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Abstrakt 

Bakgrund: Stroke är en allvarlig sjukdom som drabbar många. I Sverige är det den tredje 

vanligaste dödsorsaken och cirka 30 000 personer drabbas av sjukdomen varje år. Stroke har 

två olika uppkomstmekanismer, blödning i hjärnans blodkärl som leder till ett ökat 

intrakraniellt tryck och blodpropp som hämmar blodflödet till delar av hjärnan. Flertalet 

symptom kan uppkomma efter stroke, tal och språksvårigheter, även andra svårigheter som 

läsa, skriva och räkna, rums och kroppsorientering så som neglect, atrofier, spasticitet. De 

som har drabbats av stroke har rätt till rehabilitering i hemmet. Att återhämta sig efter en 

stroke är ofta en lång och slitsam process. Författaren vill granska den litteratur som finns 

tillgänglig just nu för att se vilka träningsformer som används inom strokerehabilitering i 

hemmet. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka fysioterapeutiska 

åtgärder som används vid rehabilitering i hemmet efter stroke. Metod: Metoden för arbetet 

var litteraturstudie. Databassökning gjordes i Pubmed, Cinahl, ProQuest och Amed. 

Artiklarna gick igenom en urvalsprocess och kvalitetsgranskning, 8 artiklar inkluderades. 

Resultat: balansträning, gångträning, styrketräning och funktionell träning är träningsformer 

som används vid fysioterapeutisk rehabilitering i hemmet efter stroke. Konklusion: Oavsett 

träningsform ska den vara individuellt anpassad och försvåras eller göras tyngre för att 

undvika stagnation. Träningen ska vara anpassad efter patientens mål och vardag för bästa 

resultat. 

 

Nyckelord: Hemmet, Rehabilitering, Stroke 
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Bakgrund 
Stroke är en allvarlig sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen. I Sverige är det den 

tredje vanligaste dödsorsaken och cirka 30 000 personer drabbas av sjukdomen varje år. Det 

kan också översättas till att en person drabbas av stroke var 17e minut (1). 26 % av de som 

drabbas dör till följd av sin stroke. 60 % skrivs ut till sitt ordinära boende efter att behandling 

på sjukhus är över(1). Stroke har två olika uppkomstmekanismer som behöver olika 

behandlingar för att upphävas, det är därför viktigt att snabbt komma till sjukhus så att rätt 

behandling kan ges för att minska funktionsnedsättningar. De två orsakerna är blödning i 

hjärnans blodkärl som leder till ett ökat intrakraniellt tryck, respektive en blodpropp som 

hämmar blodflödet till delar av hjärnan (2). Det som händer när man drabbas är att hjärnans 

blodflöde upphör och detta leder till celldöd redan inom 10-15 minuter i det drabbade 

området. Området som ligger kring det helt syrefattiga området kallas penumbra, där lider 

cellerna av syrebrist på grund av hämmad blodtillförsel men de lever fortfarande. När 

behandling sätts in mot stroke i det akuta skedet så är det med avsikt att återställa 

syretillförseln till penumbraområdet för att begränsa hjärnskadan (3). Beroende på var i 

hjärnan skadan uppstår efter en stroke så kommer symptomen att bli olika. De symptom som 

kan uppkomma efter stroke är tal och språksvårigheter, även andra svårigheter som läsa, 

skriva och räkna, nedsatt balans, styrka, gång även rums och kroppsorientering så som 

neglect, atrofier, spasticitet etc(4).  

Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård skall det inför hemgång ske en 

vårdplanering som visar vad för insatser som gjorts på sjukhuset, IADL (förmåga till 

planering och samordning av aktiviteter), kommunikationsförmåga samt förslag till fortsatt 

behandlings och rehabiliteringsåtgärder (5). Rehabilitering sammanfattar medicinska, 

psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som utförs för att ge en patient största 

möjligheten att återgå till sitt tidigare liv (6). De som har drabbats av stroke har rätt till 

rehabilitering i hemmet (patientens ordinära boende). Förr fick de flesta patienter det mesta av 

sin rehabilitering på sjukhuset. Det blir vanligare och vanligare att patienter med milda till 

måttliga symptom väljer att rehabiliteras i hemmen istället för på sjukhus. De som 

klassificeras med milda till måttliga symptom har 50 poäng eller mer på Barthels index. 

Barthel index är ett formulär för att identifiera patientens ADL-förmåga och även det mest 

använda formulär i syftet att identifiera ADL-förmåga(7). Studier har visat att ADL-förmågan 

är minst lika god om man vårdas i hemmiljö som på sjukhus och att mortaliteten inte ökar (5). 

Det man har sett är att vid hemrehabilitering med multidisciplinärt rehabiliteringsteam kan 
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vårdtiden på sjukhus kortas ned med i genomsnitt åtta dagar, ge en minskad 

aktivitetsnedsättning och minskat behov av institutionsvård. I socialstyrelsens studier bestod 

de multidisciplinära teamen av specialutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter med tillgång till läkare, i vissa fall även logopeder, sjuksköterskor och 

undersköterskor (5). I forskning utförd i Malmö har man sett att 35% av de patienter som 

skrivs ut för rehabilitering i hemmen känner sig missnöjda med att de inte känt sig 

involverade i utskrivningen (8). Att återhämta sig efter en stroke är ofta en lång och slitsam 

process (9). Att ligga inne på sjukhus och rehabiliteras är en dyr process, varje stroke kostar 

samhället i genomsnitt 741 000 kr (11) och det behöver komma fram alternativ till 

sjukhusvistelse för att spara pengar och förbättra resultaten (5).  

Att komma igång med rehabiliteringen så tidigt som möjligt är viktigt för att patienten ska 

återfå så mycket som möjligt av sin tidigare funktion. Att sätta igång rehabiliteringen efter 24 

timmar och tidigare än 72 timmar verkar vara det mest optimala för att återfå sin funktion, att 

starta tidigare än 24 timmar är oklart om det leder till någon ytterligare förbättring (11). Desto 

allvarligare stroke man har lidit av desto viktigare är det att man kommer igång med 

rehabiliteringen och att den är intensiv (12). Att rehabiliteras tre timmar per dag är det som 

man observerat har gett bäst resultat jämfört med att få mindre rehabilitering per dag. 

Fysioterapi är en viktig del av rehabiliteringen, men även arbetsterapeuter och logopeder ingår 

i ett rehabiliteringsteam (13).  

Balansen blir ofta drabbad efter stroke (4). När man talar om balans syftar man på postural 

stabilitet. Postural stabilitet handlar om att kontrollera kroppens tyngdpunkt i förhållande till 

understödsytan (14). För att vi ska klara detta krävs det att kroppens posturala kontroll 

fungerar korrekt. Dels ska muskulaturen och lederna fungera korrekt och även den neurala 

komponenten ska fungera det neurala innefattar motoriska processer och sensoriska processer. 

Om en led är skadad kan smärtan göra att den inte belastas korrekt, detta kan då leda till 

nedsatt postural stabilitet, det samma gäller för en skadad muskel. De motoriska processerna 

innefattar kontrollen över muskler i hela kroppen så att de arbetar i synergi med varandra. 

Den sensoriska processen innefattar tolkning och bearbetning av den information vi får via 

vestibulära och somatosensoriska system. Kroppen använder sig av olika strategier för stödja 

oss i att bibehålla balansen när vi rör på kroppen och utsätts för yttre påverkan. Om en 

plattform vi står på lutar åt det ena hållet lutar sig kroppen åt det andra hållet för att bibehålla 

balansen. Om vi står på en plattform i rörelse t ex i en buss och den stannar hastigt, kan vi ta 

ett steg framåt för att bibehålla vår balans. Att ta ett kliv fram för att undvika fall kallas för 
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”stepping strategy” detta görs för att få tillbaka kroppens tyngdpunkt inom kroppens stöd 

area. Vid en neurologisk skada kan det uppstå dysfunktion i kroppens system, vilket leder till 

nedsatt balans. Efter en neurologisk skada kan hjärnan få svårt att koordinera rekryteringen av 

alla muskler som krävs för t ex gång. Detta kan leda till fall när yttre krafter påverkar vår 

balans (14). Allt vi gör kräver balans, vissa uppgifter är mer balanskrävande än andra, att 

spela fotboll kräver mer balans än att sitta. Patientens mål bör vara utgångspunkten när ett 

träningsprogram för balans läggs upp då det gör patienten mer benägen att träna (15). Vanliga 

övningar för ökad balans är att stå med en mindre understödsyta, det vill säga att man står 

smalt med benen eller på ett ben (14).  

Gång kan definieras som förmågan att självständigt förflytta oss från en punkt till en 

annan(14). För gångförmåga krävs det koordination av muskler och leder så att kroppen 

förflyttas till önskad lokalisation. Förmågan att starta och avsluta en rörelse samt att klara av 

att förflytta foten till rätt lokalisation utan att kunna se är viktigt då slutpunkten kan vara 

skymd. En skymd slutpunkt kan vara när man bär på en flyttlåda och inte ser var fötterna 

placeras. Stabilitet i överkropp krävs till att bibehålla hållning under gång, alignment spelar en 

stor roll i detta. Alignment innebär att tyngdpunkten går i en rak linje genom kroppen, idealet 

är när det krävs så lite resurser som möjligt av kroppen att stå stadigt. I stabilitet räknas att 

motverka gravitationen för att hålla kroppen upprätt och att kunna ha en god hållning vid 

väntade och oväntade yttre krafters påverkan, ett finare ord för det sistnämnda är postural 

orientering. Postural orientering är förmågan att bibehålla ett lagom avstånd mellan kroppen, 

dess olika segment och till allt runt omkring oss under en specifik uppgift(14). En yttre kraft 

som påverkar kroppen vid gång kan vara t ex en stark vindpust. Anpassning av gångmönster 

utefter miljöns krav är viktigt för gångförmågan . I detta ingår att kunna förändra sitt 

gångmönster efter situation, att kunna anpassa hastigheten och riktning för att ta sig runt olika 

hinder som kan dyka upp. Gångcykeln består av flera moment. Stå-fasen som börjar när foten 

har kontakt med underlaget och pendel-fasen när den ena foten inte längre är i kontakt med 

underlaget. Under en normal gångcykel spenderar människan i genomsnitt 60% av tiden i stå-

fasen och 40% i pendel-fasen (14). Att gå är en komplex motorisk funktion som involverar 

flera leder (14). Att träna specifik gångträning efter stroke är effektivt för ett normaliserat 

gångmönster och ökad gånghastighet. Gångträning kan göras på till exempel löpband (16). 

Under en rehabilitering är målet att hjälpa patienten återfå så stor självständig 

förflyttningsförmåga som möjligt (14). 

Muskler finns i hela vår kropp, vissa muskler styr vi över, som när vi böjer armen och andra 

muskler har vi ingen kontroll över t ex hjärtmuskeln, hjärtat slår utan att vi behöver göra 
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något (17). Nedsatt styrka till följd av stroke är vanligt (4).  Då nedsatt styrka efter stroke är 

vanligt är det viktigt att man förstår hur vi utvecklar kraft i en muskel. Den viktigaste 

förutsättningen för att kunna utveckla kraft i en muskel är att det kommer en elektrisk impuls 

till muskeln som säger åt den att aktivera. När den elektriska impulsen mottagits av muskeln 

frisätts joner som skapar en reaktion som kallas korsbryggor som krävs för utveckling av 

kraft. Korsbrygga kan liknas med en roddare som först placerar åran i rätt läge i vattnet och 

när kraften sedan skall utvecklas så drar man åran mot sig och låter cykeln upprepas. Det som 

sker under korsbryggecykeln är alltså att muskeln kontraheras det vill säga förkortas och 

därmed utveckla kraft. Utöver detta finns ytterligare faktorer som avgöra vilka förutsättningar 

vi har för att utveckla kraft. Det finns två olika fibrer som en muskel kan vara uppbyggd av, 

snabba fibrer och långsamma fibrer. De snabba fibrerna utvecklar stor kraft under korta 

perioder och passar därför till sporter där man använder stor kraft som styrkelyftning. De 

långsamma fibrerna utvecklar en liten kraft men under en lång period och är perfekt till 

maraton löpare. Alla muskler innehåller en viss mängd av bägge fibrer, man har inte 

uteslutande den ena eller den andra (17). Att bibehålla styrka är viktigt. Musklerna är med i 

alla rörelser vi gör, musklerna tillför även stabilitet till våra leder (18). Styrketräning är av 

yttersta vikt för att kunna bibehålla människan i rörelse och bör därför vara en del av 

fysioterapeutisk rehabilitering. Beroende på vilken kroppsdel som ska tränas så kommer 

övningarna att se olika ut. Det konstanta är att man jobbar mot en yttrekraft eller ett motstånd. 

Belastningen ändras efter hur stark man är när man påbörjar träning, i hand med att styrkan 

ökar så ökar även belastningen. Styrketräning kan göras med fria vikter, maskiner, elastiska 

band eller kroppsvikt (19). Det finns olika fördelar och nackdelar med att använda fria vikter, 

maskiner, elastiska band eller kroppsvikt. Fördelen med fria vikter är att man utöver den stora 

muskel man vill träna får med alla små stabiliserande muskler samtidigt. Nackdelen är att 

detta ställer stort krav på rörelse kvaliteten i utförande av träningen. Fördelen med maskiner 

är att de är lätta att använda och anpassa efter varje individ, det krävs kort inlärningstid att 

utföra rörelserna korrekt då allt görs i en låst rörelsebana. Nackdelen är just den att det görs i 

en låst rörelsebana, man få då inte med de små stabiliserande musklerna som man får med vid 

träning med fria vikter. Fördelen med elastiska band och kroppsvikt är att det inte kräver 

någon speciell träningslokal utan man kan träna var som helst när som helst. Nackdelar med 

att träna med sin kroppsvikt är att krävs att man redan besitter en viss styrka och är man 

vältränad kan ens egna kroppsvikt vara en för liten belastning. Det finns olika sätt att träna 

styrka, man kan träna maxstyrka det vill säga att man vill öka på den vikt man kan lyfta max 1 

gång. Vid sådan träning tränar man med få repetitioner cirka en till fem stycken. Man gör 
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detta max två gånger i veckan för att musklerna ska hinna återhämta sig. Om man vill öka sin 

uthållighet lyfter man istället en vikt cirka 12-20 gånger. När man tränar uthållighet är 

belastningen inte lika tung för kroppen och man klarar därav att träna det flera gånger på en 

vecka. Man rekommenderar att den kortaste vila man har är 24 timmar innan man tränar 

samma muskelgrupp igen (17). 

Funktionell träning är träning som är inriktad mot vad patienten behöver i sin vardag till 

exempel resa/sätta sig i en stol(19). Efter en stroke är det inte ovanligt att finmotoriken (till 

exempel att plocka upp små föremål med fingrarna) är nedsatt (20). I en rörelse där vi ska 

gripa tag i något ingår en neural komponent vilket kan göra att efter hjärnskada kan problem 

uppstå (14). I ett sådant fall sätts träning in för att träna upp den. En träningsmetod för 

finmotorik i hand är constrain indjuced therapy. Det är en intensiv behandlingsmetod där den 

påverkade handen används vid utförande av uppgifter med stegring av svårighetsgrad utan att 

den starka armen får användas (21).  

Då fysioterapi är en stor del i rehabilitering inom stroke sjukvården och det blir allt vanligare 

att rehabiliteras i hemmen (5) bör data samlas in för att sammanställa hur en rehabilitering i 

hemmiljö kan se ut. Fysioterapeutens uppdrag inom rehabiliteringen av stroke är att hjälpa 

patienten att återfå så mycket av sina tidigare resurser i rörelseorganen som möjligt. Det är 

dock inte bevisat ännu vilket det bästa sättet är för att planera stroke rehabilitering efter 

utskrivning (8). Tiden som patienter spenderar i slutenvården på sjukhusen blir bara kortare 

och kortare (22). Hälso-och sjukvårdslagen säger att alla har rätt till en god hälsa och vård på 

lika villkor, därför är det viktigt att hemsjukvården utvecklas (23).  

I en studie publicerad 2015 lyftes det att oavsett träningsform om en patient fick lära sig 

praktiska egenskaper i sitt hem som var till nytta i det psykiska och fysiska välmående och 

som kunde appliceras i vardagen fick patienten en stärkt känsla av säkerhet, självständighet 

och kontroll. Uppmuntran till träning i hemmet upplevdes som underlättande då det gick att 

koppla till patienternas egna intressen (24) 

Idag finns det inte mycket litteratur som tar upp stroke rehabilitering i hemmet efter 

utskrivning och inte heller vad en fysioterapeutisk rehabilitering innehåller. Därför är det 

viktigt att sammanställa den forskning som finns inom området så att de drabbade av stroke 

ska få en god rehabilitering som hälso-och sjukvårdslagen säger att alla har rätt till. Därför vill 

författaren granska den litteratur som finns tillgänglig just nu och se vilka träningsformer som 

används inom stroke rehabilitering i hemmet. 
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka fysioterapeutiska träningsformer som 

används vid rehabilitering i hemmet efter stroke. 

 

 

Material & metod 
Designen som valdes för studien var litteraturstudie. En litteraturstudie är en sammanställning 

av tidigare publicerade studier som granskas kritiskt (25). 

Inklusionskriterier: 
 Studier som innefattar personer som drabbats av stroke och behandlas i sitt ordinära 

boende. 

 Studier skrivna på svenska eller engelska 

 Studier som innefattar fysioterapeutiska åtgärder 

 Kvantitativa studier 

Exklusionskriterier: 
 Review-artiklar 

 Kvalitativa studier 

 

Databassökning 
De databaser som användes vid sökningen av litteraturen för att svara på syftet med studien 

var Pubmed, Cinahl, Amed och ProQuest. Pubmed, Amed och Cinahl valdes ut för att de 

innehåller artiklar som berör omvårdnad och sjukgymnastik (26,27).  Proquest valdes ut efter 

samråd med personalen i biblioteket då detta var en väldigt stor databas som hjälpte till med 

sökningen. 

Efter att ha sökt med alla MESH-termer tillsammans med subheadings i Pubmed fås 160 

stycken träffar. 

En likadan sökning gjordes i Cinahl där författaren använde filter för att inga artiklar som 

finns publicerade i Pubmed skulle dyka upp, detta gav 16 stycken träffar. 

I Amed gjordes en sökning med samma MESH-termer utan några begränsningar vilket gav ett 

resultat av 61 stycken träffar. 
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En liknande sökning i ProQuest där MESH-termerna skulle finnas med i titeln gav 11 stycken 

träffar. 

Artiklar söktes i databaserna söktes fram till 2015-04-27 av författaren. 

 

Sökord 
De sökord som användes var physical therapy, stroke och home. Sökorden användes som 

MESH-termer. För att få relevanta artiklar i Pubmed och Cinahl användes subheadings som 

komplettering till sökorden. ”Physicaltherapy” sattes som ett major topic, ”stroke” söktes med 

två subheadings nämligen therapy och rehabilitation, home söktes utan subheadings. I 

Proquest användes inga subheadings eller major topic, där skulle physicaltherapy, stroke och 

home finnas med i artikelns titel. I Amed söktes det utan restriktioner utan bara som MESH-

termer. Det var tillsammans med personalen vid Luleå Tekniska Universitets Bibliotek som 

sök strategin gjordes. De hjälpte även till att söka i alla relevanta databaser för arbetet. Se 

tabell 1. 

 

Urval 

Urval ett 

I det första urvalet lästes titlarna på artiklarna och abstrakten, de som verkade relevanta för 

ämnet behölls. Det återstod 19 stycken i Pubmed, en stycken i Cinahl, två stycken i Amed och 

en stycken i ProQuest. Se tabell 1. 

Urval två 

I andra urvalet lästes artiklarna, de artiklar som inte berörde ämnet för studien sållades bort, 

kvarvarande artiklar var åtta stycken i Pubmed, en i Amed, noll i Cinahl och noll i ProQuest. 

Av de åtta artiklar som inkluderades fick tre stycken beställas. De artiklar som sållades bort 

berörde inte ämnet eller mötte inte inklusionskriterierna. (Se tabell 1) 

Urval tre 

I tredje urvalet lästes referenslistorna på de inkluderade åtta artiklarna. Detta gjordes för att 

viktiga artiklar inte skulle missas. Inga av referenserna inkluderades i studien. 
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Tabell 1: Sammanställning av sökord, begränsningar och antal i stycken träffar i varje databas 

 

 

 

Sökmotor Sökord Begränsningar Antal träffar, 

st 

Relevanta, st Inkluderade, st Dubbletter 

Pubmed Physical 

therapy, 

stroke, home 

Physical 

therapy ”major 

topic” 

Stroke med 

subheadings 

therapy och 

rehabilitation,  

160 19 7 - 

Cinahl Physical 

therapy, 

stroke, home 

Physical 

therapy ”major 

topic”, stroke 

med 

subheadings 

”therapy” och 

”rehabilitation” 

english, 

exclude 

medline records 

och peer 

reviewed. 

16 1 - - 

ProQuest Physical 

therapy, 

stroke, home 

Physical 

therapy, stroke 

och home i 

titeln. 

11 1 - - 

Amed Physical 

therapy, 

stroke, home 

- 61 2 1 2 

Totalt:   248 23 8 2 
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Databearbetning 
De åtta artiklar som inkluderades i studien skrevs ut för noggrann läsning. Artiklarna 

sammanfattades i en PICO tabell. Pico står för (population, intervention, control och outcome) 

(28). Det är ett lättöverskådligt sätt att sammanställa artiklar och dess innehåll. Artiklarnas 

metod och intervention lästes och den relevanta datan sammanställdes i olika kategorier i 

resultatet utifrån syftet. Olika kategorier i resultatet gjordes för att lättare kunna överblicka 

sammanställningen av datan. Kategorierna som skapades var: gångträning, styrketräning, 

funktionell träning och balansträning. 

 

Kvalitetsgranskning 
För att granska kvaliteten på artiklarna som blev inkluderade i studien användes verktyget 

Pedro scale (se bilaga). Det är ett formulär med elva ja eller nej påståenden som ger maximal 

poäng på tio poäng. Detta är ett verktyg för att upptäcka vilka vetenskapliga arbeten som kan 

ha tillräcklig med statistisk information för att kunna utläsa resultaten(se bilaga). 

 

Etiska ställningstaganden 
För att forskningen ska gå framåt krävs det att studier innefattar människor. Forskning bedrivs 

för att förstå hur sjukdomar uppstår och dess utveckling samt att förbättra de terapeutiska 

åtgärderna. I sökandet efter ny kunskap måste människors hälsa och rättigheter beaktas. De 

som är involverade i forskning måste skydda sina deltagares hälsa, värdighet, privatliv och 

personuppgifter. De som utför forskning skall ha utbildning inom vetenskap och etik (29). 

Då detta är en litteraturöversikt så finns det ingen risk för att enskilda individer ska komma 

till skada eftersom litteraturen som läses är sådant som redan gjorts. De inkluderade artiklarna 

har alla publicerats och har därför gått igenom en etiks granskning av olika instanser och 

forskare. Dock är det viktigt att vara objektiv i sitt sökande på litteratur och att inte lägga in 

egna värderingar i resultat och diskussion. Inte utesluta artiklar som inte säger det man vill, 

göra en ordentlig sökning för att inte missa viktigt material. Allt som görs bör utvärderas så 

det är säkert och ändamålsenligt. 
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Resultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka fysioterapeutiska träningsformer som 

används vid rehabilitering i hemmet efter stroke. I resultatet redovisas de olika 

fysioterapeutiska träningsformer som utfördes i de inkluderade studierna. De delades upp i 

fyra olika kategorier, balansträning, gångträning, styrketräning och funktionell träning. 

 

Balansträning 
Balansträning var en av de fysioterapeutiska träningsformer som författaren hittade under 

granskningen av litteraturen. För ökad balans krävs det att övningar är individuellt anpassade 

och att övningarna hela tiden progressivt försvåras för att få förbättring (30,31). Genom att 

minska understödsytan ställer detta krav på balansen. Andra övningar för balansträning kan 

vara att sträcka sig efter ett föremål samtidigt som man går framåt, bakåt eller åt sidan (31). 

Se tabell 2.  

Tabell 2: Studier som tog upp balansträning 

Studie Population Intervention Kontroll Utkomst Pedro 

Duncan . et 

al 1998 

(30) 

20 patienter 

som drabbats 

av stroke 

inom 30 till 

90 dagar 

15 minuter 

balansträning 

progressivt ordnade 

efter svårighet 

Kontroll gruppen 

fick behandling som 

skrevs ut av deras 

behandlare 

Kontrollgruppen 

fick en ökning med 

5p på Bergs 

balanstest och 

interventions 

gruppen ökning 

med 7.8p 

7p 

Dean. et al 

2012 

(31) 

151 deltagare 

73 kvinnor 

och 78 män, 

alla hade 

drabbats av 

minst 1 

stroke. 

Progressiv balans 

träning som 

hemträningsprogram 

där de skulle stå 

med minskad base 

of support och 

gruppträning. 

Gruppträning och 

hemträningsprogram 

Båda grupper 

ökade sin tid vid 

enbensstående, 4.2 

sekunder för 

experimentgruppen 

och 1.7 sekunder 

för 

kontrollgruppen. 

7p 

 

Gångträning 
Gångträning var en av de fysioterapeutiska träningsformer som författaren hittade under 

granskningen av litteraturen. För ökad gångkapacitet behöver man veta vilken nivå patienten 

ligger på det vill säga, hur långt och hur snabbt kan de gå i nuläget och sedan göra progressiv 
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ökning av gånghastighet och duration (30,32). Progressiv cykelträning med sikte på att ligga 

på 50-70% av hjärtkapacitet är lika effektivt för att öka eller bibehålla gångkapacitet som 

specifik gångträning (32). Gång och cykelträning skulle stegras till dess att individerna kunde 

träna kontinuerligt i 20 minuter (30). Se tabell 3. 

Tabell 3: Studier som tog upp gångträning 

Studie Population Intervention Kontroll Utkomst Pedro 

Duncan. et al 

1998 

(30) 

20 patienter 

som drabbats 

av stroke inom 

30 till 90 dagar 

Progressiv 

gångträning 

eller progressiv 

cykelträning, 

instruerade att 

börja i ett lugnt 

tempo och 

sedan öka tills 

de kunde hålla 

på i 20minuter. 

Kontroll 

gruppen fick 

behandling 

som skrevs ut 

av deras 

behandlare 

Interventionsgruppen 

gick ca 59.4 meter 

extra på 6 minutes 

walk test och 

kontrollgruppen 34.7 

meter. 

7p 

 Mayo. et al 

2013 

(32) 

87 patienter 

med stroke, 

som fått 

behandling på 

sjukhus inom 

de senaste 12 

månaderna. 

Stationär cykel 

50-70% av 

maxpuls 

30minuter per 

dag 

Snabb gång, 

som de ökade i 

hastighet och 

duration samt 

uppgift 

specifika 

övningar för 

nedre 

extremitet. 

Båda 

träningsprogrammen 

var lika effektiva för 

bibehålla eller öka 

gången 

6p 

 

Styrketräning 
Styrketräning var en av de fysioterapeutiska träningsformer som författaren hittade under 

granskningen av litteraturen. Styrketräningsövningar ska vara individuellt anpassade 

(30,31,33). Övningar kan vara med kroppsbelastning eller med dynamiskt motstånd som 

theraband och ska progressivt öka i motstånd (30,31). Styrkeövningar ska utföras i patientens 

hela rörelseomfång (30). När studieobjekten kunde utföra 2 set av 10 repetitioner genom hela 

rörelseomfånget ökades motståndet i övningen (30). Övningar som innefattade kroppsvikt 

som motstånd utgjordes av tåhävningar, uppresning från sittande och step-ups (31). Se tabell 

4. 

Tabell 4: Studier som tog upp styrketräning 

Studie Population Intervention Kontroll Utkomst Pedro 
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Duncan. et al 

1998 

(30) 

20 patienter 

som drabbats 

av stroke inom 

30 till 90 dagar 

Theraband 

övningar till de 

stora 

muskelgrupperna 

på övre och 

nedre 

extremiteter, 

progressiv 

ökning 

Kontroll gruppen 

fick behandling som 

skrevs ut av deras 

behandlare 

Inga specifika 

styrketest 

utfördes. 

7p 

Dean. et al 

2012 

(31) 

151 deltagare 

73 kvinnor och 

78 män, alla 

hade drabbats 

av minst 1 

stroke 

Progressiva 

styrkeövningar 

så som 

tåhävningar, 

trappgång och 

uppresning. 

Gruppträning och 

hemträningsprogram 

Interventions 

gruppen fick 

ökning på 0.6kg 

och 

kontrollgruppen 

på 0.3kg i 

benstyrka 

7p 

Nadeau. et al 

2013 

(33) 

408st vuxna 

som drabbats 

av stroke 

Övre och nedre 

extremitet 

styrketräning 

Vanliga 

fysioterapeutiska 

åtgärder 

Inga specifika 

styrketest 

utfördes. 

6p 

 

Funktionell träning 
Funktionell träning var en av de fysioterapeutiska träningsformer som författaren hittade 

under granskningen av litteraturen. Constricted induced movement therapy (CIMT) användes 

i en studie och modification of constricted induced movement therapy (MCIMT) av den 

annan studie som funktionell träning (34,35). För att tvinga försökspersonen att använda den 

svaga handen satte man en vante över den dominanta handen så denna inte gick att använda 

under övningarna. Övningar som är funktionella är individuellt anpassade och har koppling 

till patientens egen livssituation och vardagligt leverne, så som mobilitet inom och utomhus 

(34-37). Övningar som tränades var bland annat äta med bestick, ringa med telefon, plocka 

upp mynt, ladda tvättmaskinen och hänga tvätt. Vanten satt på under 5-7 timmar per dag och 

var en konstant påminnelse om att använda den svaga armen (34,35). En studie använde sig 

utav ”mirror neuron concept” som handlar om att man ska förstå övningen, härma övningen 

och visualisera den. Att se en övning utföras sätter igång samma område i hjärnan som är 

kopplat med själva utförandet av en övning (36). Det är viktigt att uppmuntra patienten till att 

använda den drabbade extremiteten i funktionella aktiviteter (30). Se tabell 5. 

 

Tabell 5: Studier som tog upp funktionellträning 
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Studie Population Intervention Kontroll Utkomst Pedro 

Duncan. Et al 

2012 

(30) 

20 patienter 

som drabbats av 

stroke inom 30 

till 90 dagar 

Uppmuntrade 

att använda sin 

drabbade övre 

extremitet i 

funktionella 

övningar 

Kontroll gruppen 

fick behandling 

som skrev ut av 

deras behandlare 

Båda grupper 

visade 

förbättringar i 

motorkontroll 

enligt Fugl-

Meyer 

scores******.. 

7p 

Azab. Et al 

2009 

(34) 

37 patienter 

med mild eller 

måttlig 

hemipares i 

övre extremitet 

efter stroke 

20 patienter fick 

CIMT 6-7 

timmar per dag 

och 40 minuter 

arbetsterapi 3 

dagar i veckan 

under 4 veckor. 

Övningar som 

utfördes var äta, 

ringa med 

telefon,.  

17 patienter som 

kontroll -grupp 

som fick 

traditionell 

fysioterapeutisk 

behandling 

Signifikanta 

förbättringar i 

BI-score 4 

veckor (68.2) 

och 6 månader 

efter 

intervention 

(96.3) 

6p 

Hicks & 

Kluding. 2008 

(35) 

1 patient 83 år 

gammal, 6 

månader efter 

stroke 

1 timme 

funktionell 

träning 3 dagar i 

veckan under 5 

veckor, 

övningar som 

tränades var 

tömma 

diskmaskinen, 

plocka upp 

mynt/sortera 

frön, ladda 

tvättmaskinen 

och flytta på 

krukor i 

trädgården. den 

mindre 

påverkade 

armen var 

hämmad 5 

timmar per dag 

under samma 

period. 

Ingen kontroll 

grupp 

Mättes med 

”motor activity 

log”** som 

hade en 

förbättring på 

1.59p och wolf 

motor function 

***test fick en 

förbättring på 

65%, från 6.22 

sek till 4.06sek. 

en månad senare 

4.3 sek.  

2p 

Hesse. Et al 

2011 

(36) 

50 patienter, 

första stroke, 

fått 6-8 veckor 

rehabilitering 

på sjukhuset 

Träna 

motorfunktioner 

som var 

relevanta för 

patientens ADL 

som trappgång, 

promenera inom 

och utomhus, 

toalett och bad 

användande, 

passera 

trafikljus och 

handla. 

vanligt fysioterapi 

program för 

hemträning för 

stroke patienter 

enligt de tyska 

nationella 

riktlinjerna 

Bägge grupper 

gjorde 

motoriska 

förbättringar, 

men ingen 

signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

RMI* 2.8p 

förbättring i 

grupp A och 

2.7p förbättring 

i grupp B 

7p 

Chaiywat & 

Kulkantrakorn 

2012 

(37) 

60 patienter 

med stroke som 

bodde inom 

80km till 

sjukhuset. 

Programmet 

innehöll passiva 

och aktiva 

rörelser för 

träning av ADL, 

Kontrollgruppen 

fick information 

om 

hemrehabilitering, 

det var sedan upp 

Intervention 

gruppen fick 

BI***** på 

97.2p och i 

kontrollgruppen 

5p 
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låsa upp en 

dörr, ta av och 

på skor, röra sig 

inom och 

utomhus, hur 

man använder 

käpp eller 

rullstol och göra 

en drink. 

till varje enskild 

vårdgivare vilken 

behandling som 

gavs. 

76.4 vilket är en 

signifikant 

skillnad. och 

HADS**** 

sänktes från 

16.1  

till 9.1p på 2år 

och från 16.4 till 

9.1p för 

kontrollgruppen. 

*Rmi-Rivermead Mobility Index, 15 poängs skala för ADL. 

**Motor activity log- intervju för bedömning av användning av hemiparetisk extremitet 

***Wolf motor function- 15 övre-extremitet övningar där tiden av utförandet mäts. 

****Hads-hospital anxiety and depression scale- skala 0-21 för mätning av depression. 

***** Barthel Index-ett mätinstrument för ADL 

****** Fugl-Meyer scores-  mätinstrument för ADL, funktionell rörlighet och smärta 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vilka olika fysioterapeutiska träningsformer 

som används vid strokerehabilitering när den sker i patientens hem. Resultatet har påvisat att 

det används flertalet olika träningsformer beroende på de nedsättningar patienten fått efter sin 

stroke. De fyra olika träningsformerna som har belysts är balansträning, gångträning, 

styrketräning och funktionellträning. 

 

Balansträning 

Två av de inkluderade studierna förespråkar att övningar ska vara individuellt anpassade efter 

varje patients egen förmåga (30,31). Detta stöds delvis av en studie där deltagarna fick spela 

spel på en Wii-konsol vilket är en spelkonsol som ägs av Nintendo där man använde hela 

kroppen i spelet, t ex tennis (38). Testpersonerna i studien lider inte av stroke utan av multipel 

skleros, författaren anser dock att studien är relevant då den lyfter träning med mindre 

understödsyta precis som de inkluderade studierna. Författaren anser även att eftersom det är 

studiernas interventioner och inte utkomst av interventionerna som tas upp i diskussionen så 

är det en relevant studie att ta med. Det ställs krav på en person som står på en ostadig 

plattform och viftar med armen/armarna samtidigt. Då alla i gruppen som spelade tv-spel 

gjorde samma rörelser så fick de förändra sin position genom att stå med så liten 

understödsyta som möjligt (38). Rörelserna blir inte individuellt anpassade men däremot blev 

understödsytan det. Samma två studier förespråkade också att det hela tiden måste progressivt 

försvåras för leda till ökning i balans (30,31). Två andra studier stödjer detta då även dessa 

säger att balansövningar behöver progressivt försvåras varefter balansen blir bättre (38,39). I 

den ena studien så var testpersonerna inte drabbade av stroke men de var äldre individer, 

vilket författaren anser vara relevant då de med stroke i stor omfattning är äldre individer(39). 

I studien där deltagarna spelade Wii som balansträning hade de större chans att få genomslag 

med närvaron jämfört med konventionell balansträning då träningen ansågs vara roligare (38). 

Att använda spel och konsoler som verktyg under en rehabilitering kan vara något att fundera 

över då det kan leda till mer genomförd träning i antal träningspass (38). Balans är ett stort 

område, beroende på vad man gör så ställs olika krav på balansen, något som inte berördes i 

artiklarna var vad patienterna i studierna skulle använda balansen till. Att gå och sitta sätter 

olika krav på balansen precis som att gå och springa ställer olika krav. Det som inte heller 

lyfts är att balansen består är en komplex symmetri av kroppens muskler och kroppens 
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nervsystem (14). Då nedsatt balans ofta leder till fall och skador så jobbar man inom 

fysioterapin mot att stärka balansen för att förebygga skador. 

 

Gångträning 

I två av de inkluderade studiernas interventioner skall specifik gångträning stegras i hand med 

patienternas progression, detta i avseende till duration och gånghastighet. (30,32). En annan 

studie ger medhåll vid att durationen skall förlängas allt eftersom framstegen framskrider för 

fortsatt utveckling (19). I den studien var testerna gjorda på dementa, men författaren anser att 

den är relevant då de tar upp specifik gångträning. Samma studie belyser även att man måste 

försvåra träningen genom att sätta mer krav på gången. Detta genom att låta patienterna utföra 

specifika uppgifter medan de får t ex kliva över något, gå förbi någon eller att bära något i 

armarna (19). Något som inte tas upp i studierna specifikt men som är av relevans för just 

gång är fotnedsättning och steglängd (14) En kortare steglängd ger en mindre understödsyta 

vilket kan leda till fall. Det samma gäller med fotnedsättning, används inte hela foten i 

nedsättningen så minskas stödytan vilket kan leda till fall och ett onormalt gångmönster. Att 

veta orsaken till att gången är nedsatt och att förstå dem är också vitalt för en lyckad 

rehabilitering, vid neurologiska skador kan spasticitet, pareser, koordinationsproblem, 

kontrakturer, kognitiv nedsättning och smärta vara orsaker till nedsatt gång (14). 

 

Styrketräning 

Enligt en inkluderad artikel i denna studie är det bäst om träningen sker i muskelns hela 

rörelseomfång (30), detta styrks av tidigare forskning gjord på djupa knäböj jämfört mot 

grunda knäböj (40). Studien på djupa knäböj mot grunda knäböj gjordes på vuxna på en ålder 

mellan 20-31 år(40). Det man såg var att de som utförde djupa knäböj kunde utveckla mer 

kraft och ökad muskeltillväxt jämfört med de som utfört grunda knäböj (18,40). Två av de 

inkluderade studierna använde antingen kroppsbelastning eller motstånd med theraband i sina 

studier som belastad träning. En annan studie styrker detta då även de använder sig av 

elastiska band som motstånd i sin träning, utöver elastiska band använde de sig även utav 

träningsmaskiner eller vikter (41). Progressiv styrketräning som artiklarna nämner är när man 

jobbar mot en yttre kraft som ökas på i takt med att styrkan blir större (42). Studien är inte 

specifikt riktad mot stroke patienter utan den är utförd på äldre individer med en ålder på 60 

eller högre vilket många som drabbas av stroke är, därför ansåg författaren att den var 

relevant att använda. Öka motståndet eller försvåra övningarna desto starkare man blir är 

något som har styrkts av flera studier (18,30,31,41,42). De tre studier som inkluderades i detta 
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arbete och som tog upp styrketräning tog upp att övningar ska vara individuellt anpassade 

gällande belastning (30,31,33) vilket styrks av andra studier och litteratur då man jobbar mot 

en procent av sitt 1RM så blir allt motstånd individuellt anpassat (18,40). 

Funktionell träning 

CIMT eller MCIMT är den träningsform som har studerats mest när det kommer till att 

rehabilitera en övre extremitet som blivit försvagad efter stroke (43). I de första studierna 

gjorda på apor kunde man se att när de fick välja så använde de sig inte utav den svagare 

armen. När aporna tvingades att använda sin svagare arm så lärde de sig fort att utföra olika 

aktiviteter om de var tvungna, detta genom att fästa den starka armen mot kroppen med hjälp 

av en jacka så den ej kunde användas till att äta med. Det var då man upptäckte att "the 

limitation to move was not caused by inability but by disuse". Allt detta gjorde man för att se 

om det gick att rehabilitera en sida som blivit svagare efter en hjärnskada(43). Det man sett 

hos människor är att även vi väljer att inte använda vår drabbade extremitet om det underlättar 

att använda den icke drabbade extremiteten (35). Effekterna av CIMT är flera, ökad 

användning av drabbade armen i vardagliga sysslor, ökad rörelsekvalitet på arm 

användningen, ökad motorisk kontroll, ökad muskeltonus och man har sett att dessa effekter 

även håller i sig på längre sikt (44). Två av studierna som tog upp funktionell träning använde 

sig utav CIMT eller en modifikation av CIMT vilka är väl forskade träningsmetoder (44). Det 

som gör CIMT till funktionell träning är att övningarna man använder sig utav oftast kan 

relateras till ADL, i studierna i denna studie fick de öva sig på att bland annat äta med bestick, 

ladda tvättmaskin, plocka upp mynt (34,35). Övriga studier som tog upp funktionell träning 

inriktade sig mer på mobilitet inom och utomhus och la därefter upp övningar som 

korrelerade med det. Exempel på sådana övningar är gå utomhus med käpp, ta på och av skor 

och passera ett trafikljus(36,37). Alla studier som hamnade under funktionell träning tränade 

funktioner eller mobilitet som patienterna hade användning för i sina egna hem o i sin 

livssituation (30,34-37). Enligt en review så är funktionella övningar i patientens livssituation 

den viktigaste mätmetoden då detta ger patienten ökad motivation till träning och ett konkret 

mål (45). 

 

Metoddiskussion 
Metoden som ligger till grund för detta arbete var en litteraturstudie. Artiklarna som valdes ut 

var alla de artiklar som presenterats inom området fram till 2015-04-27. Ingen 

tidsbegränsning sattes på artiklarna för att kunna fånga upp en så stor mängd data som 

möjligt. Pubmed, Cinahl, Amed och ProQuest var de databaser sökningen gjordes i, de 
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användes för att de täcker in omvårdnad och fysioterapi (26,27). Utöver det så är ProQuest en 

stor databas för avhandlingar. Det som är bra med att söka i en så stor databas som Proquest 

är att man kan få ett stort urval av olika tidskrifter och avhandlingar. Det negativa med att 

söka i en sådan stor databas är att man måste begränsa sin sökning för att så få irrelevanta 

artiklar som möjligt att visas i flödet. Litteraturstudiens resultat bygger på de 8 inkluderade 

studierna som alla är kvantitativa. Att enbart använda sig utav kvantitativa artiklar gör att 

författaren kan få fram fakta om vilka träningsformer som använts vilket passar med 

författarens syfte. Det som går förlorat med kvantitativa artiklar som kan vara intressant 

skulle kunna vara försökspersonernas upplevelser av träningen vilket kan vara en intressant 

aspekt. Språket på de inkluderade studierna är engelska vilket kan leda till en risk för 

feltolkning då alla ord och uttryck inte har en direkt översättning i svenska språket. Ytterligare 

felkällor för arbetet är att detta är författarens första litteraturstudie samt första gången 

författaren jobbat med att kvalitets granska artiklar med hjälp av Pedro. Studierna är 

publicerade från olika delar av världen vilket också är en felkälla då man i olika kulturer ser 

olika på hur mycket man som anhörig skall hjälpa till vid rehabilitering och att rehabilitering 

kan vara något nytt.  

En Pedro-granskning gjordes på de inkluderade artiklarna. Tre av de inkluderade artiklarna 

fick 7 poäng (30,31,36). Tre fick 6 poäng (32-34). En fick 2 poäng (35). En fick 5 poäng (37).  

Den studie som fick minst poäng fick det då bara var en deltagare i studien. Att en av 

studierna fick låg poäng på Pedro påverkar inte detta arbete. Detta arbete syftade till att 

beskriva interventionerna och inte bedöma slutsatserna dragna av de inkluderade studierna.  

Förslag till fortsatt forskning 
Litteratur från flera världsdelar har granskats i denna studie och det fanns inte mycket 

forskning gjort. Fler studier behövs, speciellt svenska då detta är väldigt relevant för en 

fullgod fysioterapeutisk rehabilitering efter utskrivelse från sjukhus. Stroke är den tredje 

största dödorsaken i Sverige vilket gör de drabbade till en av de största patientgrupperna i 

Sverige och därför behövs mer forskning för att kunna ge god fysioterapeutisk rehabilitering 

(1). 

 

Konklusion 
Den fysioterapeutiska rehabiliteringen efter stroke kan se olika ut. I den granskade litteraturen 

återfanns fyra olika kategorier kopplat till fysioterapi, styrketräning, gångträning, 

balansträning och funktionell träning. Det de flesta artiklar var överens om var att oavsett 

fysioterapeutisk träningsform skulle den vara individuellt anpassad och hela tiden försvåras 
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eller göras tyngre för att undvika stagnation i träningsutvecklingen. Den fysioterapeutiska 

träningen ska vara anpassad efter patientens mål och vardag för bästa resultat. 
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PEDro scale  

 

1. eligibility criteria were specified no � yes � where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  

were randomly allocated an order in which treatments were received)  no � yes � where: 

3. allocation was concealed  no � yes � where: 

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

indicators no � yes � where: 

5. there was blinding of all subjects  no � yes � where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no � yes � where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no � yes � where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  

of the subjects initially allocated to groups  no � yes � where: 

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 � where: 

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

key outcome  no � yes � where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  

 least one key outcome no � yes � where: 

 

The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the Department of 

Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality 

assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal 

of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The list is based on "expert consensus" not, for the most part, on 

empirical data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the 

PEDro scale. As more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the 

PEDro score reflects the importance of individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of the known or 

suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database are likely to be internally 

valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). 

An additional criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the 

trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro 

score reported on the PEDro web site.  

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In particular, we caution 

users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects and which score highly on the PEDro 

scale do not necessarily provide evidence that the treatment is clinically useful. Additional considerations include 

whether the treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment 

outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the 

"quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items 

in some areas of physiotherapy practice. 



 

Notes on administration of the PEDro scale: 

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 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. 

Criterion 2 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-randomisation allocation procedures such as 

allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion.  

Criterion 3 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”. 

Criterion 4 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. 

Criteria 4, 7-11 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. 

Criterion 5-7 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. 

Criterion 8 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. 

Criterion 9 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. 

Criterion 10 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 × time interaction). The comparison may be in the form 

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. 

Criterion 11 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. 


