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Abstrakt 
Rehabiliteringen av traumatiskt ryggmärgsskadade har gått från att förlänga levnadslängden till att 
förbättra kvaliteten på livet. Livskvalitet har kommit att bli en nyckelfaktor vid utvärdering av 
rehabilitering. Fysisk aktivitet har visat sig kunna förbättrat livskvaliteten hos andra grupper med 
kroniska sjukdomar. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka sjukgymnastiska 
interventioner som kan påverka livskvaliteten för individer som drabbats av traumatisk 
ryggmärgsskadade. Åtta artiklar granskades och sju poängsattes enligt PEDro Scale. Utifrån dessa 
artiklar gjordes en översikt som granskades för att undersöka om sjukgymnastisk rehabilitering har 
en  inverkan på livskvaliteten hos individer med traumatisk ryggmärgsskada. De interventioner som 
hade störst inverkan på livskvaliteten var ståträning, kroppsviktavlastad gångträning på band samt 
styrke- och konditions träning och de visade på en signifikant ökning av livskvaliteten. De artiklar 
som ingick i översikten undersökte olika slags interventioner och mätte livskvaliteten med olika 
instrument, men översikten gav dock indikationer på att fysisk aktivitet av något slag kan förbättra 
livskvaliteten hos traumatiskt ryggmärgsskadade personer. Mer forskning om de sjukgymnastiska 
rehabiliteringsinsatsernas inverkan på livskvalitet hos traumatiskt ryggmärgsskadade krävs för att 
en slutsats skall kunna dras. Däremot sågs en tendens till ökad livskvalitet genom sjukgymnastisk 
rehabilitering. Studier som utvärderar interventioner med objektiva och subjektiva mätmetoder, där  
livskvalitet ingår, är att rekommendera för framtida forskning. 

 

 
Nyckelord: Livskvalitet, sjukgymnastik, traumatisk ryggmärgsskada. 
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Varje år drabbas 15  personer  per miljon invånare av traumatisk ryggmärgskada i Sverige och per 

100 000 invånare finns det idag 22 traumatiskt ryggmärgsskadade. Män drabbas fyra gånger oftare 

än kvinnor med frekvensstopp i 20-30 årsåldern. Trafikolyckor orsakar 50% av skadeantalet men 

genom att införa hatighetsbegränsningar och göra det obligatoriskt med bilbälte har man kunnat 

minska frekvensen av traumatiska ryggmärgsskador. Den näst största orsaken till ryggmärgskador 

är fallolyckor, där även dykning ingår, som orsakar 30% av skadorna (Levi, Hulting & Seiger, 

1995;  Höök, 2001). Vid det akuta omhändertagandet måste en preliminär skadebedömning göras 

på olycksplatsen och förflyttning måste ske med största försiktighet och undvika böjning av nacke 

och rygg. Ovarsamhet i omhändertagandet kan leda till en förskjutning av skadenivån till ett högre 

segment (Höök, 2001).  

Storleken på funktionsbortfallet beror på lokalisationen och graden av skadan, ju högre upp i 

columna desto större funktionsnedsättning. En skada på ryggmärgen i halsryggen kan ge förlamning 

i övre extremitet, bål och nedre extremitet, och en individ som drabbats av cervikal ryggmärgsskada 

diagnostiseras med benämningen tetraplegi. Vid thorakal eller lumbal skadelokalisation förlamas 

bål och nedre extremitet men den drabbade har oftast full funktion i övre extremitet, och 

diagnostiseras med benämningen paraplegi. En skada på cauda equina förlamar den nedre 

extremiteten och går också under benämning paraplegi. Funktionsnedsättningens omfattning beror 

också på om skadan är inkomplett eller komplett, det vill säga om nervimpulser kan passera förbi 

det skadade området i ryggmärgen eller ej. Endast inkompletta skador kan diagnostiseras med 

säkerhet. En skadan kan te sig som komplett den första tiden för att sedan visa sig vara en 

inkomplett skada, där det finns en passage av nervimpulser ( Höök, 2001).  

Fram till andra världskriget överlevde endast 20% av de ryggmärgskadade de två första åren och 

lunginflammation, trycksår och urinvägsinfektion var de tre största dödsorsakerna. I dag har vården 

av ryggmärgsskadade utvecklats och specialiserats. De flesta med ryggmärgsskada kan räddas och 

livslängden börjar uppnå en normal medellivslängd men lunginflammation, trycksår och 

urinvägsinfektion är fortfarande vanligt som sekundära komplikationer hos ryggmärgsskadade. 

Andra komplikationer som kan uppstå är smärta, spacticitet, förstoppning, inkontinens, problem 

med sexuallivet och fertiliteten (Höök, 2001). Då den förväntade livslängden efter en traumatisk 

ryggmärgsskada allt mer närmar sig den normala medellivslängden har målet med rehabiliteringen 

skiftat från att förlänga livet till att öka livskvaliteten (Crewe, 1980; Gordon & Mao, 1994). Flera 

RCT-studier (randomized controlled trial) har visat på positiva effekter av träning på olika 

subjektiva mätvärden som till exempel smärta, depression, självuppfattning och livskvalitet hos 

populationer med olika kroniska sjukdomar, där ibland fibromyalgi, osteoartrit och HIV-1/AIDS 

(Buckelew et al.,1998; Ettinger et al, 1997; Lox, McAuley & Tucker, 1997). 
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”Livskvalitet kan vara ett mått på livsvärden som inte kan mätas med pengar tex god miljö, 

gemenskap och  tillgång till kultur. I diskussionen om livskvalitet är det viktigt att skilja mellan 

följande tre aspekter: 

1) yttre betingelser, vilka kan mätas objektivt eller intersubjektivt, sådant som fysisk rörlighet, 

arbete, bostad, social situation och inkomst; 

2) den berördes subjektiva upplevelser eller bedömning av värdet av sådana yttre betingelser; 

3) effekterna på en persons liv av närvaron eller frånvaron av de betingelser som nämns under 1), 

givet värderingarna i 2)” (NationalEncyklopedin [www]). 

Ett sätt att beskriva eller definiera livskvalitet kan vara ”det goda i livet” (Baker & Intagliata, 1982). 

Litteraturen visar på två olika metoder att mäta livskvalitet, objektivt och subjektivt. När 

forskningsmodeller undersöker effekten av träning på personer med funktionsbortfall bör de 

objektiva mätmetoderna kompletteras med subjektiva mätmetoder som relaterar till tillfredsställelse 

med livet och livskvalitet (Noreau & Shephard, 1995). Om bedömningen är subjektiv kan den 

rapporterade uppskattningen av livskvalitet skilja sig mycket mellan olika individer med samma 

grad av funktionsnedsättning. Skattningen beror på den drabbades personlighet, syn på livet och 

omgivning. Individer med höga skador och grava funktionsbortfall kan skatta livskvaliteten som 

god medan personer med lättare funktionsnedsättningar är mindre nöjda med livskvaliteten. Vissa 

studier tyder på att livskvaliteten för ryggmärgsskadade är relativt god eller åtminstone till 

belåtenhet, men är ändå lägre än för befolkningen generellt (DeVivo & Richards, 1992; Eisenberg 

& Sultz, 1991; Gerhart, 1991). En meta-analys av 32 studier, publicerade mellan 1983 och 1992 , 

kom fram till att omfattningen av skadan, det vill säga konsekvenserna av skadan, påverkade 

livskvaliteten men att även andra faktorer så som ålder, utbildning och socialt stöd troligtvis också 

hade en viss inverkan på livskvaliteten. Det kunde dock inte dras några slutsatser angående effekten 

av rehabilitering på livskvalitet i denna meta-analy (Evans et al., 1994). Fuhrer, Rintala, Hart, 

Clerman & Young (1992) såg inget samband mellan livstillfredsställelse ( life satisfaction) och 

funktionsnedsättning, men livstillfredsställelse visade sig ha en stark koppling till de tre områdena; 

social integration, yrke och rörlighet/mobilitet. 

 

Vilka komponenter man mäter med ett livskvalitetsinstrument beror på vilken definition av 

livskvalitet som används. Med en hälsorelaterad syn på livskvalitet mäts medicinska komponenter  

som symtom, psykisk och fysisk hälsa. Områden som tas med i mätningen kan vara arbete, intima 

relationer, sexualitet, vänskap, utbildning, utrustning, religion med mera. Exempel på instrument 

med hälsorelaterade inriktning är Sickness Impact Profile, Nottingham Health Profile, Short Form 

36 och General Health Questionnaire(Dijker, 2005; Hunt et al., 1980; Ware & Sherbourne, 1992; 
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Tennant, 1977; Bergner, Bobbitt, Pollard, Martin & Gilson, 1976). Livskvalitet kan också mätas 

utifrån bruksvärde, nyttighet (utility) och då används ofta Quality of Well Being Scale (QWB) som 

tar upp fyra domäner; mobilitet, fysisk aktivitet, social aktivitet och medicinska symtom eller 

problem ( Dijker, 2005; Andersen, Fouts, Romeis & Brownson, 1999; Phillips, Vesmarovich, 

Hauber, Wiggers & Egner, 2001; Kaplan, Bush & Berry, 1979). Subjektivt välmående (subjective 

well-being) är en definition av livskvalitet som  kan delas in i två domäner; kognitiv livskvalitet och 

påverkan. Den kognitiva aspekten berör tillfredsställelse med livet och livsförhållanden (fysisk 

hälsa, arbete, familjerelationer, mental hälsa bland annat) medan den påverkande aspekten 

innehåller bland annat positiv och negativ påverkan, som frekvensen och intensiteten av till 

exempel glädje och sorg (Dijker, 1999; Diener & Emmons, 1984). Även områden som moral och 

självkänsla ingår och instrument som Rosenburg Self-Esteem Scale, Philadelphia Morale Scale 

används ofta vid mätning av livskvalitet som subjektivt välmående (Lawton, 1975; Rosenberg, 

1989; Tate, Kalpakjian & Forchheimer, 2002). 

 

Med ständiga hinder för tillgängligheten i den fysiska miljön i  vardagslivet kan livskvaliteten bli 

begränsad på grund av de resurser man har för att möta dessa utmaningar (styrkan i överkroppen, 

uthålligheten och kraften, i relation till kroppsmassan samt rullstol). Optimal funktion i 

armmusklerna är viktigt vid aktiviteter som till exempel innefattar att ta sig upp på trottoarer och 

ramper. Det krävs ett viss mått av arm- och skulderstyrka samt kondition för att förbli självständig 

och ryggmärgsskadade ligger ofta konditions- och styrkemässigt nära och även under gränsvärdena, 

vilket omedelbart orsakar en försämring av livskvaliteten (Noreau & Shephard, 1995). Påverkan av  

konditions- och styrkemässig förbättring är genast märkbar och slutresultatet kan vara att bli 

funktionsmässigt oberoende, en nyckelfaktor i livskvaliteten för ryggmärgsskadade (Hoffman, 

1986). Aerob motionsträning och styrketräning kan förbättra den fysiska kapaciteten signifikant hos 

ryggmärgsskada och skapa en självständighet som leder till förbättrad livskvalitet. Livskvalitet är 

nära förknippat med ett självständigt liv och har allt oftare blivit en huvudkomponent vid 

utvärderingar av rehabilitering. En bibehållen aktiv livsstil kommer att hålla individen både 

konditions- och styrkemässigt över gränsvärdena och därmed hindra en försämring av 

livskvaliteten. Nästan alla resultat tyder på att regelbunden träning gagnar individer med 

ryggmärgsskada (Noreau & Shephard, 1995). Livskvalitet har kommit att bli en nyckelfaktor i 

utvärdering av rehabilitering (Lanig, Chase, Butt, Hulse & Johnson, 1996). 

 

”...we do know, however, that there is no cure for a complete lesion and that the only treatment is 

to rehabilitate” (Brown-Sequard, 1859). 
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2. Syfte  
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka sjukgymnastiska inteventioner som kan  

påverka livskvaliteten för individer som drabbats av traumatisk ryggmärgsskadade. 

 

3. Metod 

3.1 Litteratur 
För att hitta artiklar till denna litteraturöversikt gjordes sökningar på PubMed och AMED med 

sökorden spinal cord injury, quality of life, exercise, physiotherapy, physical therapy och training. 

Sökorden användes i olika kombinationer. Sökningen ägde rum under våren 2006. 

Enligt inklusionskriterierna skulle artiklarna vara skrivna på svenska, engelska, norska eller danska. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1995-2006. Interventionerna i studierna skulle innehålla 

sjukgymnastiska åtgärder samt ett instrument till för att mäta livskvalitet. 

 

Artiklarna valdes först ut genom titeln på studien och därefter lästes abstrakt och  samtliga artiklar 

som uppfyllde inkulsionskriterierna lästes då i fulltext. Många av artiklarna föll bort då författarna 

själva lagt en värdering i att interventionen förbättrat livskvaliteten och ej använt ett 

livskvalitetsinstrument där deltagarna själva fått utvärderat om en förändring av livskvalitet skett. 

Sökningen genererade i 174 artiklar och av dem var det åtta som var relevanta och uppfyllde 

inklusionskriterierna ( se tabell 1).  

 

Vid provsökningar i Academic Search, Cinahl och PeDro tillkom inga nya artiklar som var  

relevanta för litteraturöversikten. De artiklar som var relevanta hade redan förekommit i 

databaserna AMED och PubMed. 

 

Tabell 1. Utfall av sökning                                                                                                                                             

Databaser och sökord                                                                Antal träffar                 
AMED 

spinal cord injury AND quality of life AND physiotherapy   2 

spinal cord injury AND quality of life AND physical therapy   - 

spinal cord injury AND quality of life AND exercise    10 

spinal cord injury AND quality of life AND training    9 

PubMed 
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spinal cord injury AND quality of life AND physiotherapy   43 

spinal cord injury AND quality of life AND physical therapy   40 

spinal cord injury AND quality of life AND exercise    22 

spinal cord injury AND quality of life AND training    48 

                                                                                                                                                                      

Summa         174 

 

 
Artiklarna i litteraturöversikten analyserades och poängsattes enligt PEDro Scale (bilaga1). Skalan 

består av 11 olika kriterier och för varje kriterium studien uppfyller erhåller den en poäng. Den tar 

inte hänsyn till varken storleken av studien eller storleken av behandlingseffekterna. En av studierna 

i översikten var en systematisk översiktsartikel och den poängsattes inte. 

4. Resultat 

4.1 Vilka sjukgymnastika intervebtioner kan påverka livskvaliteten hos individer som drabbats av 
traumatisk ryggmärgsskada? 
I fem studier (O´Neill & Maguire, 2004; Hicks et al., 2005; Hicks et al., 2003 ;Walter et al., 1999; 

Martin et al., 2003) förbättrades livskvaliteten hos individer drabbade av traumatisk 

ryggmärgsskada av olika sjukgymnastiska insatser som gjordes (se tabell 2). 

 
Tabell 2. Resultat av artikel granskning. 

Författare P Fp Interventioner Resultat 
Hicks AL., Martin 
KA., Ditor DS., 
Latimer AE., 
Craven C., 
Bugaresti J., 
McCartney N. 
(2003).  

P= 6 N=34 
Tg=21 
Kg=13 

2ggr/v i 9 månader, 90-
120min/gång. Uppvärmning  
armcykling, aerob träning  
armcykling  70% av 
maxpuls. Styrketräning: 
dragövn., fria vikter och 
Equalizer viktmaskin. Teori. 
Teori även för kg. 

Träningsgruppen  rapporterade signifikant mindre 
smärta och stress, färre depression symtom och 
ökad tillfredsställelse med den fysiska 
funktionen. Signifikant förbättrad upplevd hälsa 
och livskvalitet jämfört med kontrollgruppen. 

Martin Ginis K.A., 
Latimer A.E., 
McKechnie K., 
Ditor D.S., 
McCartney N. & 
Hicks A.L. (2003). 

 P= 6 N=34 
Tg=21 
Kg=11 

5 min stretch,15-30 min 
aerob armcykling,45-60 min 
styrketräning. Två ggr/v tills 
24 träningar.  Övervakad 
träning. 

Förbättrad livskvalitet, större belåtenhet med 
fysisk funktion och utseende, och mindre 
depression än i kontrollgruppen. Ingen skillnad 
mellan grupperna i  upplevd kontroll över smärta 
och i tron att kunna  hantera smärta.  

Ditor DS., Latimer 
AE., Ginis KA. M., 
Arbour KP., 
McCartney N., 
Hicks AL. (2003).  

P= 6 N=7 2ggr/v , 90-120min/gång. 
Uppvärmning på arm ergo, 
aerobic trän på arm ergo 
70% av maxpuls. 
Motståndsträn: dragövn., 
fria vikter och viktmaskin. 

Under de tre uppföljningsmånaderna uppstod en 
signifikant minskning av träningskontinuiteten, 
försämrad livskvalitet och en trend för ökad 
smärta och stress.  

Hicks AL., Adams 
MM., Ginis K.M.,

P= 3 N=14 Kroppsvikt avlastande 
träning på gångband 3ggr/v

Signifikant förbättring av livsbelåtenhet och 
belåtenhet med fysisk funktion. Ingen signifikant
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Författare P Fp Interventioner Resultat 
Giangregorio L., 
Latimer A., Phillips 
SM., McCartney N. 
(2005).  

i 12 månader och 
uppföljning efter 8 månader 
med frivillig träning där 
emellan. 

förändring av depression, upplevd hälsa, förmåga 
att utföra ADL. 

Walter J.S., Sola P. 
G., Sacks J., Lucero 
Y., Langbein E., 
Weaver F. (1999).  

P= 3 N=99 Ståträning hemma. Fp som stod 30 min/dag eller mer hade 
signifikant förbättrad livskvalitet, färre liggsår, 
färre urinvägsinfektioner, förbättrad 
tarmreglering och förbättrad förmåga att sträcka 
ut benen. 

Effing T.W., Van 
Meeteren N.L.U., 
Van Asbeck F.W.A. 
& Prevo A.I.H. 
(2006).  
 

P= 2 N=3 En träningsfas under 12 
veckor med fem pass i 
veckan. 30 minuter 
gångträning på löpband med 
kroppsviktavlastande sele. 

Fp1: livskvalitet signifikant förbättrad under 
träningsfasen.. I övriga faser oförändrat. 
Fp2: livskvalitet oförändrad under träningsfasen, 
minskad under efterfasen. I slutet av 
uppföljningen hade livskvalitet förbättrats till 
samma nivå  som baselinefasen. 
Fp3: livskvaliteten oförändrad under baseline-, 
tränings- och efterfasen. Upplevd som förbättrad 
efter uppföljningen. 

O`Neill S.B., 
Maguire S. (2004).  

P= 2 N=33 
 

Träning och sport 
aktiviteter. 

De generella fördelarna med sportaktiviteter 
upplevdes av 78,8% och rehabiliteringsfördelarna 
av 69,7%. 26 fp rapporterade ökad kondition,  
förbättrad livskvalitet, självförtroende och social 
kontakt. 

Van Houtten S., 
Vanlandewijck Y. 
& Gosselink R. 
(2006) 

 N=128 Respiratorisk muskelträning.
Inspirations- eller 
expirationsmuskel träning 
med motstånd. 

Inga slutsatser av  inverkan på livskvalitet, 
kondition och respiratoriska komplikationer. 

* P= PEDro poäng 
* Fp= försöksperson 
* Tg= träningsgrupp 
* Kg= kontrollgrupp 
 
Av dessa fem studier var det tre som hade uppmätt en förbättring som var signifikant och 

interventionerna i dessa studier var ståträning, avlastad träning på gångband och kondition- samt 

styrketräning. I studien om ståträning (Walter et al., 1999) skickades brev med frågeformulär ut till 

traumatiskt ryggmärgsskadade som hade inhandlat en mobil ståanordning (ståfälla) för hemmabruk. 

Det var 99 personer som svarade och utav dem stod 33% minst en gång om dagen, 41% stod minst 

en gång per vecka och 14% stod mellan 1 gång per vecka till 3 gånger i månaden. Av de tillfrågade 

stod 5% mindre än 1 gång i månaden och ytterligare 5% rapporterade att de inte stod någonting. De 

som stod dagligen rapporterade en högre frekvens av förbättring av livskvalitet, liggsår och 

spacticitet. De som stod varje dag delades in två grupper, en som stod i 30 min eller mindre och en 

som stod i 30 min eller mer. Det visade sig att gruppen som stod mer än 30 min per dag hade mer 

positiva svar på frågorna om medicinska komplikationer än den andra gruppen.  

 

En studie (Hicks et al., 2005) som visade resultat på signifikant förbättrad livskvalitet undersökte 

kroppsviktavlastad träning på gångband under 12 månader. Deltagarantalet som fullföljde studie var 
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13 och de tränade tre gånger i veckan i 12 månader tills de hade uppnått 144 träningspass. 

Utvärdering skedde efter var 36:e träning och då mättes förändringar i gången och i det subjektiva 

välmående som till exempel depression och upplevd hälsa. Träningen resulterade i signifikant 

förbättrad livskvalitet och belåtenhet med fysisk funktionen men ingen signifikant förändring av 

depression, upplevd hälsa eller upplevd förmåga att utföra instrumentell ADL. Författarna till 

studien fann en korrelation  mellan livskvalitet och kroppsviktavlastning, ju mindre 

kroppsviktavlastning som erfordrades desto högre livskvalitet skattades.  

 

I en studie (Hicks et al., 2003 ) med interventioner som bestod av konditions- och styrketräning och 

varade i nio månader  såg författarna en signifikant förbättring av livskvalitet bland de 

ryggmärgsskadade som deltog. Deltagarna tränade två gånger i veckan, och passen började med 

uppvärmning som bestod av rullstolsåkning samt stretching. Därefter armcyklade 

försökspersonerna i 15-30 min och tränade sedan styrka i tre set med ca 70-80% av RM1.   Studien 

hade också en kontrollgrupp som inte fick någon träning. Resultatet efter nio månaders träning var 

signifikant mindre smärta och stress samt ökad livskvalitet jämfört med kontrollgruppen .  

 

I en studie om regelbunden motion och idrottsdeltagande samt dess effekter hos ryggmärgsskadade 

(O´Neill & Maguire, 2004) kunde man i resultatet  se en ökning av livskvaliteten. I studien ingick 

27 personer som tidigare varit patienter på ett rehabiliteringscenter kontaktades och blev intervjuade 

via telefon om träningsvanor. Frågorna handlade om träningsvanor före och efter skadan samt under 

rehabiliteringen och vilken påverkan träning hade på rehabilitering och i allmänhet. Av deltagarna 

brukade 15 personer delta regelbundet i sportaktiviteter innan skadan. Under vistelsen på 

rehabiliteringscentret provades åtminstone en sport av 24 personer. Av deltagarna var det 14 som 

rapporterade att de regelbundet deltog i sportaktiviteter efter utskrivningen från rehab-centret, och 

24 rapporterade att det fanns en vilja att träna regelbundet. De som tränade regelbundet innan 

skadan fortsatte att göra så även efter skadan. Konditionsträning på ett gym, tätt följt av simning 

och bowling var de populäraste aktiviteterna efter rehabiliteringen. De positiva effekterna av att 

träna regelbundet upplevdes av 78.8%. Positiva effekter inför rehabilitering upplevdes av 69.7% . 

Självrapporterade positiva effekter sågs hos 26 deltagare och inkluderade en förbättring av 

konditionen, livskvaliteten, självförtroendet och ökad social kontakt.  

 

En studie med kontrollgrupp och träningsgrupp (Martin et al., 2003) undersökte effekterna av 

konditions- och styrketräning på individer med traumatisk ryggmärgsskada. Träningen innehöll 

stretching, armcykling och styrketräning och passet pågick i ca 65-95 min, och för att fullfölja 

studien skulle 24 träningspass utföras. Kontrollgruppen fick ingen träning men order om att leva 
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som vanligt. Resultatet av denna studie indikerar mindre stress och smärta hos träningsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen men ingen skillnad mellan grupperna i tron på att själva kunna hantera 

och ha kontroll över smärtan. Deltagarna rapporterade en förbättrad livskvalitet, större belåtenhet 

med fysisk funktion och utseende samt mindre depression än kontrollgruppen. 

 

I en systematisk översikt med RCT-studier om RMT (respiratorisk muskel träning) och dess 

påverkan på livskvalitet för ryggmärgsskadade ( Van Houtten, Vanlandewijck & Gosselink, 2006) 

kunde författarna till studien inte dra någon slutsats. Detta på grund av det begränsade antalet 

studier, samt att det inte fanns tillräckligt med data i de sex studier som var tillgängliga. Författarna 

till artiklarna som ingick i studien försökte kontaktas och ombads att lämna uppgifter om mätvärden 

på respiratorisk muskelstyrka, uthållighet och lungfunktion som inte fanns med i artiklarna. Då alla  

författare inte kunde kontaktas uteblev viktiga data och analysen ansågs bristfällig och därför kunde 

inte heller någon korrekt slutsats dras enligt författarna till studien. 

 

I en uppföljningsstudie (Ditor et al., 2003), till en tidigare nämnd studie (Hicks et al., 2003), där 

interventionen bestod av samma upplägg med konditions- och styrketräning skedde en signifikant 

minskning av träningskontinuiteten under de tre månader som uppföljningen varade. Kontinuiteten 

sjönk från 80.6% av möjliga träningstillfällen i interventionsstudien till 42.7% av möjliga 

träningstillfällen i uppföljningen. Vid utvärdering mättes styrka och armcykling samt utvalda 

områden av psykologiskt välmående. Resultatet av uppföljningen visar på en trend för ökad smärta 

och stress samt en signifikant minskning av  träningskontinuitet och en försämring av livskvalitet.  

 

I en pilotstudie med kroppsviktavlastande gångträning (Effing, Van Meeteren, Van Asbeck & 

Prevo, 2006) användes en A1-B-A2 strategi där baseline var 6 veckor och därefter en 

behandlingsfas på 12 veckor, och sedan en efter-fas på 6 veckor och uppföljning. Alla mätningar 

upprepades varje vecka i den 24-veckors långa studien. Livskvalitet, kroppsfunktion (spasm och 

muskelstyrka) och gångträning på löpband registrerades. Resultatet visade en positiv tendens men 

ingen säker slutsats kunde dras om inverkan på livskvalitet. 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Analysen av artiklarna i litteraturstudien med PEDro Scales som verktyg har svagheter då 

författaren inte är van att använda sig av PEDro Scale. Svårigheter uppstod vid tolkningen av varje 

kriteriums betydelse i PEDro Scale samt om studierna uppfyllde det som krävdes för att få poäng.  
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En annan brist i analysen är att författaren gjorde översikten ensam vilket betyder att 

poängsättningen efter PEDro Scale inte har kontrollerats och därmed har ingen kvalitetssäkring av 

PEDro-resultatet skett. Det var svårt att jämföra studierna med varandra då de har olika design och 

det faktum att utvärderingsinstrumentet PEDro Scale är konstruerat för RCT-studier. En 

poängsättning gjordes ändå eftersom det är viktigt att ha någon slags indikation på  bevisvärdet av 

studierna. Poängsättningen utfördes så att vid tveksamma fall uteblev poängen. På så sätt har ingen 

studie fått för många poäng och ett för högt evidensvärde. De gråmarkerade svaren visar vart det 

uppstod tveksamheter i poängsättningen (se tabell 3).  

 

 

 

 

Tabell 3. Resultat av PEDro poäng  

Artikel P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Totalt 
Hicks, Martin, Ditor, 
Latimer, Craven,  
Bugaresti & McCartney. 
(2003). P= 6 

JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA JA JA 6/11 

Ditor, Latimer, Martin, 
Arbour, McCartney & 
Hicks. (2003). P= 6 

JA NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ JA JA JA 6/11 

Martin, Latimer, 
McKechnie, Ditor, 
McCartney & Hicks. 
(2003). P= 6 

JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA JA JA 6/11 

Walter, Sola, Sacks, 
Lucero, Langbein & 
Weaver. (1999). P= 3 

JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA 3/11 

Hicks, Adams, Martin, 
Giangregorio, Latimer, 
Phillips & McCartney. 
(2005). P= 3 

JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA 3/11 

Effing, Van Meeteren, 
Van Asbeck & Prevo. 
(2006). P= 3 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA 2/11 

O´Neill & Maguire. 
(2004). P= 2 

JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ 2/11 

 

 

 

Livskvalitet är ett svårt ord att definiera och det finns många andra ord som kan avändas som 

synonymer t ex subjektivt välmående (subjective well-being) och livstillfredställelse (life 

satisfaction). Lifesatisfaction och subjective well-being borde kanske ha ingått i sökorden för att få 
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med alla studier som utvärderar interventioner med objektiva och subjektiva mätmetoder. 

 

Det finns många olika mätinstrument som belyser olika aspekter av livskvalitet och det kan därför 

vara svårt att dra en slutsats då studierna använder sig av olika sätt att mäta livskvalitet på. 

Inriktningen på instrumentet kan påverka resultatet av mätningen. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I denna översikt undersöker de analyserade studierna olika interventioner och deras påverkan på 

livskvalitet hos individer med traumatisk ryggmärgsskada. För att kunna avgöra om livskvalitet 

påverkas av sjukgymnastiska interventioner borde man haft flera likartade studier med liknande 

interventioner. Det är få studier som mäter effekten av interventionen tillsammans med hur  

interventionen påverkar livskvaliteten, men när  effekten av sjukgymnastisk behandling undersöks 

på personer med funktionsbortfall bör de objektiva mätningsmetoderna kompletteras med 

subjektiva mätmetoder som relaterar till belåtenhet med livet och livskvalitet (Noreau & Shepard, 

1995).  

 

Enligt resultatet på denna översikt är det styrketräning och konditionsträning (P=6), ståträning (P= 

3) och kroppsviktavlastad gångträning (P=3) som bidrar till den största ökningen av livskvalitet hos 

individer med traumatisk ryggmärgsskada.  

 

Ståträningen har visat sig kunna ge fördelar som förbättrad cirkulation, tarm- och blåsfunktion, 

matsmältning, sömn och minskad reflex aktivitet (spasticitet), smärta och trycksår ( Levi, Hulting, 

Nash & Seiger, 1995). En minskad reflex aktivitet, det vill säga minskad spasticitet, påverkar även 

rörelseomfånget, mobiliteten, sömnen samt smärtan, så även om det bara är spasticiteten som 

påverkas av ståträning så uppstår ändå förbättringar inom andra områden (Little, Micklesen, Umlauf 

& Britell;  Levi et al., 1995). Det är viktigt att förebygga medicinska sekundära komplikationer hos 

ryggmärgsskadade då en försämring kan leda till ett minskat oberoende med större behov av 

assisstans och det finns en risk för ytterligare förvärrning av tillståndet (Slotts, 1986; Lanig, Chase, 

Butt, Hulse & Johnson, 1996). Ståträning är en prevetion mot sekundära komplikationer som kan 

leda till ett ökat oberoende vilket i sin tur kan leda till en förbättrad livskvalitet. 

 

Ryggmärgsskadade ligger ofta under de gränsvärden för arm- och skulderstyrka som behövs för att  

självständigt kunna förflytta sig. Med styrketräning kan man öka styrkan så att värdena hamnar över 

gränsen och förhindra en minskad självständighet och istället öka oberoendet vid förflyttning 
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(Noreau & Shephard, 1995; Hoffman, 1986). 

Det finns andra faktorer förutom en ökad styrka som kan bidra till en förbättring av livskvaliteten 

vid träning, tex minskad smärta. Ryggmärgsskadade lider ofta av smärta, upp till 65%  av 

populationen lever med smärta, och forskning bland ryggmärgsskadade har visat på ett samband 

mellan träningsinducerad förändring av smärta och förändringar i livskvalitet (Siddall & Loeser, 

2001; Martin, 2001; Rintala et al, 1998). 

 

Kroppsavlastad gångträning på band hos ryggmärgsskadade resulterar inte alltid i en självständig 

gång men det finns andra positiva effekter av träningen som till exempel en förebyggande effekt 

mot hjärt- och kärlsjukdomar. Det har visat sig att ryggmärgsskadade individer löper ökad risk att 

dö i  hjärt- och kärlsjukdomar, men flera studier tyder på att gångträning kan minska risken för detta 

(DeVivo, Black & Stover, 1993; Ditor et al., 2005; DeVivo, Krause & Lammertse, 1999). Det har 

även gjorts studier om påverkan på musklerna och det visade sig att gångträning två gånger i veckan 

delvis kan förhindra muskelatrofi  som uppstår efter en ryggmärgsskada (Giangregorio et al., 2005). 

Det har tidigare nämnts i översikten att ryggmärgsskadade ofta ligger under de gränsvärden i styrka 

som krävs för att förbli självständig och att självständighet, eller oberoende, är en viktig faktor som 

påverkar livskvaliteten. Enligt Frieden och Cole (1985) i deras artikel om självständighet är det 

ultimata målet med rehabiliteringen för ryggmärgsskadade individer att bli självständig. Så i och 

med att muskelatrofi delvis kan förhindras genom gångträning kan livskvaliteten påverkas  indirekt.  

 

Eftersom tillgången till antalet artiklar var begränsad kan man inte dra någon säker slutsats av 

denna litteraturöversikt. En tendens till att fysisk aktivitet i någon form leder till förbättrad 

livskvalitet kan dock urskiljas. Studien ger en ”fingervisning” om att sjukgymnastik kan påverka 

och  förbättra livskvaliteten hos individer med traumatisk ryggmärgsskada.  

  

5.4 Konklusion 
Det finns tendenser till att sjukgymnastik kan påverka livskvalitet positivt  hos individer med 
traumatisk ryggmärgsskada. 
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Bilaga 1 

PEDro Scale (last modified March, 1999)  

Physiotherapy evidence database (PEDro). (2006-05-05). PEDro scale. [WWW dokument]. URL    
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.html#scale_1 

The following table briefly explains why each item has been included in the PEDro scale. Slightly more detail on 
some of these items is provided in the PEDro tutorial. An excellent text for those who want to know more about 
clinical trial design is Pocock SJ (1983). Clinical Trials. A Practical Approach. Chichester: John Wiley. (The 
emphasis in this text is on drug trials, although most principles apply equally well to trials in physiotherapy).  

1. eligibility criteria were specified. 

 

no/yes 

[Explanation] This criterion influences external validity, but not the internal or statistical validity of the 
trial. It has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi scale are represented on the 
PEDro scale. This item is not used to calculate the PEDro score.  

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects 
were randomly allocated an order in which treatments were received). 

 

no/yes 

[Explanation] Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) treatment and 
control groups are comparable. 

3. allocation was concealed. 

 

no/yes 

[Explanation] "Concealment" refers to whether the person who determined if subjects were eligible for 
inclusion in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which group the next subject 
would be allocated to. Potentially, if allocation is not concealed, the decision about whether or not to 
include a person in a trial could be influenced by knowledge of whether the subject was to receive 
treatment or not. This could produce systematic biases in otherwise random allocation. There is 
empirical evidence that concealment predicts effect size (concealment is associated with a finding of 
more modest treatment effects; see Schulz et al. (1995), JAMA 273(5): 408-412) 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 
indicators. 

 

no/yes 

[Explanation] This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance with random 
allocation. Gross discrepancies between groups may be indicative of inadequate randomisation 
procedures. 

5. there was blinding of all subjects. 

 

no/yes 

[Explanation] Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to discriminate whether 

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.html#scale_1
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they had or had not received the treatment. When subjects have been blinded, the reader can be 
satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to placebo effects or 
Hawthorne effects (an experimental artefact in which subjects responses are distorted by how they 
expect the experimenters want them to respond). 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy. 

 

no/yes 

[Explanation] Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to discriminate 
whether individual subjects had or had not received the treatment. When therapists have been blinded, 
the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the 
therapists' enthusiasm or lack of enthusiasm for the treatment or control conditions. 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome. 

 

no/yes 

[Explanation] Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to discriminate 
whether individual subjects had or had not received the treatment. When assessors have been blinded, 
the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the 
assessors' biases impinging on their measures of outcomes. 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the subjects 
initially allocated to groups. 

 

no/yes 

[Explanation] It is important that measurement of outcome are made on all subjects who are 
randomised to groups. Subjects who are not followed up may differ systematically from those who are, 
and this potentially introduces bias. The magnitude of the potential bias increases with the proportion of 
subjects not followed up. 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control 
condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was 
analysed by "intention to treat". 

 

no/yes 

[Explanation] Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol violations may 
involve subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment when they should not have. 
Analysis of data according to how subjects were treated (instead of according to how subjects should 
have been treated) may produce biases. It is probably important that, when the data are analysed, 
analysis is done as if each subject received the treatment or control condition as planned. This is usually 
referred to as "analysis by intention to treat". For a recent discussion of analysis by intention to treat 
see Hollis S, Campbell F (1999) BMJ 319: 670-4. 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key 
outcome. 

 

no/yes 

[Explanation] In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference between 
groups is greater than can plausibly be attributed to chance. 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at least one key 
outcome. 

 

no/yes 

[Explanation] Clinical trials potentially provide relatively unbiased estimates of the size of treatment 
effects. The best estimate (point estimate) of the treatment effect is the difference between (or ratio of) 
the outcomes of treatment and control groups. A measure of the degree of uncertainty associated with 
this estimate can only be calculated if the study provides measures of variability. 
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All Criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal 
reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point 
should not be awarded for that criterion. 

Criterion 1  

 

Criterion 2 

 

Criterion 3 

 

Criterion 4 

 

Criterion 4, 7-11 

 

Criterion 5-7 

 

Criterion 8 

 

Criterion 9 

 

Criterion 10 

 

Criterion 11 

 
 
 
 

Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 
know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and
therapists are only considered to be "blind" if it could be expected that they 
would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual 
analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the 
subject was blind. 
This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 
subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom 
key outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are 
measured at several points in time, a key outcome must have been measured 
in more than 85% of subjects at one of those points in time. 
An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 
outcomes were available, the analysis was performed as if subjects received 
the treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 
satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the 
report explicitly states that all subjects received treatment or control 
conditions as allocated. 
A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 
group with another. Depending on the design of the study, this may involve 
comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a 
control condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes 
measured after the treatment was administered, or a comparison of the 
change in one group with the change in another (when a factorial analysis of 
variance has been used to analyse the data, the latter is often reported as a 
group x time interaction). The comparison may be in the form of hypothesis 
testing (which provides a "p" value, describing the probability that the groups 
differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean 
or median difference, or a difference in proportions, or number needed to 
treat, or a relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 

A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The 
treatment effect may be described as a difference in group outcomes, or as 
the outcome in (each of) all groups. Measures of variability include standard 
deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or 
other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of 
variability may be provided graphically (for example, SDs may be given as 
error bars in a Figure) as long as it is clear what is being graphed (for 
example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). 
Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met 
if the number of subjects in each category is given for each group. 

This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a 
list of criteria used to determine who was eligible to participate in the study. 

A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be 
specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be 
considered random. Quasi-randomised allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not 
satisfy this criterion. 

Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 
eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of
which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this 
criteria, even if it is not stated that allocation was concealed, when the report 
states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 
involved contacting the holder of the allocation schedule who was "off-site". 

At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must 
describe at least one measure of the severity of the condition being treated 
and at least one (different) key outcome measure at baseline. The rater must 
be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the 
basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically 
significant amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of 
study completers are presented. 

Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the 
effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most studies, more 
than one variable is used as an outcome measure. 
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