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ABSTRAKT  

 

Lajunen, J. (2012). Uppgiftsorienterad träning och styrketräning som behandlingsmetod för att förbättra 

gångförmågan för strokepatienter- en kunskapssammanställning. Examensarbete i sjukgymnastik. 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet 

 

Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 30000 personer av stroke varje år varav 20000 är 

förstagångsinsjuknade och cirka 10000 dör varje år. Cirka 85 % får hjärninfarkt och 15% får 

hjärnblödning. Nedsatt gångförmåga är vanligt bland personer med stroke och styrketräning 

och gångträning är två metoder som kan användas i syfte för att förbättra gångförmågan Syfte: 

Syftet med studien var att sammanställa litteratur kring uppgiftsorienterad träning och 

styrketräning som behandlingsmetod för att förbättra gångförmågan för strokepatienter. 

Metod: Litteratursökning på databaserna PEDro och PubMed med sökorden stroke AND gait 

i kombination med training, resistance training och strength resistance training samt task-

oriented training. Efter att ha gjort sökningarna och sållat hittades 12 artiklar som ansågs 

relevanta för studien.  Resultat: Styrketräning hittades 5 artiklar med 206 patienter och för 

uppgiftsorienterad träning hittades 7 artiklar med 400 patienter.  Konklusion: Styrketräning är 

som mest effektiv efter en kronisk fas (6 månader och framåt) och för patienter som innan 

intervention har en långsam gånghastighet och nedsatt gångförmåga. Uppgiftsorienterad träning 

är som mest effektiv efter en subakut fas (6 veckor-6 månader) och för patienter med måttlig 

till mild gångnedsättning.  

 

Nyckelord: Gångförmåga, sjukgymnastiska behandlingsmetoder, stroke, styrketräning, 

uppgiftsorienterad träning 
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BAKGRUND 

 

Definition stroke  

 

Stroke, eller slaganfall, är ett gemensamt samlingsnamn för blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) 

eller hjärnblödning (1) och tillhör en undergrupp av cerebrovaskulära sjukdomar (2). WHO 

definierar stroke som ”plötsligt fokalt (ibland lokalt) neurologiskt bortfall, orsakat av lokal 

cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl, vilket leder till döden eller till symtom som varar mer 

än 24 timmar (2).” Transitorisk ischemisk attack (TIA) är cirkulationsrubbningar vilket skapar 

syrebrist i någon av hjärnans blodkärl med neurologiska symtom som pågår mindre än 24 

timmar (1,3).  TIA har ofta samma orsak som cerebral infarkt vilket orsakas av en tilltäppning 

av en artär upp till hjärnan. Därför är TIA en viktig varningssignal och kräver snabb 

handläggning (2). Stroke diagnostiseras genom anamnes och datortomografi och eventuellt 

genom magnetkamera (2). Genom datortomografi kan hjärnskadans omfattning och 

lokalisation bedömas och om det rör sig om en blodpropp eller hjärnblödning (1,2). 

 

Förekomst 

 

I Sverige drabbas cirka 30 000 personer av stroke varje år varav 20 000 är förstagångsinsjuknade 

och cirka 10 000 dör varje år. Cirka 85 % insjuknar i hjärninfarkt och 15 % i hjärnblödning 

(2,4). Eftersom det är ett stort antal personer som insjuknar gör detta att stroke är den tredje 

största folksjukdomen efter cancer och hjärtinfarkt (1). Stroke drabbar män och kvinnor lika, är 

en av de vanligaste orsakerna till nedsatt funktionsförmåga hos individen och en sjukdom som 

svarar för flest vårddagar på sjukhus (1,4).  

 

Riskfaktorer  

 

Riskfaktorer för att drabbas av stroke är högt blodtryck, rökning, diabetes och stress vilka alla 

kan påverkas av en förändrad livsstil. Sedan finns det faktorer som inte går att påverka som 

ärftlighet och hög ålder (3). Den viktigaste riskfaktorn för både infarkt och blödning är högt 

blodtryck (3).  
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Konsekvenser av stroke 

 

Symtomen som uppstår när en individ drabbas av stroke är ofta smärtfria och kommer plötsligt. 

De vanligaste symtomen för stroke är motoriska nedsättningar och cirka 60 % av de som 

drabbas av stroke har någon form av motorisk funktionsnedsättning 6 månader efter 

insjuknandet (5). Funktionsnedsättningarna kan yttra sig som förlamning eller pares, det vill 

säga nedsatt muskelkraft orsakad av reducerat förmåga till rekrytering av motoriska enheter, i 

ben, eller arm eller ansikte samt talsvårigheter (afasi), koordinationsproblem) och tonus 

problem i form av spasticitet. Dessutom är det vanligt med sensorisk funktionsstörningar.(3).  

 Sedan finns det flera ”diffusa” symtom som kognitiva problem i form av minnes och 

koncentrations svårigheter, svårighet att varsebli det vill säga, tolka det man ser eller känner (3). 

Andra symtom är depression och nedstämdhet (3). Gemensamt för alla dessa symtom är att de 

påverkar individens motoriska kontroll och kan leda till begränsad aktivitetsförmåga i form av 

begränsad förflyttningsförmåga i form av nedsatt gångförmåga (2).  

 

Det är svårt att definiera tiden för de olika faserna efter stroke då det inte finns någon exakt 

tidpunkt som faller för respektive fas: akut, subakut och kronisk fas. En rapport beskriver den 

akuta fasen som tidsvistelsen på sjukhuset, från olycksfallet tills patienten skrivs ut, den subakuta 

fasen direkt efter sjukhusvistelsen från att vara patient till att vara brukare av sjukvård samt den 

sena (kroniska) fasen en tid efteråt då patienten fått erfarenhet om hur livet gestaltar sig (6). Två 

studier har benämnt de olika faserna och när de inträffar som Akut stroke sker 0-1 mån, 

subakut 1-6 mån, kronisk 6 mån och framåt (7,8).  

 

Påverkan på gångförmågan 

 

International Classification of Functioning (ICF) definerar gångförmåga som: Att förflytta sig 

till fots längs en yta, steg för steg, där en fot alltid är i marken såsom att promenera, flanera, gå 

framlänges, baklänges eller i sidled (9).  

 

Shumway- Cook definierar gångförmågan som: förmåga att på ett effektivt sätt navigera 

omkring i olika sammanhang och miljöer (10). 
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Man uppskattar att cirka 50-80% av patienterna som överlever stroke får tillbaka en del av 

gångförmågan under de 3 första månaderna (11). Ett viktigt mål i ett rehabiliteringsprogram är 

därför att förbättra gångförmåga för att kunna utföra vardagsaktiviteter självständigt(4,12) och 

öka individens delaktighet (12).  

 

Den normala gången kan sägas bestå av fyra olika delmoment, nämligen 1) balansera tyngden 

av huvudet, armarna och bålen på höftlederna, 2) förflytta och upprätthålla kroppstyngden på 

ett ben under ståfasen, 3) hålla foten på svängbenet upplyft från golvet genom svängfasen och 

4) utveckla en framåtriktad kraft för att rörelseriktningen ska fortsätta framåt. Den normala 

gången karaktäriseras av en mjuk övergång mellan de två stegen i gångcykeln (svängfas och 

ståfas), ett jämn tidsintervall mellan stegen och lika lång steglängd (13). 

 

Gångförmågan hos individer med stroke påverkas av den nedsatta muskelstyrkan i benen. Det 

finns en stor korrelationen mellan gånghastighet och muskelstyrka då det krävs att man har 

styrka i benen för att kunna lyfta och sträcka benen vid t ex svängfasen i en gångcykel. Gången 

blir asymmetrisk vilket gör att gånghastigheten och gångmönstret förändras (14). I det paretiska 

benet blir flexionen i höftleden försenad i svängfasen, långsamma flexionsmönster i höft, knä 

och foten under svängfasen, i höftleden finns en minskad extension i ståfasen samt 

lateralförskjutning av bålen över det icke paretiska sidan. Onormalt gångmönster är även 

vanligt i den friska sidan i form av kompenserade rörelser i armar, bål, bäcken och ben (15). 

 

Sjukgymnastik i syfte att förbättra gångförmågan 

 

Sjukgymnasterna har en avgörande roll för patienternas rehabilitering och består oftast av flera 

behandlingsmetoder för att återfå funktionen som gått förlorad.  

 

Rehabiliteringen beror på vilken typ av funktionsnedsättning patienten har men de vanligaste 

sjukgymnastiska åtgärderna efter stroke är uppgiftsspecfik träning, intensiv träning, 

konditionsträning och styrketräning (16).  

 

Intensiv träning kan beskrivas som antalet repetitioner eller mängden träning per dag eller 

vecka (17) och kan ha påverkan på förbättrad funktions- och aktivitetsnivå (18).  
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Ju mer träning tidigt efter stroke desto större förbättringar kan det få (19). Constrained 

movement therapy (CI) är en typ av intensiv repetitiv träningsform (20). 

 

Konditionsträning innebär att man tränar på en belastning på 50-80% av maximal hjärtfrekvens 

där man använder sig av stora muskelgrupper vid till exempel cykling eller promenader (21). 

 

En träningsform som rönt allt större intresse de senaste åren, både hos äldre och vid behandling 

efter stroke, är styrketräning progressiv styrketräning (PRT) (12) - Styrketräning innebär att 

patienterna arbetar med få repetitioner (10 repetitioner) och med hög belastning (22). Man har 

tidigare trott att styrketräning inte är ändamålsenligt och att det kan vara skadligt på grund av 

risken för ökad spasticitet (23). Man vet idag att intensiv träning är nyttigt och ger resultat 

(24,25). Det finns indikationer på att styrketräning inte bara ökar benstyrkan utan förbättrar 

även gångförmågan för strokepatienter (25). För att effekterna av styrketräning ska vara 

betydelsefulla måste det påverka andra faktorer som förbättrad gångförmåga och delaktighet hos 

individen (12). 

 

Uppgiftsspecifik träning eller uppgiftsorienterad träning används i syfte att förbättra förmågan 

av en specifik uppgift exempel gångträning för att förbättra gångförmågan (26).  

Uppgiftsorienterad träning är viktig då det är den bästa vägen för att lära om en specifik uppgift 

(27). Uppgiftsorienterad träning som behandling ska minimera funktionsnedsättningen och 

effektivt förbättra gångförmågan och kraven som ställs för just gångförmågan (28). Vissa studier 

har använt begreppet uppgiftsorienterad träning för att beskriva gångträning på löpband medan 

andra använt begreppet för att beskriva olika uppgifter som leder till förbättrad gångförmåga där 

gångträning på löpband kan vara ett medel (10). 

 

Gångförmågan är en viktig del som många patienter vill förbättra efter stroke. Det finns en del 

behandlingsmetoder för att förbättra gångförmågan som t ex elterapi, botoxbehandling och 

cirkelträning men jag ville undersöka och sammanställa uppggiftsorienterad träning och 

styrketräning som behandlingsmetod för att förbättra gångförmågan. Studien förväntas ge en 

ökad kunskap om dessa behandlingsmetoder och när och hur man ska använda dessa.. 
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SYFTE 

 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa litteratur kring uppgiftsorienterad träning och 

styrketräning som behandlingsmetod för att förbättra gångförmågan för strokepatienter.  
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METOD OCH MATERIAL 

 

Metoden som användes var litteratursökning och artikelgranskning på databaserna PEDro och 

PubMed samt annan relevant litteratur som inom området som till exempel böcker om 

neurologi och stroke. För urval användes DIKE-metoden (eng. PICO) (diagnos-intervention-

kontroll-effektmått) (tabell 1).  

 

Inklusionskriterier: 
– Studier som inkluderat endast personer med diagnosen stroke 
– Studier på engelska, svenska eller norska  
– Studier med styrketräning och uppgiftsorienterad träning med utfallsmått gällande 

gångförmåga 
 
Exklusionskriterier: 

– Studier som använt CI-terapi 
– Studier på enbart övre extremitet 
 

Tabell 1 

Diagnos Intervention Kontroll effektmått 

Stroke –Uppgifts-orienterad 

träning 

– styrketräning  

-Annan träning 

- ingen träning 

– Gånghastighet 

– Gångsträcka 

 

 

Sökord som användes var stroke AND ”gait training” I kombination med ”resistance training” 

och ”task-oriented training”. Antal sökträffar för stroke gait training varierade mellan 144-463 

träffar på två databaser. Stroke resistance training varierade mellan 8-24. Stroke task-oriented 

training varierade mellan 8-29 (tabell 2).  Totalt hittades 676 studier. De studier som uppfyller 

krav på diagnos, intervention, kontroll samt effektmått är de som har störst sannolikhet att 

besvara frågeställningen (29).  

Analys av de insamlade studierna skedde genom granskning på PEDro för att granska kvaliteten 

på studierna (30). PEDro scale är en bedömningsskala där man granskar kvaliteten på studierna 

genom ett formulär. Skalan innehåller 11 punkter där man får 1 poäng för varje punkt som 

tillfredsställs enligt skalan. En punkt räknas dock inte med i poängen vilket gör att 1 poäng är 

minimum och 10 poäng är max.  

 

Till en början hittades 676 studier vilket ansågs vara för många. Författaren använde sedan fler 

sökord och fick fram ett mindre antal studier. Av de funna studierna lästes abstrakt för att sålla 
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bort studier som inte ansågs vara relevanta för litteraturstudien. Sist fanns 12 studier kvar, 7 

studier för uppgiftsorienterad träning och 5 för styrketräning. 

 

Tabell 2. Sökord 2012-02-10 

Sökord PubMed PEDro 

stroke and gait 
training 

463 144 

Stroke gait and 
resistance 

training 

24 8 

Stroke gait and 
task-oriented 
training 

29 8 

Stroke gait and 
strength 
resistance 

training 

16 6 

 
 

 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Urvalen sker genom att välja ut den grupp som är bäst lämpad för studien. Studierna ska vara 

av autonomiprincipen att försökspersonerna har rätt till att avbryta. Nyttan finns i att denna 

studie kan förbättra sjukgymnasternas behandlingsmetoder för strokepatienter som har nedsatt 

gångförmågan. Det kan också vara bra att man får reda på vad det är för instrument som 

användes till studierna.  

En litteraturstudie anser jag vara den bäst lämpade metoden för denna studie då det finns 

mycket litteratur och artiklar inom området. Vid en litteraturstudie är det viktigt att det man 

skriver är refererat så att det inte förvrängs för att få fram det resultat man själv är ute efter.   
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RESULTAT 

 

Resultat av styrketräning 

Avsikten för studierna var att undersöka effekterna av styrketräning för att förbättra 

gångförmågan efter stroke. Totalt hittades 5 artiklar med styrketräning som behandlingsmetod 

och minst 25 och max 54 patienter var inkluderade. Av dessa artiklar var 3 RCT studier och 

två observationsstudier med pre/post test perioder. 

Tre av studierna visade på en förbättring av gångförmågan genom 6 min gångtest efter en 

period av styrketräning (29,30,31).  

 

Severinsen (29) menar att förbättring av ökad muskelstyrka genom progressiv styrketräning 

(PRT) och förbättrad lungkapacitet genom konditionsträning kan förbättra gånghastigheten 

och gångsträckan för kronisk hemipares med nedsatt gångförmåga efter en tids träning, 

dosering finne ej beskriven. Patienterna tränade Signifikant förbättring av gångförmågan efter 

interventionen.  

 

Jörgensen (30) studerade patienter med måttlig till svår gångnedsättning efter kronisk stroke. 

Progressiv styrketräning (PRT) och konditionsträning gav en förbättrad gångförmåga för 

träningsgruppen efter 12 veckors träningsperiod. Signifikant förbättring av gångförmågan. 

 

Yang (31) fann en signifikant skillnad mellan grupperna och en förbättring på muskelstyrkan 

och gångförmågan efter 4 veckor med styrketräning.  Styrkeökningen var relaterad till 

funktionella tester som gånghastighet, stegfrekvens, steglängd, sexminuter gångtest, steg test, 

och timed up and go test (TUG). 

  

Två av studierna fann inte någon skillnad mellan progressiv styrketräning (PRT) och annan 

träning (daglig aktivitet, simulerad träning) för att förbättra gångförmågan (32,33).   

 

Lee (32) fann ingen signifikant skillnad mellan styrketräning (PRT) och simulerad träning 

(sham exercise) efter 12 veckors träningsperiod. Patienterna förbättrade gångsträckan med 6 

minutergångtest men förbättringen var inte signifikant för studien.  
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Enbart styrketräning som ensam metod ger ingen förbättring på gångförmågan men styrkan 

förbättrades och deltagarnas självkänsla blev bättre. 

 

Flansbjer (33) fann ingen skillnad mellan styrketräning (PRT) och träning med egna aktiviteter 

efter 10 veckors träningsperiod. Styrketräningen gav effekt på muskelstyrkan kring knät och 

Timed up and go (TUG). Gångförmågan förbättrades för båda grupperna men störst 

förbättring för träningsgruppen men skillnaden var inte signifikant för studien vid början.   
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Tabell 3. Sammanställning av styrketräning  

Författare 

PEDro poäng 

Design  Population Intervention Tid sedan skada Mätmetod Resultat  

 

Severinsen (29) 

 

PEDro  2/10 

 

Tvärsnittstudie 

 

48 patienter med 

nedsatt muskelkraft 

och gångförmåga 

 

Tr: 

Träningsgruppen 

tränade progressiv 

styrketräning (PRT)  

 

Träningsdos finns ej 

beskriven i studien 

 

Ko: ingen 

kontrollgrupp 

 

6-36 mån 

(kronisk fas) 

 

6 min gångtest 

 

Signifikant 

förbättring av 

gångförmågan för 

träningsgruppen 

efter 

interventionen 

 

 

Jörgensen (30) 

 

PEDro  3/10 

 

Observationsstudie 

med pretest/post 

test kontroll 

 

14 patienter med 

måttlig till svår 

gångnedsättning 

 

Tr: 

Träningsgruppen 

tränade progressiv 

styrketräning (PRT)  

 

 

3-25 mån  

(subakut,kronisk 

fas) 

 

6 min gångtest 

 

Signifikant 

förbättring av 

gångförmågan för 

träningsgruppen 

efter  
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Träning 5 gånger/ 

veckan  1,5 timme 

per session i 12 

veckor 

 

Ko: ingen 

kontrollgrupp 

 

interventionen 

 

 

Yang (31) 

 

PEDro  7/10 

 

RCT 

 

 

 

 

48 patienter med 

ensidig förlamning i 

ben 

 

 

 

 

Tr: träningsgruppen 

tränade Progressiv 

styrketräning (PRT)  

 

Träning i 30 min 3 

gånger/veckan  i 4 

veckor 

 

Ko: Ingen träning 

 

Minst 12 mån  

(kronisk fas) 

 

 

 

 

6 min gångtest 

 

 

 

 

Signifikant 

förbättring av 

gångförmågan för 

träningsgruppen  
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Lee (32) 

 

PEDro 8/10 

 

 

RCT 

 

52 patienter med 

ensidig förlamning i 

ben 

 

 

Tr: träningsgruppen 

tränade Aerob 

cykling och 

simulerad 

progressiv 

styrketräning (PRT) 

Simulerad aerob 

cykling och PRT 

 

Simulerad aerob 

cykling och 

simulerad PRT 

Träning 3 

gånger/veckan  i 

10-12 veckor 

Ko: kontrollgruppen 

tränade 30 min 

simulerad cycling 

och PRT  

 

3-68 mån 

(subakut,kronisk 

fas) 

 

6 min gångtest 

 

Fann ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna 

vad gäller 

gångförmågan 
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Flansbjer (33) 

 

PEDro 6/10 

 

RCT 

 

24 patienter med 

måttlig 

gångnedsättning 

 

Tr: Träning med 

övervakad 

progressiv 

styrketräning (PRT) 

Träning 2 

gånger/veckan i  10 

veckor 

 

Ko: Tränade som 

innan 

interventionen 

 

 

6-48 mån  

(kronisk fas) 

 

6 min gångtest, 

Timed up and go 

(TUG)  

 

Fann en förbättring 

av gångförmågan 

för träningsgruppen 

men ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna 

för studien 
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Resultat av uppgiftsspecifik träning  

 

Avsikten för studierna var att undersöka effekterna av uppgiftsorienterad träning som 

behandlingsmetod för att förbättra gångförmågan efter stroke. Totalt hittades 7 artiklar med 

minst 10 och max 220 patienter inkluderade. Av dessa artiklar var 5 RCT studier medan de 

andra två var klinisk kontroll studier (CCT).  

Fem av studierna fann en signifikant förbättring efter en tids uppgiftsorienterad träning 

gentemot annan träning (34,35,36,37,38). Två av studierna hade ingen kontrollgrupp (36,37).  

 

Van de Port et al (34) fann att uppgiftsorienterad träning gav förbättrad gångförmåga jämfört 

med sjukgymnastisk träning efter 12 veckors träning. Man fann en signifikant skillnad mellan 

grupperna efter interventionen. 

 

Ivey et al (35) såg en signifikant förbättring av gångförmågan med träning på löpband efter 

träning 3 gånger i vecka. (Interventionstiden fanns ej beskriven i studien) Patienterna 

förbättrade gångförmågan samt muskelstyrka och kondition efter träningperioden.  

 

Regnaux et al (36) såg en förbättrad gångförmåga för patienterna efter träning med vikt 

manschett runt den paretiska foten efter en träningssession.  

 

Salbach et al (37) studerade uppgiftsorienterad träning med 10 olika övningar eller uppgifter. 

Kontrollgruppen fick träna uppgifter för övre extermitet i sittande. Patienterna som tränade 

uppgiftsorienterat för nedre extremitet förbättrade alla punkter av gångförmågan med störst 

förbättring för patienter som hade medelsvåra problem. 

 

Dean et al (38) studerade uppgiftsorienterad träning med 10 olika övningar. Kontrollgruppen 

tränade övre extremitet. Signifikant förbättring av gångförmågan för träningsgruppen efter 4 

veckors träning. 2 månaders uppföljning. 
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Två av studierna fann ingen signifikant skillnad när man jämförde uppgiftsorienterad träning 

och sjukgymnastisk träning med annan typ av träning (40,41).  

 

Freivogel et al (39) fann att gångförmågan förbättrades för alla patienter efter gångträning på 

löpband och träning med elektromekanisk apparat men ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna efter 6 veckors träning.  

 
 

Da Cunha et al (40) fann ingen signifikant skillnad mellan grupperna när man jämförde 

supported treadmill ambulation training (STAT) med sjukgymnastisk träning .  Gruppen var 

för liten för att det skulle ge någon signifikant skillnad. Supported treadmill ambulation training 

innebär att patienterna tränar med en sele för att minska  
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Tabell 4. Sammanställning av uppgiftsorienterad träning 

Författare, 
PEDro poäng 

Design Population Intervention Tid sedan skadan Mätmetod Resultat 

 
Van de port (34) 
 
PEDro 6/10 

 
Enkelblindad RCT 
studie 

 
220 patienter med 
måttlig 
gångnedsättning 

 
Tr: 
uppgiftsorienterad 
träning ”circuit 
class training”(CCT) 
 
Träning 2 
gånger/veckan  i 12 
veckor 
 
Ko:  
sjukgymnastisk 
träning 
 

 
2-8 mån  
(subakut fas) 

 
6 min gångtest 

 
Signifikant 
förbättring av 
gångförmågan för 
träningsgruppen.  

 
Ivey  (35) 
 
PEDro 3/10 

 
Klinisk kontroll 
studie (CCT) 

 
14 patienter med 
kvarvarande 
gångnedsättning 

 
Tr: gångträning på 
löpband  
 
Träning i 45 min 3 
gånger/ vecka. 
Längden för 
träningsperioden 
finns ej beskriven 
 
Ko: ingen 
kontrollgrupp 
 

 
3-6 mån 
(subakut fas) 

 
6 min gångtest 

 
Signifikant 
förbättring av 
gångförmågan för 
träningsgruppen 
efter 
interventionen 
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Regnaux  (36) 
 
PEDro 3/10 

 
 
Klinisk kontroll 
studie (CCT) 

 
 
10 patienter med 
signifikant 
gångnedsättning 

 
 
Tr: gångträning på 
löpband med vikt 
manschett runt 
foten  
 
Ett testutförande 
 
Ko: ingen 
kontrollgrupp 
 

 
 
3-7 mån 
(subakut fas) 

 
 
6 min 
gångtest, 
Walking velocity 

 
 
Förbättrad 
gångförmåga för 
träningsgruppen 
efter en session 
med manschett 
runt foten  

 
Salbach (37)  
 
PEDro 7/10 

 
RCT 

 
91 patienter med 
kvarvarande 
gångsvårigheter 

 
Tr: 47 
träningsgruppen 
tränade nedre 
extremitet  
 
Träning 3 
gånger/veckan  i 6 
veckor 
 
Ko: 44 
 kontrollgruppen 
tränade övre 
extremitet  
 

 
12 mån 
(subakut fas) 

 
6 min gångtest 

 
Signifikant 
förbättring av 
gångförmågan för 
träningsgruppen 
efter 
interventionen   

 
Dean (38) 
 
PEDro 7/10 

 
RCT 

 
9 patienter med 
kvarvarande 
gångsvårigheter 

 
Tr: träning för 
nedre extremitet 
 
Träning 3 

 
6 mån-38 mån 
(kronisk fas) 

 
6 min gångtest 
 

 
Signifikant 
Förbättring av 
gångförmåga för 
träningsguppen 
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gånger/veckan  i 4 
veckor 
 
Ko: träning för övre 
extremitet 
 

 
Freivogel (39)  
 
PEDro 6/10 

 
RCT 

 
16 patienter med 
oförmåga att gå 
självständigt 

 
Tr: träning med 
elektromekanisk 
apparat 
 
Träning 3-5 
gånger/veckan  i 6 
veckor 
 
 
Ko: gångträning på 
löpband   
 

 
1-180 mån 
(subakut fas, 
kronisk fas) 

 
6 min gångtest 

 
Förbättrad 
gångförmåga för 
alla patienter men 
ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna  

 
Da Cunha (40) 
 
PEDro 7/10 

 
RCT 

 
13 patienter med 
signifikant 
gångnedsättning 

 
Tr: STAT träning 
 
Träning 3 timmar/ 
dag i 3 veckor 
 
Ko: sjukgymnastisk 
träning  
 

 
1-12 mån 
(subakut fas) 

 
6 min gångtest 

 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna  

Tr: träningsgrupp 

ko: kontrollgrupp 
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6 minuters gångtest 

Samtliga artiklar/studier som inkluderades i denna studie använde 6 minuters gångtest som 

primär metod för att bedöma gångförmågan då det kräver tre komponenter för en oberoende 

gång: gånghastighet, submaximal uthållighet och balans.   

 

Resultatet gentemot PEDro poäng 

 

 

För studierna med styrketräning graderades 2-8 poäng enligt PEDro scale. Det visar på mycket 

låg till hög kvalitet på studierna. 

 

För uppgiftsorienterad träning graderades 3-7 poäng enligt PEDro scale. Det visar på mycket 

låg till hög kvalitet på studierna. 

 

 

Sammanställning  

Akut fas (0-6 veckor) 

Vid sammanställning hittades inga studier vid den akuta fasen.  

 

Subakut fas (6 veckor- 6 månader) 

I denna kategori fann man bäst nytta för nyinlärning och träning. Samtliga studier utom en 

med uppgiftsorienterad träning fanns inom denna kategori och visade på en förbättrad 

gångförmåga. Studierna visade på att uppgiftorienterad träning är mer effektiv än med 

sjukgymnastisk träning eller annan träning.  

 

 

Kronisk (6 mån-år) 

Samtliga studier med styrketräning som metod fanns inom denna kategori och visade på en 

förbättrad gångförmåga. Styrketräning visade på en förbättrad gångförmåga när man jämförde 

med ingen träning eller annan träning. En studie med uppgiftsorienterad träning studerade 

patienter med kronisk fas. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

Sökningar gjordes på PEDro och PubMed som är medicinska databaser. Antalet databaser och 

sökord kunde ha varit fler för att få en bättre och bredare sökning, men eftersom syftet med 

kunskapssammanställningen var medicinskt inriktat valde författaren att bara söka i ovan 

nämnda databaser.  

Alla studier som ansågs relevanta och som är inkluderade i studien poängsattes enligt PEDro för 

att granska kvaliteten på studierna. PEDro scale är enligt Maher, Sherrington, Herbert, 

Moselev och Elkins (41) tillräckligt pålitlig. En nackdel med PEDro är att studier av andra 

typer än RCT studier inte går att granska då många punkter av skalan faller bort vilket gör att 

studierna får ett dåligt resultat. Studier som inte har någon kontrollgrupp eller är en annan typ 

av studie får gentemot PEDro skalan låga poäng och kan inte ge hög kvalitet. 

Av totalt 12 artiklar var sju RCT studier och fem av andra typer av studier. RCT studier anses 

ha högre kvalitet och därmed ge ett säkrare vetenskapligt underlag.   

En svaghet är att vara ensam vid ett stort arbete då det finns risk för feltolkningar när artikeln 

granskas. En annan faktor som kan påverka resultatet är att författaren inte har så stor erfarenhet 

av att söka, granska kritiskt värdera och sammanställa litteratur.  

 

Resultatdiskussion 

 

Styrketräning 

Strokepatienter har samma möjligheter att träna muskelstyrkan som friska individer utan risken 

att öka spasticitet (23). Det är en stor korrelation mellan styrka i benen och gångförmågan 

vilket gör att strokepatienter ofta får nedsatt gångförmåga på grund av nedsatt styrka i paretiska 

benet.  

Severinsen (29), Jörgensen (30) fann att styrketräning kan ha effekt som behandlingsmetod om 

det utförs tillsammans med t ex konditionsträning. Enbart styrketräning ger ökad styrka i benen 

men det leder inte direkt till bättre gångförmåga om det inte kombineras med annan träning 
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som konditionsträning. Strokepatienter har ofta även nedsatt lungkapacitet vid sidan om 

gångförmågan och därför är konditionsträning bra komplement till styrketräning. Studierna 

visade på förbättringar hos patienterna oavsett ålder, funktionsnedsättning eller tid sedan skadan 

och styrkträning kombinerat med konditionsträning bör vara med i ett rehabiliteringsprogram 

för att förbättra gångförmågan efter stroke enligt författarna till ovanstående studier. 

 

Yang (31), Lee (32), Flansbjer (33) fann en förbättring av gångförmågan i jämförelse med ingen 

träning alls eller med egna aktiviteter. Träningsgruppen som tränade styrka hade större 

förbättringar på gångförmågan till skillnad mot kontrollgruppen som tränade annat.  Dock var 

resultatet inte signifikant när Lee (32) och Flansbjer (33) jämförde grupperna. Dock sågs en 

signifikant förbättring av träningsgruppen efter uppföljningen vilket kan bero på en bättre 

upplevd delaktighet för patienterna i träningsgruppen.   

 

Två svenska studier har gjorts för att studera styrketräning som behandlingsmetod för att 

förbättra gångförmågan för patienter med stroke efter kronisk fas (12, 23). Det finns ett 

samband mellan styrka i paretiska benet, gångförmåga och upplevelsen av delaktighet.  

 

Gångförmågan förbättrades för alla patienter men träningsgruppen ökade mest och 

styrketräningen hade störst påverkan på patienter som hade en långsammare gånghastighet 

innan interventionen (12,23).  

 

Ada (42) gjorde en systematisk studie och menar att styrketräning är effektiv tidigt efter stroke 

men inte särskilt effektiv en tid efter stroke. Det säger emot flera av studierna som var 

inkluderade i denna studie eftersom de visade på en förbättring efter en tids styrketräning och 

hade störst effekt på strokepatienter vid kronisk fas (6 mån eller mer) efter stroke och för 

patienter med långsam och nedsatt gånghastighet och gångförmåga.  

 

En svaghet kan vara att man endast studerat effekter av träning för en eller två muskelgrupper. 

Fler studier med fler muskelgrupper i nedre extremitet kunde vara av intresse för att få en 
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bättre och bredare bild samt att studera effekterna av styrketräning tidigare efter insjuknandet 

då de flesta studier var efter en kronisk fas.  

Uppgiftsorienterad träning 

Resultatet visade att uppgiftsorienterad träning har en positiv effekt på gångförmågan 

framförallt för personer som hade långsam gånghastighet. Uppgiftsorienterad träning är som 

effektiv vid subakuta fasen (6 veckor-6 månader) efter stroke men även efter kronisk fas och för 

patienter som inte har så stor nedsatt gångförmåga. 

Van de Port (34), Da Cunha (40) studerade uppgiftsorienterad träning jämfört med ”vanlig” 

sjukgymnastisk träning. Van de Port fann en signifikant förbättring av gångförmågan efter 

interventionen medan Da Cunha inte fann någon signifikant skillnad.  Effekten av storleken på 

grupperna kan ha betydelse då van de Port studerade 220 patienter medan Da Cunha enbart 

studerade 13 patienter vilket kan ha påverkat utgången av resultatet.  

 

Ivey (35), Regnaux 36), Salbach (37) studerade uppgiftsorienterad träning mot ingen träning 

alls. Samtliga av dessa studier fann en signifikant skillnad efter interventionen. Ivey (35) och 

Regnaux (36) hade dock ingen kontrollgrupp vilket gjorde att man inte kunde jämföra 

resultaten mot annan träning. Salbach (37) fann att patienterna som tränade uppgiftsorienterat 

för nedre extremitet förbättrade alla punkter av gångförmågan med störst förbättring för 

patienter som hade medelsvåra problem. Kontrollgruppen tränade övre extremitet vilket inte 

påverkar gångförmågan något.  

 

Dean (38) fann att uppgiftsorienterad träning i olika stationer kan förbättra gånghastigheten och 

gångförmågan för patienter efter kronisk fas. Uppgiftsorienterad träning i form av cirkelträning 

har god effekt på gångförmågan då man tränar olika delar och inte bara en specifik uppgift.   

 

Freivogel (39) studerade uppgiftsorienterad träning och sjukgymnastisk rörelseträning mot 

träning med robot assisterad apparat och elektromekanisk apparat. Freivogel (39) fann en 

signifikant förbättring av gångförmågan men ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Träning med eller utan elektronisk apparat förbättrar gångförmågan men träning med 

elektronisk apparat är mindre krävande för terapeuter. 



26 

 

 KONKLUSION 

 

Styrketräning är en effektiv behandlingsmetod för att förbättra gångförmågan för 

strokepatienter. Muskelstyrkan och gångförmågan har en stor korrelation. Styrketräning är som 

mest effektiv efter en kronisk fas (6 månader och framåt) och för patienter som innan 

intervention har en långsam gånghastighet och nedsatt gångförmåga.  

 

Uppgiftsorienterad träning är en effektiv behandlingsmetod för att förbättra gångförmågan för 

strokepatienter. Genom uppgiftsorienterad träning kan man träna upp en speciell förmåga och 

det är ett effektivt sätt och ger resultat. Denna typ av träning är effektiv i en subakut fas (6 

veckor-6 månader) och kronisk fas (6 månader och framåt) efter stroke. 
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