påverkat deras sjukdomsförlopp. Sedan behandlingsstarten hade en av informanterna inte upplevt 

samma sjukdomsförsämring vintertid som hon tidigare upplevt varje vinter, en effekt hon 

kopplade samman med Elektrodress. Vidare positiva effekter på sjukdomsförloppet var minskade 

doser av medicin mot spasticitet. En informant berättade att hon upplevde en så pass stor 

förbättring i sin sjukdom att flertalet av hennes nya vänner förvånades över hennes diagnos. 

”…foten vrider sig fel, det är värst på höger sida. Och den foten vill ju vrida sig väldigt 

mycket inåt såhär, det vill den göra. Den vänstra var väl på väg också men det tycker jag att 

de här elektroderna har bromsat upp alltså tycker jag...” 

”…dom blir mest så här chockade för att jag har den diagnos jag har och att jag är CP-

skadad så sett tidigare så var det som en självklarhet jag hade nånting även om dom var 

artiga nog att inte fråga så var det ju ändå nånting som de märkte väldigt tydligt…” 

 

Livspåverkan 

Flera av informanterna beskrev under intervjuerna hur vardagliga sysslor blivit lättare sedan de 

började använda Elektrodress. En informant berättade att hon nu använder den spastiska sidans 

arm och hand mer då hon ska utföra vardagsuppgifter och flera av informanterna menade att de 

sedan behandlingsstarten lättare kommer i och ur bilen.  
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”…när man ska gå ut på toaletten på nätterna, då går det faktiskt lättare, det gör det nog. 

Och bara det är skönt.” 

”…förut var högerarmen en stöttande pelare som jag bara hjälpte till att stötta med nu gör 

jag lite mer med den jag tar på vattenkranen jag öppnar lådor ja alltså det här vardagliga som 

jag bara har gjort med vänstern.” 

En av informanterna poängterade hur mycket hennes självförtroende ökat med behandlingen och 

vilka positiva effekter det fått.  

”Och sen mitt självförtroende och hur jag ser på mig själv tidigare hade jag mött er på stan 

hade jag sagt ja hon tycker att jag är och du tycker att jag är och jag hade lagt mina 

värderingar på hur ni skulle tycka om mig så och vilket gjorde att jag kanske inte skulle ha 

mött nya människor lika oreflekterat som jag gör nu…” 

En av informanterna berättade att hon sedan behandlingsstarten vågat prova en ny fritidsaktivitet 

som hon tidigare inte vågat.  

”Det är alltså för mig har det betytt livet som salsan eller dansen jag hade aldrig ens föreställt 

mig och jag har alltid tyckt om dans men jag har aldrig dansat för jag har aldrig känt att jag 

ska kunna klara av det…” 

En informant berättade om skillnaden i livskvalitet med Elektrodress jämfört med innan 

behandlingen. Hon berättade att metoden förändrat och berikat hennes liv på ett sätt hon inte 

vågade hoppas på.  

”…jag är mycket gladare jag känner större glädje än vad jag gjorde innan och det beror till 

stor del på metoden…” 

”…nu känner jag att jag är värdig livet på något sätt eeehm värdig det liv jag lever den 

känslan som alla egentligen bör ha om våra liv så det är väl nånting som elektrodressen har 

gjort för mig”… 

 

Nya träningsmöjligheter 

Samtliga informanter beskrev hur behandlingen med Elektrodress på något sätt påverkade deras 

träning. En av informanterna upplevde en ökad styrka då hon tränade med elektroderna på och 

en annan informant menade att hon tränade musklerna mer korrekt sedan behandlingsstarten. 
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En informant berättade att hans spasticitet förbättrades då han tränade hårt och att behandlingen 

med Elektrodress blev bättre då den kombinerades med annan träning.  

”Den har ju hjälpt mig i träningen så jag har blivit bättre helt enkelt.” 

”…nu är det liksom att verkligen träna musklerna så sätt det är väl en väldigt stor skillnad 

som jag ser det.” 

”…i början så var det en väldigt stor skillnad i hur mycket jag behövde anstränga mig för att 

göra samma sak vilket gör att jag nu kan anstränga mig mer och träna mer och köra slut på 

mig på ett annat sätt tidigare…” 

”Jag tycker att jag får bäst effekt om jag kompleterar elektrodträningen med någon annan 

träning.” 

Två av informanterna beskrev att de fått ett nytt synsätt på träning i form av mod att testa nya 

träningsformer samt nya övningar vid redan befintliga träningsformer. En av informanterna 

beskrev att hon med sina nya kroppsfunktioner fick en ny syn på träning som skiljde sig 

mycket från hur hon tidigare tränade mot sin spasticitet. I och med den nya funktionen hade 

en av informanterna vågat börja dansa, vilket hon alltid haft en önskan om att göra. Med sin 

nya balans och armens förbättrade förmåga hade hon nu fått möjlighet till det.  

”…den träningen tränade jag med mot spasticiteten även om det inte blev mot utan det blev 

en kringelikrokig väg runt den nu tränar vi mot men då var det mer bara att försöka hitta 

vägar runt den ja vägar runt den.” 

”Ja, men jag gör nog kanske lite mer grejer på balansgruppen som jag inte kunde tidigare 

som jag inte kunde tidigare. Som på den här pilatesbollen, med balansen, att man kan lyfta 

på båda fötterna liksom och ändå vicka lite, det törs jag göra.” 

 

Metodens betydelse 

Informanterna uttryckte känslor om Elektrodress så som att det gav en skön lättnadskänsla, att 

den hade betytt mycket och att de var nöjda med metoden.  

”Skönt! Det är en skön känsla.” 

”Det känns mera normalt, kroppen blir mer normal, det är den känslan jag har.” 

”Men sen jag har börjat med de här har jag kunnat det alltså och det känns ju också som att 

oh, en jubelupplevelse.” 
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Dräkten hade för en av informanterna lett till nya förhållningssätt kring diagnosen och kring de 

moment som hon fortfarande inte behärskade på grund av spasticiteten. Hon uppgav att det 

som tidigare varit en självklar funktionsnedsättning som synts för omgivningen, men nu hade 

blivit mer dolt och svårupptäckt. Med det medföljde nya frågeställningar som när och om hon 

skulle berätta om sin diagnos i mötet med nya människor.  

”…det är ju både positivt och negativt på så sätt att nu känner jag mig själv mycket bättre 

men jag vet fortfarande inte hur jag ska hantera situationen om någon märker nånting som 

jag inte klarar av än…” 

”…så vet jag inte riktigt hur jag själv ska förhålla mig till min diagnos längre förut så var det 

en självklarhet och nu vet jag inte nu famlar jag litegrann…” 

 

Upplevelser av effekten  

Några av informanterna beskrev sina upplevelser av Elektrodress effekt under tidens gång som att 

kroppen vaknade till liv efter att sovit och som att den slappnade av efter att ha varit alldeles för 

spänd. Tre informanter berättade även om känslan att de inte längre behövde kämpa emot de 

spänningar som fanns i kroppen.  

”…där en del av kroppen har somnat och när den börjar vakna igen börjar det bli pirrigt 

ungefär så känns det under tiden som elektroderna kör inte riktigt men nästan det känns så 

härligt skönt…” 

Informanterna hade individuella upplevelser av hur behandlingseffekten minskade och gradvis 

försvann. De hade olika varningssignaler för när det var behov av påfyllning genom en ny 

behandlingsomgång. Exempel på det var att den tidigare positioneringen av kroppen återkom, 

att den friska sidans muskler tog överhand och att det var svårare att gå utan att snubbla. Hur 

länge effekten satt i varierade från person till person och från en dag upp till tre dagar. En 

informant uppgav att effekten satt i längre vid varmare årstider och att det var beroende på vad 

han gjorde dagarna efter behandlingstillfället. 

”…när den effekten tappas så känner jag att jag har lättare att snubbla även när jag går på 

plan mark…” 

”…tidigare så kunde jag liksom ha den klassiska cp-fingerställningen och göra jätteont och 

skada mig själv nu känner jag i och med trycket och hur starkt jag klämmer handen så det är 

nånting som har som varnar mig liksom att nu är dags att börja…” 
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”Jag känner det genom att jag måste kämpa mer för att utföra vissa rörelser.” 

 

Kommande dräkts underlättande 

De flesta informanter uttryckte en längtan efter dräktens kommande lansering och en önskan 

om att få ta del av den. De ansåg att dräkten skulle öka deras självständighet och bekvämlighet.  

”Dressen skulle underlätta mycket för då kan jag sätta på mig den själv, annars måste jag ha 

någon med mig hela tiden som hjälper mig.” 

De allra flesta av informanterna medgav att dräkten skulle optimera och underlätta deras träning 

avsevärt då de sannolikt skulle träna med dräkten på. Under tidsaspekten för studien uppgav 

informanterna att de ansåg det svårt att träna under behandlingstillfällena då elektroderna och 

sladdarna sågs som ett hinder. Dräkten skulle därför innebära en förbättrad träningsmöjlighet.  

”Egentligen så gör jag inte så mycket under själva träningen utan det är mest efteråt sen får 

vi se när dräkten är klar då kanske jag gör någonting under tiden.” 

”…när man får en sån här elektrodressen, då får man ha den på sig under kläderna så då 

kan man ju ha den på sig utomhus. Och det ska bli himla skönt.” 

”…jag är alltid så rädd att dom ramlar bort eller inte sitter kvar…” 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra studien tvådimensionell med en såväl kvalitativ som kvantitativ ansats 

för att få en subjektiv och objektiv syn på studien. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till 

att förstå en person genom dennes subjektiva upplevelser (Kvale, 1996), något som författarna 

ansåg som viktigt för studien. Testerna och mätningarna som utfördes syftade, enligt författarna, 

till att ge studien dess objektiva resultat. För- och eftermätningar genomfördes endast på två av 

studiens informanter till följd av sjukdom samt boende utomlands. Författarna anser att 

resultatet inte påverkades av urvalsgruppens heterogenitet, i form av skiftande diagnos, kön och 

ålder, då informanternas mätvärden redovisas och analyseras var och en för sig. Dock anser 

författarna att studiens kvalitet försämrades något till följd av det låga antalet informanter som 

deltog. Även det faktum att ingen kontrollgrupp användes försämrar en studie av denna 

karaktär (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011).  

De mätmetoder som användes var enligt litteraturen reliabla och valida. Författarna anser att en 

ceiling effect kunde ses vid testet ARAT vilket är något som Lin, et al. (2009) menar är en brist 

med testet. Även författarna anser att det finns brister med ARAT då de få poängnivåerna gör 

att inte små förbättringar resulterar i en högre poängsumma. Testet visade inte på de 

förändringar som informant två kunde ha åstadkommit, då han vid första testtillfället uppnådde 

maximal poäng. Testet visade sig även inte vara tillräckligt utslagsgivande och känsligt för 

förändringar, något som författarna speciellt såg hos informant ett. Författarna ansåg att TUG 

var ett bra test för mätning av gångförmåga och att testets resultat visade på de faktiska 

förändringar som författarna såg hos informanterna. Även goniometermätningarna visade på de 

förändringar som informanterna fick i rörelseomfång. Författarna valde att utföra 

goniometermätningarna passivt för att få fram informanternas maximala rörelseomfång samt för 

att säkerställa korrekt rörelsebana. Innan författarna genomförde mätningarna diskuterades om 

Ashworth Scale skulle användas för att mäta graden av spasticitet. Dock ansåg författarna att det 

var viktigare att få fram informanternas funktionella förmåga istället för att mäta graden av 

spasticitet. Då det är viktigt att inte utföra fler test än nödvändigt på informanterna valdes 

därmed ARAT att inkluderas, istället för Ashworth Scale. Ashworth Scale valdes även bort då 

författarna inte ansåg sig förtrogna med testet och dess utförande.  

Det kvalitativa resultatet påverkades också av det låga antal informanter då en mättnad i 

intervjuerna till viss del inte uppnåddes, vilket är något som eftersträvas i kvalitativ forskning. 
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Intervjuerna genomfördes semistrukturerade, vilket gav intervjuaren viss frihet att lägga fokus 

på mer relevanta områden under intervjuns gång (Kvale, 1996). Med en bas för intervjuaren att 

följa blev de så pass strukturerade att en innehållsanalys var genomförbar på det insamlade 

materialet. Författarna anser att de frågor som ställdes under intervjuerna var relevanta till 

studiens syfte. Då författarna inte hade någon erfarenhet inom kvalitativ intervjuteknik blev 

intervjuerna av varierande kvalitet. Författarna ansåg det svårt att få informanterna att hålla sig 

till ämnet, vilket resulterade i en del slutna frågor från författarna för att bekräfta informantens 

överflödiga svar. Därmed uteslöts de svaren från innehållsanalysen och författarna kan ha gått 

miste om viktig information. Ett annat misstag som författarnas oerfarenhet medförde var då en 

av informanternas sambo var i samma rum som intervjun utfördes i. Vissa av intervjuns svar 

gavs då inte direkt av informanten då denne inväntade svar av sambon och sedan höll med om 

svaret. Det medförde att delar av den intervjun exkluderades ur innehållsanalysen. Det faktum 

att en intervju genomfördes via mail visade sig påverka mängden material författarna fick. 

Författarna hade vid denna intervju inga möjligheter att ställa spontana följdfrågor och anser sig 

därför inte ha fått samma uttömmande svar som från övriga informanter.  

Avslutningsvis anser författarna att ansatsvalen är meningsfulla, då det ger en bredd och ett djup 

i studien. Om författarna skulle genomföra studien igen skulle metodvalen övervägas med ett 

annat funktionellt test för övre extremitet. Dock är de övriga metodvalen tillförlitliga och 

korrekt valda för denna typ av studie. Författarna skulle även ha strävat efter en större 

urvalsgrupp.  

 

Resultatdiskussion 

Diskussion kring kvantitativt resultat 

Flertalet studier har visat att behandling med elektrisk stimulering förbättrar rörligheten hos 

individer med spasticitet (Knutson & Chae, 2010; Bakhtiary & Fatemy, 2008). I en av 

studierna testades passiv dorsalflexion före och efter en sex veckor lång behandlingsperiod med 

elektrisk stimulering. Två av den studiens försökspersoner visade upp förbättringar på 13-17 

grader (Knutson & Chae, 2010) att jämföra med vår första informants förbättring på fem grader 

vid test av samma rörelse. Båda studiernas resultat tyder, enligt författarna, på att behandling 

med elektrisk stimulering ökar rörlighet i fotleden hos individer med spasticitet.  
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Den tredje försökspersonen i Knutson och Chaes studie (2010) uppvisade bäst baslinjevärden 

av de tre försökspersonerna, men uppvisade ingen förbättring vid slutet av behandlings-

perioden. Hos informant två i författarnas studie var samtliga baslinjevärden, bortsett från 

underarmspronationen, inom normalvärdena (Kjær, et al., 2003) vilket resulterade i utebliven 

förbättring. Värdet för underarmspronation hos informant två vid första mättillfället (70 grader) 

låg nära normalvärdet (90 grader) (Kjær, et al., 2003). Knutsson och Chae (2010) trodde innan 

studiens början att bättre baslinjevärden skulle leda till en större förbättring, men resultaten i 

deras och författarnas studie stödjer författarnas tankar om att relativt bra baslinjevärden är 

svårare att förbättra, vilket sågs hos författarnas informant nummer två. Författarna ser även 

andra möjliga förklaringar till informantens nedsatta underarmspronation. Trots att informanten 

uppger en total spasticitets-reducering tänker sig författarna att spasticiteten möjligen är kvar i 

musklerna som påverkar denna rörelse. En annan förklaring är enligt författarna att informanten 

hade en nedsatt underarmspronation redan innan olyckan och därför var det inte tänkbart med 

en normal rörlighet vid mättillfället. En sista förklaring som författarna kan tänka sig är att 

informanten fått en muskelstramhet som en följd av den abnormala ledpositionering som 

spasticitet ofta leder till. Detta medför att musklerna inte har möjlighet att arbeta i sitt fulla 

rörelseomfång och därmed har en muskelstramhet utvecklats som leder till informantens 

nedsatta underarmspronation. Hos informant ett såg författarna en förbättrad rörlighet i de 

flesta lederna och rörelseriktningarna efter inverkan av Elektrodress, se tabell 1. Vid axelflexion 

och abduktion var informantens värden normala (Bojsen-Møller, 2000) redan vid första 

mättillfället och därav skedde ingen förbättring av rörligheten.  

Elektrisk stimulering har visats vara en effektiv metod för att förbättra gångförmågan hos 

patienter med spasticitet (Alabdulwahab, 2011; Braun, Mizrahi, Najenson & Graupe, 1985; 

Liron-Keshet, et al., 2001). Kopplat till författarnas studie uppnådde informant ett en 

förbättring på 7,3 % vid utförandet av TUG, se tabell 2. Att resultatet för informant två visade 

på en negativ utveckling anser författarna berodde på att informanten inte var van att gå med 

behandlingsmaterialet på kroppen samt att informantens värden vid första testtillfället var så pass 

bra redan innan, se tabell 5.  

Enligt ICF (Socialstyrelsen, 2003) är ett hjälpmedel något som ska förebygga, lindra och 

neutralisera ett funktionshinder. Författarna anser att resultatet tyder på att det stämmer till viss 

grad med Elektrodress då brukarna uppnått tydliga förbättringar genom behandlingsmetoden. 

Resultatet på TUG hos informant två visar dock att Elektrodress inte alltid är ett underlättande 

hjälpmedel utan att behandlingsmaterialet för vissa brukare är svårt att använda under rörelse. 
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Författarna drar utifrån det slutsatsen att Elektrodress inte alltid uppfyller ICF:s definition av ett 

hjälpmedel och att materialet behöver utvecklas för att ge en optimerad hjälp för brukarna.  

Anledning till de uteblivna förbättringarna vid ARAT anser författarna berodde på den ceiling 

effect som finns beskrivet i metoddiskussionen. Dock ses i en studie av Sullivan och Hedman 

(2007) att sex av tio försökspersoner fick ett signifikant bättre resultat på ARAT efter en 

träningsperiod på åtta veckor med elektrisk stimulering. De sex som fick denna förbättring 

hade bättre baslinjevärden på ARAT än de som inte genomgick någon förbättring. Det kan 

kopplas till den uteblivna förbättringen hos informant ett i författarnas studie. Informantens 

värden vid första testtillfället anser författarna var låga. Den uteblivna förbättringen kan även, 

enligt författarna, bero på den korta behandlingstid som användes vid testerna. Författarna ser 

det som möjligt att ett bättre resultat hade uppnåtts om mätningarna hade genomförts med 

längre mellanrum mellan för- och eftermätning. 

 

Diskussion kring kvalitativt resultat 

Informanterna i författarnas studie beskrev tydligt hur spasticiteten påverkade dem och deras 

vardag. Informanterna upplevde att spasticiteten gav dem en konstant anspänning i musklerna 

vilket försvårade vardagliga aktiviteter. Det nämns även i en studie av Bhimani, Peden 

McAlpine och Henly (2012) där försökspersonerna beskrev spasticiteten som att befinna sig i 

en kamp mot sin egen kropp och att det påverkade deras förmåga att sitta, gå och förflytta sig. 

Att behöva kämpa emot muskelspänningar för att utföra vardagssysslor ledde enligt 

försökspersonerna till en ökad trötthet. Enligt informanterna i författarnas studie hjälpte 

Elektrodress dem så att de inte behövde kämpa emot kroppens spänningar som tidigare. 

Spasticiteten hade enligt informanterna påverkat deras förmåga att utföra önskade aktiviteter. 

Spasticitet kan medföra att aktiviteter inte går att utföra som önskat eller att aktiviteter inte 

planeras in då individerna inte vet om dessa går att utföra på grund av spasticiteten (Mahoney, 

et al., 2007).  

 

 

 

ADL-uppgifter 
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Spasticitet har även negativa följder på individers förmåga att utföra ADL-uppgifter (Bhimani, 

Peden McAlpine & Henly, 2012), vilket var något som även informanterna i författarnas studie 

upplevde. Informanterna berättade även att, om deras spasticitet reducerades förbättrades deras 

förmåga att utföra ADL-uppgifter. Författarna anser att förmågan att utföra primära ADL-

uppgifter är viktig för att känna sig värdig som människa. En oförmåga att klara primär ADL 

tror författarna kan upplevas som generande av vissa, exempelvis då de behöver bli matade eller 

få hjälp med intimhygien. Då samtliga av informanterna i författarnas studie var kapabla att 

utföra primära ADL-uppgifter anser författarna att det är viktigt att se till hur Elektrodress kan 

påverka individernas förmåga att utföra sekundära ADL-uppgifter. Flera av informanterna 

beskrev hur Elektrodress förbättrat deras förmåga att utföra sekundära ADL-uppgifter som 

exempelvis att ha en mer aktiv fritid. Förmågan att utföra ADL-uppgifter är till stor grad en del 

av ICF:s klassifikation om aktivitet och delaktighet. Författarna menar att en nedsatt ADL-

förmåga leder till aktivitets- och delaktighetsbegränsningar som i sig kan leda till en sänkt 

livskvalitet och sänkt self-efficacy.   

 

Spasticitetsreducering 

Informanterna uttryckte att spasticiteten försvunnit eller minskat i deras affekterade kroppsdelar 

sedan behandlingsstarten med Elektrodress. Spasticitetsreduceringen kan stödjas i en studie där 

det påvisades att elektrisk stimulering minskade spasticitet med minst 10 % efter åtta veckors 

behandling (Sullivan & Hedman, 2007). En annan studie visade att placebobehandling med 

elektrodplaceringar utan elektrisk stimulering gav en ökad spasticitetsreducering jämfört med 

reduceringen som interventionsgruppen erhöll. Den studien visade att placeboeffekt kan 

förekomma (Yan, Hui-Chan & Li, 2005) och enligt författarna är det en viktig variabel att ta 

hänsyn till vid denna typ av behandling. Dock tror författarna att minskningen av spasticitet i 

Yan, Hui-Chan och Lis studie (2005) kan ha påverkats av det faktum att försökspersonerna 

nyligen insjuknat i stroke och författarna anser att en spasticitetsreducering då kommer som 

följd av ett naturligt förlopp. Författarna tror inte att placebo hade någon inverkan på studiens 

informanter, då spasticitet ger kroppsliga förändringar som författarna mätte objektivt. 

Författarna anser att placebo har en större inverkan på subjektiva parametrar som exempelvis 

upplevd smärta.  

För att reducera spasticitet är stretching tillsammans med elektrisk stimulering på antagonisten 

en effektivare behandling än enbart stretching (Sahin, Ugurlu & Albayrak, 2012). Det är något 



38 

 

som stödjer resultatet i författarnas studie och visar att en inverkan av placebo inte behöver 

föreligga. Hos författarnas informanter framgick att behandlingen med Elektrodress minskade 

spasticiteten. Hos ett par av dem minskade spasticiteten så pass mycket att de upplevde en 

förbättring i sjukdomsförloppet. Den ena av informanterna delgav att hennes årliga försämring 

på vinterhalvåret hade uteblivit sedan behandlingsstart och en annan menade att hans spasticitet 

helt hade försvunnit. Dessa upplevelser är något som författarna ser som positiva, men samtidigt 

finns svårigheter att dra generella slutsatser av dessa påståenden då det var en liten urvalsgrupp 

som deltog i studien. Dock påstår resterande informanter att deras spasticitet har förbättrats i 

och med behandlingen och att denna förbättring varar då behandlingen utförs kontinuerligt. 

Det är svårt för författarna att veta vilka av nämnda positiva upplevelser som är kvarstående då 

behandlingen avbryts och vad som är generaliserbart på en större population.  

 

Gång och balans 

I författarnas studie uppgav alla informanter att behandlingen med Elektrodress gav dem en 

bättre gångförmåga. Att elektrisk stimulering påverkar gångförmågan är något som tar stöd i 

litteraturen där behandling med elektrisk stimulering ger bättre gångförmåga (Johnston & 

Wainwright, 2011; Yan, Hui-Chan & Li, 2005). I en studie av Hesse, Jahnke, Luecke och 

Mauritz (1995) jämfördes enbart botoxbehandling med botoxbehandling parallellt med 

elektrisk stimulering. Studien visade att den kombinerade behandlingen gav bättre resultat 

bland annat i form av stadigare och snabbare gång samt en jämnare steglängd. Det resultat 

Hesse, et al. (1995) konkluderar i sin studie stämmer väl överens med upplevelserna som 

författarnas informanter delgav. Informanterna berättade om en jämnare steglängd, säkrare gång 

och en större tillit till den egna gångförmågan sedan behandlingsstart med Elektrodress. 

Informanterna beskrev även en bättre balans, mjukare kropp och en jämnare arbetsfördelning 

mellan kroppshalvorna. Det är parametrar som författarna anser påverka gångförmågan till det 

bättre och bidrar till informanternas upplevelse om en bättre gångförmåga. Även Hesse, et al. 

(1995) menar att en bättre gång är en följd av en förbättrad balans. Författarna anser att en bra 

gångförmåga leder till en större delaktighet i samhället då det medför att det är lättare att delta i 

aktiviteter och händelser i vardagslivet. Vid en god gång, menar författarna, att spasticitetens 

annars negativa inverkan på brukarnas liv avtar och funktionsnedsättningens påverkan minskar. 

En av informanterna påpekade att genom att hennes gångförbättring hade det blivit svårare för 

allmänheten att upptäcka hennes funktionsnedsättning och hon ställdes inför nya 
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förhållningssätt. Vid en sådan situation tror författarna att det är viktigt att ha ett socialt och 

professionellt stöd för att hantera det nya i livet. Författarna menar att det är viktigt att ta 

hänsyn till dessa livsförändrande aspekter av behandlingen då många av brukarna av Elektrodress 

har levt med sin spasticitet hela livet.  

 

Livskvalitet 

Att leva med spasticitet påverkar livet negativt, bland annat genom en sänkt livskvalitet och ett 

sämre psykiskt välbefinnande (Westerkam, Saunders & Krause, 2011; Nicolson & Anderson, 

2001). Om spasticiteten behandlas med elektrisk stimulering verkar individen få en ökad 

livskvalitet (Donovan-Hall, Burridge, Dibb, Ellis-Hill & Rushton, 2011). Författarnas 

informanter delgav att Elektrodress hade gett dem en bättre livskvalitet och en ökad förmåga till 

ADL. Att ha ett bra självförtroende, menar författarna, påverkar det psykiska välbefinnandet 

positivt. Enligt Mahoney, et al. (2007) har spasticitet en negativ inverkan på självförtroendet 

och Wilkie, Shiels, Bulley och Salisbury (2012) menar att självförtroendet ökar då spasticitet 

behandlas med elektrisk stimulering. En av informanterna i författarnas studie delgav att 

behandlingen med Elektrodress förde med sig ett bättre självförtroende och att hon hade vågat 

prova nya saker som en följd av spasticitetsreduceringen. Där av menar författarna att 

behandling med Elektrodress verkar öka chansen till en höjd livskvalitet och ett ökat psykiskt 

välbefinnande. Detta genom att behandlingen ökar självförtroendet och får individer att våga 

testa nya upplevelser. Enligt författarna har även sömnen en stor inverkan på både livskvalitet 

och psykiskt välbefinnande och att som individ med spasticitet behandlas med elektrisk 

stimulering ger enligt Donovan-Hall, et al., (2011) en bättre sömn. Även en av författarnas 

informanter delgav att hennes sömn hade förbättrats efter behandlingen med Elektrodress.  

  

Biverkningar 

En av studiens informanter hade innan behandlingen med Elektrodress testat farmaka mot sin 

spasticitet genom den aktiva substansen Baklofen i tablettform. Baklofen är ett effektivt 

preparat för att minska spasticitet, men med denna läkemedelsbehandling kommer många 

biverkningar (Gilmartin, et al., 2000). Vanliga biverkningar med behandlingsformen är extrem 

trötthet, lågt blodtryck, kramper, illamående och kräkningar, yrsel och huvudvärk vilket 

drabbar många användare (Gilmartin, et al., 2000). Även informanten i författarnas studie 
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berättade om flertalet biverkningar, bland annat den extrema trötthet hon fick då hon använde 

Baklofen. Biverkningarna försvann då hon slutade med medicinen. En av informanterna 

upplevde en viss trötthet vid de första behandlingstillfällena med Elektrodress, men det upphörde 

efter ett par gångers användning. För övrigt var det ingen av informanterna som upplevde 

någon annan kroppslig biverkning till följd av behandlingen. Författarna menar att det är ett 

argument som tyder på att Elektrodess är en mer lämplig behandlingsmetod mot spasticitet än 

behandling med Baklofen, sett till det antal färre biverkningar som följer. Författarna tycker det 

är viktigt att den spasticitetsreducerande effekten inte övervägs av de biverkningar som följer 

med behandlingsmetoden. Biverkningar som kan följa behandling med elektrisk stimulering är 

allergiska reaktioner så som hudreaktioner. Dessa kan förekomma då plattorna till materialet 

placeras direkt på kroppen (Bulley, Shiels, Wilkie & Salisbury, 2011; Donovan-Hall, et al., 

2011). Det var dock inget som informanterna i författarnas studie nämnde som biverkning 

under användandet av Elektrodress. Med den kommande dräktens lansering, där elektroderna 

placeras insydda i dräktens tyg, tror författarna att risken för allergiska reaktioner kommer att 

minska.  

 

Avslappning och effekt 

Informanterna i författarnas studie kunde tydligt beskriva sin känsla av behandlingen med 

elektrisk stimulering under behandlingstillfällets gång. De beskrev behandlingen som skön, 

muskelavslappnande och berättade även att det kändes som att kroppen började vakna till liv 

igen under behandlingstillfället. Känslor som en avslappnande effekt och mindre 

muskelspänningar återfinns även i litteraturen (Persson, Lloyd-Pugh & Sahlström, 2010). 

Behandling med elektrisk stimulering beskrivs ge en känsla av en mer normal kropp (Wilkie, et 

al., 2012), vilket var något som flertalet informanter i författarnas studie påpekade. Författarna 

anser att aspekten av ovan beskrivna känslor är viktiga för individer med spasticitet som annars 

lever med en konstant anspänning i musklerna. För dessa individer betyder en 

behandlingsmetod som Elektrodress mycket då de, på grund av spasticiteten, själva inte kan få 

musklerna att slappna av. Genom muskelavslappningen tror författarna att individernas 

ofrivilliga rörelser minskar och att rörelser lättare kan utföras kontrollerat och målinriktat. Att 

ha känslan av en normal kropp, där rörelser går att utföra så som individen själv önskar, anser 

författarna är viktigt. Både för den egna självkänslan och för att inte bli socialt stigmatiserad i 

samhället till följd av sina ofrivilliga rörelser.     
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Antalet behandlingstillfällen 

Antalet behandlingstillfällen per vecka är något som varierar i olika studier (Wright & Granat, 

2000; Ragnarsson, Pollack, O'Daniel, Edgar, Petrofsky & Nash, 1988). Även bland 

informanterna varierade behovet av antalet behandlingstillfällen per vecka och det som 

avgjorde antalet tillfällen var hur länge effekten satt i efter avslutad behandling. En studie av 

Bajd, Gregoric, Vodovnik och Benko (1985) visade att behandling med elektrisk stimulering 

minskar spasticitet direkt vid stimuleringen men även att effekten sitter kvar efter avslutad 

behandling. Det var något som även informanterna i författarnas studie nämnde. Informanterna 

beskrev olika signaler från kroppen som gjorde att de upplevde ett behov av en ny 

behandlingsomgång. Dessa signaler kunde vara en försämrad gång, en ökad ansträngning för att 

utföra rörelser eller uppgifter samt en större skillnad i arbetsfördelning mellan kroppshalvorna. 

Därför menar författarna att det är viktigt att individanpassa behandlingen med elektrisk 

stimulering för att bibehålla effekten till kommande behandlingstillfälle. Då det är ett outforskat 

område anser författarna att det är viktigt att metoden inte används för ofta då det är oklart 

vilka följder som överstimulering för med sig.  

 

Träning med elektrisk stimulering 

Träning med elektrisk stimulering ger möjlighet till en ökad styrka (Ragnarsson, et al., 1988) 

vilket är något som informanterna i författarnas studie också uppgav. Informanterna uppgav 

även andra träningseffekter så som bättre balans och att träningen inte behövde utföras med 

samma ansträngning som tidigare. Det är något som författarna kopplar samman med den 

ökade styrkan som informanterna upplevt. En av informanterna beskrev att träningen utfördes 

mer korrekt sedan hon började behandlingen med Elektrodress, något som författarna kopplar 

ihop med spasticitetsreduceringen som metoden förde med sig. En informant uppgav att hon 

sedan behandlingsstart vågat pröva en ny träning i form av dans. Informanten beskrev att det 

var något som hon inte hade vågat om hon inte hade upplevt den ökade balansen och 

förbättrade armfunktionen som Elektrodress förde med sig. Författarna menar att Elektrodress kan 

föra med sig en ny syn på träning som är positiv vid spasticitetsreducerande behandling där 

träning är en viktig komponent (Ada, Dorsch & Canning, 2006). I och med att spasticiteten 

hos många av informanterna har reducerats och i vissa fall försvunnit följer, enligt författarna, 

en bättre möjlighet till rehabilitering då kroppen inte behöver kämpa emot de beskrivna 
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spänningar som finns. Om kroppen är mer avslappnad i sig, anser författarna att det är lättare att 

träna utefter det syfte som träningen har. Träningen utförs då för att påverka musklerna istället 

för att träna emot kroppens spänningar och träningen blir enligt författarna mer korrekt. Dock 

har de flesta informanterna påpekat att träningen var svår att genomföra med 

behandlingsmaterialet på kroppen. De var oroliga över att elektroderna skulle lossna och 

därigenom inte ge verkan. Känslan som beskrevs var att TENS-apparaterna var besvärliga att 

använda i kombination med träning, vilket även Bulley, et al. (2011) menar, då 

behandlingsmaterialet var opålitligt samt svårt att använda vid rörelse. Författarna menar att det 

är viktigt att behandlingsmaterialet är lätt att använda, då patienterna har svårigheter med 

rörlighet och motorik. Då materialet är svårt att hantera, ser författarna en risk med att det inte 

används. Det är även viktigt att behandlingsmaterialet är lätt att använda vid aktivitet och 

rörelse då det är där författarna anser att försökspersonerna har störst nytta av 

behandlingseffekten.  

 

Kommande helkroppsdräkt 

Vissa informanter menade att lanseringen av en kommande dräkt med inbyggda elektroder 

skulle öka deras självständighet då de skulle kunna använda materialet utan att behöva ta hjälp. 

Behandlingsmaterialet som används vid elektrisk stimulering är svårt för brukaren att använda 

själv då elektroder placeras ut på delar av kroppen de själva inte når (Wilkie, et al., 2012) samt 

att elektroderna är allmänt svåra att fästa på kroppen (Bulley, et al., 2011). I en studie menade 

försökspersonerna att besväret och ansträngningen att använda materialet delvis övervägde 

fördelarna med behandlingsmetoden (Donovan-Hall, et al., 2011). Författarna anser att en 

individs autonomi är viktigt och att den kommande dräkten kommer leda till en ökad 

självständighet hos brukarna. Genom dräkten kommer brukarna få en ökad frihet att kunna 

använda metoden då de själva önskar, utan att vara beroende av hjälp med att fästa elektroderna 

på delar av kroppen de själva inte når till. Med dräkten kommer brukarna även kunna använda 

metoden utanför hemmet då dräkten kan användas under kläderna. Författarna menar att det 

kan göra att brukarna får en förbättrad gång och därigenom en ökad säkerhet och en minskad 

fallrädsla. Det anser författarna kommer leda till att brukarna i större grad kommer våga lämna 

hemmet och därigenom få en ökad grad av aktivitet och delaktighet, två viktiga aspekter inom 

ICF.        
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Konklusion 

Elektrodress ger en positiv påverkan på rörlighet och gångförmåga hos individer med spasticitet, 

men påverkan är individuell. Studien tyder på positiva erfarenheter hos informanterna och 

brukarna av Elektrodress upplever att behandlingen för med sig många positiva aspekter i deras 

liv bland annat genom en förbättrad gångförmåga och rörlighet. De upplever en skön och 

muskelavslappnande känsla vid användandet, men ser elektroderna som problematiska att 

använda under aktivitet då de är otympliga. Elektrodress ger en upplevd spasticitetsreducering 

hos brukarna, något som även har stöd i litteraturen. De effekter som följer med behandlingen 

varar efter avslutad behandling och varje individ upplever tidsaspekten olika. Då studiens 

resultat tyder på att behandling med elektrisk stimulering är en effektiv metod mot spasticitet 

ställer sig författarna positiva till att sjukgymnaster, inom habilitering och neurologi, ska få 

förskrivningsrätt av metoden. Enligt författarna krävs mer forskning inom området för elektrisk 

stimulering som behandlingsmetod mot spasticitet och studier med större urvalsgrupper hade 

varit intressant att följa. Författarna hoppas att studien ska bidra till att metoden börjar användas 

i högre utsträckning inom sjukgymnastik.  
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Bilaga 1 – Bild på Elektrodress 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två stycken sjukgymnaststudenter som går sista terminen på Luleå tekniska universitet. Vi 

är i uppstartsfasen av vår c-uppsats och vänder oss därför till dig, användare av Elektrodress, med 

förhoppning om att Du vill delta i vår studie.  

 

Syftet med vårt projekt är att undersöka hur Elektrodress hjälper till att optimera din träning. 

Genom din medverkan hjälper Du till att utvärdera effekten av och nyttan med Elektrodress. 

Genom ett samarbete med företaget Inerventions, grundarna till Elektrodress, har vi kommit i 

kontakt med dig. Vi skulle uppskatta om Du vill medverka i vår studie och är Du intresserad av 

mer information angående projektet hör vi gärna av oss. 

 

Om Du väljer att medverka kommer vi att träffa dig vid ett tillfälle, på din bostadsort, och 

undersöka vilken effekt Elektrodress har gällande träningsoptimering. Vi beräknar att 

undersökningen kommer ta ungefär en timme. Vi kommer att göra enkla mätningar av dina 

ledrörelser samt göra en enkel analys av din gångförmåga. Vi kommer även, med ditt 

godkännande, genomföra en kortare intervju av dina upplevelser av Elektrodress.  

 

Genom säker hantering av insamlad data garanterar vi att din identitet och dina personliga 

uppgifter ej röjs. Vid inspelningar av intervjuer kommer innehållet att raderas efter avslutad 

studie. Mätresultat kommer att förvaras på en lösenordsskyddad dator och ej spridas till 

obehöriga och innehållet i studien kommer inte kunna kopplas samman med dig som individ.  

 

Vi tror ej att ditt deltagande i projektet kommer att framkalla obehag hos dig, vare sig fysiska 

eller emotionella, då Du är en van användare av Elektrodress och vi enbart vill ta del av dina 

upplevelser med dressen. Om Du upplever ett behov av uppföljande samtal kan vi bistå med 

kontaktuppgifter till lämplig person att kontakta. Fördelar som följer deltagande i projektet är 

att Du hjälper till att bredda kunskapen om Elektrodress och dess positiva effekter vid 

behandlingen av spasticitet.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du har när som helst rätt att avbryta deltagandet utan 

att behöva motivera ditt avhopp. Din nuvarande behandling med Elektrodress kommer ej att 
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påverkas av ditt beslut, vare sig Du väljer att delta i studien, väljer att inte delta i studien, eller 

väljer att avbryta deltagandet i studien. 

 

Vår studie beräknas vara klar i slutet av maj och uppsatsen kommer då att finnas tillgänglig på 

Luleå tekniska universitets hemsida (http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html).  

 

Vill Du komma i kontakt med oss finner Du våra kontaktuppgifter nedan.  

 

Med förhoppning om positivt svar 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofia Jeppsson     Josephine Engstam 

sofjep-9@student.ltu.se    joseng-7@student.ltu.se 

073-6161149     073-6568020 

 

Handledare Jenny Röding, universitetslektor. 

Enhet: Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet  

jenny.roding@ltu.se, 0920-493904  
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Bilaga 3 - Svarstalong 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/examensarbete 

 

Svarstalong 

 

 Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information om forskningsprojekt 

 

 Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt 

 

 

Namn:………………………………………………………………………… 

 

Adress:……………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer:……………………………………………………………………. 

 

 

Returnera denna svarstalong till: 

Sofia Jeppsson 

Vänortsvägen 30:89 97754 Luleå 

Alternativt mejla svarstalongen till: 

uppsats2012@gmail.com
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

 Åldersspann? 20-30, 30-40, 40-50 

 Kön 

 Vilken bakomliggande sjukdom till spasticiteten lider du av? 

 Hur länge har du haft besvär med spasticitet? 

 Vilka funktionsnedsättningar har du på grund av spasticiteten? Känner du av smärta på 

grund av spasticiteten? 

 Hur ofta och länge brukar du använda dressen? 

 Hur länge har du haft dressen? 

 När använde du Elektrodress senast? 

Del ett: 

Hur använder du Eletrodress? 

 Under användandet av Elektrodress, vad brukar du utnyttja tiden åt? 

Hur är dina upplevelser av Elektrodress effekter? 

 Har du haft positiva effekter av Elektrodress? 

 Har du upplevt negativa effekter av Elektrodress? 

 Upplever du att effekten av dressen sitter i efter avslutad behandling? 

 Hur länge upplever du att effekten sitter i efter avslutad behandling? 

 Hur känner du att effekterna avtar? Tar de tvärslut eller kommer det gradvis? Upplever 

du att effekten avtar i någon specifik led först?  

 Vilka av dina hinder tycker du att dressen underlättar? 

 Vilka vardagsmoment tycker du att dressen underlättar? 

 

Vad har du för alternativa behandlingsmetoder mot spasticitet? 

 Har du använt någon behandling mot spasticitet tidigare och i sådana fall vad? 

 Hur upplever du Elektrodress jämfört med andra behandlingar för spasticitet? 
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 Vad skiljer de olika behandlingarna åt, vad är bättre/sämre i jämförelse med Elektrodress?  

 Använder du någon annan behandling mot spasticitet parallellt med Elektrodress och i 

sådana fall vilken? 

 Hur upplever du Elektrodress i jämförelse med dessa behandlingar? 

Del två: 

Hur upplever du Elektrodress då den används? 

 När känner du effekten av Elektrodress? 

 Hur känns det när effekten startar? 

 Hur känns det att ha Elektrodress på sig? 

 Hur är din övergripande känsla kring dressen? 

 

 


