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Abstrakt  

Introduktion: Parkinsons sjukdom är den andra mest vanliga degenerativa neurologiska 

sjukdomen efter Alzheimers. Parkinsons sjukdom innebär en degenerativ process i de 

nervceller som producerar dopamin vilket påverkar rörelseförmågan. De första symptomen 

som uppträder är lindriga och försämras eftersom med tiden. Det finns bromsande medicin 

mot sjukdomen men effekten avtar eftersom kroppen sakta blir resistent mot den. Forskning 

visar att icke farmakologiska metoder som konditions- och styrketräning kan förebygga 

försämring av symptom och funktionsförmåga. Det är därför av stor vikt att sammanställa 

vilka effekter träningsinterventionerna har vid Parkinsons sjukdom. Syfte: Syftet med studien 

var att sammanställa forskningsresultat av styrke- och konditionsträning som fysioterapeutisk 

intervention för personer med Parkinsons sjukdom, publicerade mellan 2010-2016. Metod: 

Den valda metoden bestod av en litteraturstudie där 16 artiklar studerades via Fribergs 

kvalitétsgranskning. Dessa artiklar hittades via sökningar i de vetenskapliga databaserna 

PubMed, Cinahl och Web of Science. Resultat: De valda träningsformerna har påvisat 

förbättra de kognitiva och motoriska symptomen samt funktionsförmågan. Mestadels finns en 

påvisad effekt för funktionsförmåga och motoriska symptom genom styrketräning som 

intervention. Konditionsträningen påverkar mer de kognitiva symptomen och livskvalitén. 

Konklusion: Förbättring av de symptom som uppvisas vid Parkinsons sjukdom finns via de 

valda interventionerna. Dock har de inkluderade studierna en begränsning via vilket stadie av 

sjukdomsprocessen som de har studerat och det är svårt att säga om resultatet går att applicera 

på personer med en mer långt gånget sjukdomsstadie.     

Nyckelord: fysioterapi, konditionsträning, styrketräning, Parkinsons sjukdom 
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Inledning 

Parkinsons sjukdom är en kronisk progredierande neurologisk sjukdom. Denna sjukdom 

uppstår på grund av en degenerativ process i nervcellerna som producerar dopamin, vilket 

leder till dopaminbrist i hjärnan (1). Dopaminproduktionen sker i substansia nigra som är 

beläget i de basala ganglierna under hjärnbarken, ett område i hjärnan som står för vår 

rörelseförmåga (2,3). Eftersom dopamin är en signalsubstans som hjälper till att transportera 

nervsignaler mellan hjärnans celler leder en brist på dopamin till att signalernas funktion blir 

nedsatt och rörelseförmågan blir påverkad (1). När sjukdomen upptäcks och patienten blir 

diagnostiserad med Parkinsons sjukdom är 80 % av de dopamintillverkande cellerna redan 

förstörda (2,4). Orsaken bakom Parkinsons sjukdom är okänd och inget botemedel finns mot 

sjukdomen (1). 

 

Det är ungefär 1 av 100 över 60 år som drabbas av Parkinsons sjukdom (1) vilket gör 

sjukdomen till den andra mest vanliga degenerativa neurologiska sjukdomen efter Alzheimers 

(2,5). Förekomsten är något vanligare bland män och risken för att drabbas av sjukdomen 

ökar med åldern. Dock är det flera andra faktorer som exempelvis miljö och arv som också 

har en inverkan på varför vissa personer drabbas av sjukdomen (1). 

 

Vanligaste är att de första symptomen brukar uppträda vid 50-55 års ålder, men symptom 

uppträder även hos yngre personer, dock mer sällsynt. Dessa symptom försämras med åren 

(1,3). De första fysiska symptomen som uppträder är lätta skakningar som kallas tremor, 

dessa börjar i händerna både vid aktivitet och vila (1). Inom tremor finns det olika 

underkategorier som beskriver karaktären av tremorn. En kategori är vilotremor som sker i en 

kroppsdel vid vila. Vilotremor påverkas negativt av stress (6), det ökar frekvensen och 

amplituden. En annan kategori är postural tremor. Dessa skakningar uppstår i positioner som 

utmanar gravitationen. Denna typ av tremor påverkas inte av stress (7). Vid jämförelse av 

essentiell tremor och Parkinsons tremor har det visat sig att personer med Parkinsons sjukdom 

har en högre prevalens av de icke-motoriska symptomen. En skillnad finns också gällande den 

mest framträdande typen av tremor för de båda tillstånden, men att det även finns en 

överlappning av symptomen som gör det svårt att diagnostisera rätt (8,9).  

 

Stelhet i kropp och muskler, kallat rigiditet samt en sämre rörelseförmåga med långsamma 

rörelser, kallat bradykinesi tillhör också de första vanliga symptomen (1,3). Dessa besvär 
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börjar först unilateralt för att sedan övergå till att bli bilateralt (1). När symptomen blivit 

bilaterala ökar graden av besvär, från mild till medel och därefter till svåra besvär (2). 

 

I och med att tremor, rigiditet och bradykinesi försämras med åren brukar även andra fysiska 

symptom och besvär uppstå allt eftersom som en följd av detta. Gångmönstret förändras och 

kan bete sig olika beroende på vilka symptom som framträder just vid det tillfället (10). 

Förändringar i gången kan vara hackiga steg, att personen fryser fast i en rörelse eller har 

svårt att påbörja ett steg och även långsammare hastighet (3,10). Detta tillsammans med 

nedsatt postural stabilitet (10) och därav nedsatt balans (2) ökar fallrisken. Livskvalitén 

upplevs även också ofta som försämrad då de fysiska symptomen ofta hindrar från att utföra 

olika aktiviteter (10).  

 

I ett senare skede av Parkinsons sjukdom kan även olika bulbära symptom dyka upp. Ett 

vanligt symptom är sväljsvårigheter och en ökad produktion av saliv. Dessa svårigheter 

uppkommer ofta som en följd av andra faktorer som ålder, kön, sjukdomens duration och 

demens (11). Sväljsvårigheter och mycket dregel kan i sin tur leda till aspirationspneumoni 

som är en typ av inflammation i lungorna. Detta är även en vanlig dödsorsak bland personer 

med Parkinsons sjukdom. Det finns ett samband mellan dysfunktion i lungorna och sämre 

sväljförmåga som innebär en ökad sjuklighet och dödlighet, därför är detta viktigt att 

identifiera för att tidigt sätta in rätt interventioner (12).  

 

De fysiska besvären börjar oftast en period före de psykiska och kognitiva besvären (13). 

Ångest, med eller utan depression, är vanligt förekommande bland personer med Parkinsons 

sjukdom (14). Även demens (15,16), nedstämdhet, depression (14,17) och hjärntrötthet, 

fatigue, är vanliga psykiska symptom (18). Humörsvängningar, minnessvårigheter och 

exekutiv dysfunktion är några vanliga kognitiva besvär (10). 

 

En behandlingsmetod som används för att bromsa sjukdomen och förbättra symptomen är 

medicinering med Levodopa. Genom tillförsel av detta aminosyre-ämne ökar tillverkningen 

av dopamin (19). Medicin som Levodopa ger en väldigt god effekt på symptomen de första 

åren men över tid minskar effekten. Detta eftersom kroppen sakta blir resistent och inte kan ta 

upp medicinen och tillgodogöra sig effekten av den (19). Att sikta in sig på icke-medicinska 

behandlingar är därför ett alternativ för att förbättra symptomen vid sjukdomen (4,19).  Fysisk 

aktivitet i form av kondition och styrketräning är en behandlingsmetod som kan hjälpa att 
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förbättra balansen, gången och muskelstyrkan (3,20). Att göra träningsprogrammet så 

personligt som möjligt utifrån sjukdomsstadie och symptom är också av vikt (21). I och med 

att personer med Parkinsons sjukdom ofta har nedsatt postural kontroll och därmed ökad risk 

för fall (1,22) är det fördelaktigt att träna med en fysioterapeut och är oftast rekommenderat 

(1,4). En fysioterapeut kan, förutom uppsyn, även bidra med andra fördelaktiga medel och 

kunskap. Träningsteknik, personliga och funktionsspecifika program samt hjälp med att 

upprätthålla intensitet, duration och progression av träningen är några saker som en 

fysioterapeut kan bidra med. Detta kan, speciellt i början av sjukdomen, vara av stort värde 

för att bibehålla funktioner så länge som möjligt (5). Med hjälp av den kunskap en 

fysioterapeut har om kroppen och dess funktioner kan en person med Parkinsons sjukdom 

även få information om vad som händer i kroppen vid sjukdomen samt hur fysisk aktivitet kan 

reducera/fördröja olika symptom. Detta ger en ökad förståelse om vikten av träning och leder 

förhoppningsvis till en regelbundenhet av fysisk aktivitet (4).  

 

I en RCT-studie har det visat att en insats av konditionsträning i form av cykling och gång på 

gå-band vid Parkinsons sjukdom ger en ökning av den aeroba kapaciteten och förbättrar 

initieringen av rörelser, tiden från initieringen till rörelsens påbörjan minskade (23). Även 

förbättringar i kognitiva funktioner har påvisats genom enbart cykling som interventon (24). 

Dessa studier hade båda kontrollgrupper med friska försökspersoner som jämförelse (23,24).  

 

Konditionsträning med användning av motionscykel eller löpband jämfört med flexibilitets- 

och balans/funktionsträning har en större ökning av syreupptaget vid gång (25). Den grupp 

som hade uppsikt av en fysioterapeut vid träningssessionen visade bättre resultat gällande 

ADL än kontrollgruppen som hade självträning i hemmet samt enbart hade uppsikt av 

fysioterapeut eller träningspersonal en gång per månad (25).  

 

I en studie har tre olika former av konditionsträning undersökts samt hur det påverkar olika 

symptom efter kort samt efter lång tid. De tre olika programmen bestod av ett individualiserat 

program inriktat på balans, flexibilitet och stretch, ett träningsprogram på antingen löpband 

eller cykel samt ett hemmaträningsprogram. Efter kort tid förbättrades gångförmågan hos den 

grupp som tränade på löpband eller cykel och den grupp som tränade balans, flexibilitet och 

stretch visade bättre på UPDRS jämfört med de två andra grupperna. UPDRS är ett 

mätinstrument som mäter grad av typiska symptom hos personer med Parkinsons sjukdom 

samt hur symptomen påverkar individen. Efter längre tid kvarstod den förbättrade 
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gångförmågan hos cykel- eller löpbandsgruppen och samma grupp hade även en ökad 

aerobisk uthållighet samt balansen var förbättrad hos alla grupper (25).  

 

Många studier har en kombination av både styrketräning och konditionsträning som kan göra 

det svårt att säga vilken träningsform det är som ger de specifika resultaten som påvisas i 

studierna. En RCT-studie har visat att förutom de muskulära förbättringarna som sker av 

styrketräning finns en liten positiv effekt på symptomet bradykinesi. Interventionsgruppen 

utförde ett styrketräningsprogram innehållande 11 övningar. Kontrollgruppen fortsatte med 

sin vanliga vård och ombads att inte göra några ändringar i detta under tiden de deltog i 

studien (26).  

 

Enligt en review artikel har progressiv styrketräning en positiv effekt på både muskelstyrka 

och motoriska symptom, förbättrar gången och balansen. Livskvalitén upplevdes också bättre 

i det flesta artiklarna som inkluderades i studien. Resultatet visar också på en positiv trend till 

förbättring av de exekutiva symptomen. Dock har de inkluderade artiklarna i denna review 

studie haft olika kontrollgrupper, vilket kan ha en inverkan på de individuella resultaten (10). 

 

Vid jämförelse av konditionsträning, styrketräning och fysioterapi i benämningen att använda 

sin egen kropp har och kroppsvikt har en studie visat att alla tre interventioner indikerar en 

förbättring av symptom (27). Störst påverkan på symptomen hade styrketräningen som 

medförde en förbättring i alla steg av UPDRS (28). De båda träningsformerna jämfört med 

fysioterapi har visat en signifikant förbättring av både aerobisk kapacitet och de motoriska 

symptomen. Men däremot ingen skillnad i förbättringen av balans har uppvisats mellan de 

olika interventionerna (27).  

 

En randomiserad studie som undersökte styrketräning och balansträning påvisade en 

förbättring av postural kontroll. Förbättringen för styrketräningsgruppen var något bättre i 

jämförelse med balansträningsgruppen, men det fanns ingen signifikant skillnad. Gruppen 

som fick styrketräning som intervention hade en inriktning på att stärka muskulaturen i nedre 

extremitet genom att främst använda sig av den egna kroppsvikten. Balansträningen bestod av 

övningar som involverade gång och stående med hjälp av feedback i olika former (29).  

 

Från en nyligen utkommen RCT som riktade undersökningen mot två olika 

styrketräningsprogram påvisades det att båda grupperna förbättrade muskelstyrkan. Den ena 
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gruppen utförde styrketräningen med progression genom förändring av sets och repetitioner 

samt belastning. Tillägget för den andra gruppen var instabilitet via olika redskap, som också 

progredierades under träningsperioden. Denna träningsgrupp uppvisade förbättrade resultat i 

motoriska symptom så som tremor och mobilitet. I denna studie undersöktes även kognitiva 

funktioner utöver de motoriska. Där var det enbart andra styrketräningsgruppen med 

instabilitetsprogredieringen som uppvisade en signifikant förändring av både kognition och 

livskvalitet (30). 

Problemformulering 

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som debuterar med lindriga 

motoriska symptom (1). Symptomen försämras med tiden och är ibland svåra att behandla 

med medicin (19). Forskningsresultat visar att icke farmakologiska metoder som konditions- 

och styrketräning kan förebygga försämring av symptom och funktionsförmåga (4). Det är 

därför av stor betydelse att primära forskningsresultat sammanställs och sammanvägs för att 

få en uppfattning om interventionernas påverkan på symptom och funktionsförmåga. 

Resultatet kan användas av fysioterapeuter i den kliniska verksamhet för att få en snabb 

översikt av forskning kring konditions- och styrketräning som har tagits fram de senaste 5 

åren. 
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Syfte 

Syfte med studien var att sammanställa forskningsresultat av styrke- och konditionsträning 

som fysioterapeutisk intervention för personer med Parkinsons sjukdom, publicerade mellan 

2010-2016. 

 

Material och metod 

Design 

Den valda metoden för denna uppsats är litteraturstudie (31). 

Litteratursökning 

För sökningen av material till resultatet inkluderades tre databaser. PubMed, Cinahl och Web 

of Science. Valet grundade sig i att de skulle ha en medicinsk inriktning, samt inkludering av 

vetenskapligt granskade artiklar. Dessa tre databaser har olika ordförteckningar vilket innebär 

att sökorden har anpassats utefter varje databas. I PubMed användes mesh-termer, i Cinahl 

subject terms och inom Web of Science används fritextsökningar (Tabell 1 och 2).  

 

Inklusionskriterier: 

 Artiklar skrivna på engelska 

 Utkommit under 2010-2016 

 Studier på människor 

Exklusionskriterier: 

 Studier om två olika träningsformer i kombination, dvs konditon och styrketräning  

 Review artiklar 

 

Sökord: 

Pubmed: “Parkinsons disease” AND “aerobic exercise” AND “physiotherapy”       

              “Parkinsons disease” AND “resistance training” 

Cinahl: “Parkinsons disease” AND “aerobic exercise” 

  “Parkinsons disease” AND “resistance training” 

Web of Science: “Parkinsons disease” AND “strength training” 

      “Parkinsons disease” AND “aerobic training” 

 

Sökningen och sökorden är uppdelad på de två träningsformerna för att få individuella resultat 

på konditions- och styrketräning (Tabell 1 och 2). Begränsning till syftet är via inklusions- 
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och exklusionskriterier. Även en begränsning via år är gjord för att ge resultatet en större 

hanterbarhet. Från den preliminära sökningen inkluderades 23 artiklar i studien. 

 

Tabell 1. Sökstrategi och antal träffar i tre databaser för behandlingsmetoden 

konditionsträning 

Databas Sökord Begräsningar Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

 

PubMed Parkinsons 

disease AND 

aerobic exercise 

AND 

physiotherapy 

Engelska 

År 2011-

2016 

Ej Review 

Människor 

199 27 0 13 

Cinahl Parkinsons 

disease AND 

aerobic exercise 

Engelska 

År 2011-

2016 

Människor 

12 4 0 4  

Web of 

Science 

Parkinsons 

disease 

AND 

aerobic training 

Engelska 

År 2011-

2016 

Ej Review 

10 1 0 1  

 

Tabell 2. Sökstrategi och antal träffar i tre databaser för behandlingsmetoden styrketräning 

Databas Sökord Begräsningar Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PubMed Parkinsons 

disease AND 

resistance 

training 

Engelska 

År 2011-2016 

Ej Review 

Människor 

35 8 0 4 

Cinahl Parkinsons 

disease AND 

resistance 

training 

Engelska 

År 2010-2015 

Människor 

11 1 0 1  

Web of 

Science 

Parkinsons 

disease AND 

strength training 

Engelska 

År 2011-2016 

Ej Review 

34 0 0 0 
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Urvalsmetod 

För att komma fram till slutresultatet, det vill säga artiklar som slutgiltigt inkluderades i 

resultatet, sorterades artiklarna först ut via titel, anges i tabellerna som relevanta. Därefter 

fortsatte sorteringen via abstrakt för en slutlig granskning i fulltextsformat. I och med 

fulltextgranskningen visade det sig att några av artiklarna inte uppfyllde kriterierna och 

därmed exkluderades dessa. Det lämnade oss ett resultat på 16 artiklar. En av dessa blev 

förflyttad från konditionsträningsresultatet till styrketräningsresultatet då interventionerna i 

denna riktade sig mot styrketräning.  

Kvalitetsgranskning  

Den vetenskapliga kvaliteten för de valda artiklarna har granskats via Fribergs kvalitetsanalys 

(31). Analysen består av 14 stycken kriterier som alla är i form av frågor. Dessa riktar sig mot 

innehållet i artiklarna, där bland bakgrund, syfte och metoddiskussion. Kvaliteten grundas i 

hur väl artiklarna uppfyller kriterierna som är beskrivna (Bilaga 1). Varje kriterium besvaras 

med ja, nej eller vet ej. Totalen består enbart av antalet ja. I och med att vissa av frågorna inte 

är formulerade för att svara ja eller nej på så blir kriteriernas svar baserad på om artiklarna 

innehåller det som frågas efter eller inte. Därigenom gjorde författarna en modifiering av 

frågorna för att kunna svara ja eller nej, till exempel ”Hur har urvalet gjorts?” till ”Finns ett 

urval?”.  

Analys 

Analysen genomfördes i tre steg.  

 

Steg 1  

Artiklarna lästes och granskades utefter vald granskningsmetod. Först av författarna var för 

sig, som sedan diskuterades tillsammans och sammanställdes till ett slutligt resultat i kvalitet.  

 

Steg 2 

Relevant fakta och resultat sammanställdes i tabellform.  

 

Steg 3 

Skillnader och likheter presenterades utefter träningsform, samt underrubriker, i två stycken 

textdelar, en för varje träningsform.  
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Resultat 

I detta resultat inkluderades 16 artiklar. Sex stycken inkluderades till styrketräningsresultatet och tio stycken inkluderades till 

konditionsträningsresultatet. Resultatet visas i tabellform (Tabell 3 och 4) med tillhörande text med varje träningsform för sig. 

 

Tabell 3. Styrketräning. Sammanställning av fakta från respektive artikel. 

Författare, 

år 

(Referens) 

Design Försökspersoner  

antal, (ålder 

(spridning), 

klassifikation) 

Intervention Kontrollgrupp Mätmetod Resultat Kvalitet 

enligt 

Friberg 

Corcos, D.M. 

et al. 2013 

(32) 

RCT 48, Kontroll: 58, 6 

(±5,6) Intervention: 

59, 0 (± 4,6)  

1-3 

Progressiv styrketräning. 11 

stycken stärkande övningar för 

hela kroppen. 2 gånger/vecka i 24 

månader.  

Modified fitness count 

exercise. Icke progressiv 

styrketräning. Fokus på 

stretching, balans och 

andningsövningar. 2 

gånger/vecka i 24 månader. 

Funktionsförmåga

, PDQ-39, 

UPDRS-31, 

rörelsehastighet, 

styrka.  

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Båda gav bättre 

resultat gällande motoriska 

symptom, gånghastighet, styrka i 

övre extremitet, bättre livskvalité 

samt stabilare medicinering. 

Interventionsgruppens resultat 

varade längre. 

9/14 

Paul, S.S. et 

al. 2014 

(33) 

RCT 40, 68,1 (±5,6) 

1-3 

Styrketräning i maskin med fokus 

på fyra olika muskelgrupper i 

nedre extremitet. 2 stycken 45 

minuters pass per vecka i 12 

veckor. 3x8 reps per 

muskelgrupp, med instruktionerna 

att utföra övningen så snabbt som 

möjligt. Träningen utfördes i par 

och under uppsikt av en 

fysioterapeut. Seten utfördes efter 

procent utav 1 RM. 40, 50 och 60 

%.  

Lågintensiv träning i hemmet. 

Övningar för bål, och nedre 

extremitet. 2 gånger per vecka 

i 12 veckor. 2 set av varje 

övning. Vecka 1-4, 8 stycken 

repetitioner, vecka 5-8, 10 

stycken repetitioner och vecka 

8-12, 12 stycken repetitioner 

per set.  

Muskelstyrka, 

rörelsehastighet, 

mobilitet, balans, 

freezing, Mätning 

av 1 RM2. 

Tidtagarur.  

Interventionsgruppen visar ett 

signifikant bättre resultat gällande 

muskelstyrkan och explosiviteten 

i nedre extremitet. En förbättring i 

mobilitet och balans för 

interventionsgruppen fanns, men 

utan signifikans. Rapportering om 

den självupplevda mobiliteten och 

balansen visade sig högre hos 

interventionsgruppen än 

kontrollgruppen.  

12/14 

                                                 
1
 Unified Parkinson’s Disease Rating Scale  

2
 Repetition maximum 
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Hass, C.J. et 

al 2011 (34) 

RCT 18 Intervention: 64 

(±7) Kontroll: 67 (± 

8) 

1-3 

Styrketräning med fokus på nedre 

extremitet. 18 pass på 10 veckor.  

6 övningar, 2 set med 12-20 reps. 

Träningen skedde under uppsikt 

av behörig personal.   

Ingen insats, 

försökspersonerna har fått 

information om att fortsätta 

som tidigare och inte påbörja 

något styrke- eller 

balansträningsprogram. 

RM, 

Gånginitiativförm

ågan, COP.  

Signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande COP 

positionering bakåt, i 

interventionsgruppen hade 29 % 

förbättring, ingen förändring i 

kontrollgruppen. Signifikant 

förbättring i steglängden hos 

interventionsgruppen, ingen 

skillnad i kontrollgruppen. Max 

RM var bättre både vid knä 

extension och flexion hos 

interventionsgruppen. 

11/14 

Sapienza, C. 

et al 2011 (35) 

RCT  60, Intervention: 

66,73 (±8,9) Kontroll: 

68,50 (±10,31) 

2-3 

EMST-apparat plus näsklämma. 5 

set x 5 reps, 5 dagar/vecka. Vid 

varje utandning ska de blåsa så 

hårt de kan. Uppsikt 1 

gång/vecka. 

Inaktiv EMST-apparat plus 

näsklämma,   

5 set x 5 reps, 5 dagar/vecka. 

Vid varje utandning ska de 

blåsa så hårt de kan.  

Uppsikt 1 gång/vecka.  

Standardiserat 

protokoll för MEP 

- maximalt 

utandningstryck, 

lungförmåga.  

Signifikant bättre resultat av MEP 

hos interventionsgruppen.  

Signifikant resultat av 

sväljförmågan (P-A score) hos 

interventionsgruppen,  

Även en signifikant förbättring 

gällande hostförmågan för 

interventionsgrupp. Ingen skillnad 

i övriga lungfunktioner. 

9/14 

Shen, X., et al 

2012 (36) 

RCT 28, Intervention: 63,0 

(±8,5) Kontroll: 66,5 

(±8,6) 

1-3 

Stegträning i tre olika delar.  

Stegförändring för hastighet - på 

matta utefter instruktioner,  

Stegförändring för längd - på 

balansplatta med visuella 

instruktioner. Gång på gå-band i 

olika riktningar med oväntade 

stopp.  

 

3 gånger/vecka i 4 veckor.  

Styrketräning med 

maskiner för höftflexorer, 

extensorer och abduktorer och 

knäflexorer och extensorer 

med 60 % av max-RM. 2set x 

15 reps. 

60 minuter 3 gånger/vecka i 4 

veckor. 

UPRDS-PG, 

balans, 

gångförmåga. 

Signifikant resultat i LOS för 

interventionsgruppen. I UPDRS-

PG fick interventionsgruppen 

signifikant bättre resultat. 

Signifikant bättre gånghastighet 

för båda grupper. Signifikant 

bättre resultat i steglängd hos 

interventionsgruppen. Signifikant 

resultat för kontrollgruppen i 

kadens.  

13/14 

Prodoehl, J., 

et al 2015 (37) 

RCT 38, Intervention: 58,6 

(±5,6) 

Kontroll: 59,0 (±4,6) 

1-3 

Progressiv styrketräning. 11 

övningar för hela kroppen. 2 

gånger/vecka i 24 veckor. 

Uppvärmning och nedvarvning 10 

minuter. 

Modified fitness counts - icke 

progressiv styrketräning. 12 

stretchingövningar, 7 lätta 

styrketräningsövningar, 2 

balasövningar, andning. 2 

gånger/vecka i 24 veckor. 

Uppvärmning och 

nedvarvning 10 minuter. 

Reaktionsförmåga

, funktionell 

mobilitet, balans, 

gångförmåga, 

funktionsförmåga, 

gånghastighet, 

styrka.  

Ingen skillnad mellan grupperna. 

Med medicin: signifikant resultat 

av alla parametrar utom 6minuters 

gångtest. Utan medicin: 

Signifikant resultat av alla 

parametrar dock enbart 

signifikant resultat av 6minuters 

gångtest vid 6 månader.  

12/14 
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Styrketräningseffekter  

Sex stycken studier inkluderades till styrketräningsresultatet. En studie inriktade sig mot 

andningsträning (35), två stycken studier undersökte progressiv styrketräning (32,37) två 

studier undersökte styrketräning i maskiner (33,36) och en studie undersökte 

styrketräningsövningar (34). En studie lyftes in från konditionsträningsdelen, där av är det 

kontrollgruppen som får styrketräning och inte interventionsgruppen (36). 

 

Livskvalitet 

En studie visade att både interventionsgruppen och kontrollgruppen fick bättre livskvalitet. 

Interventionsgruppen fick progressiv styrketräning för hela kroppen och kontrollgruppen fick 

ett modified fitness counts program inriktat på stretching, balans och andningsövningar (32). 

 

Motoriska symptom 

Motoriska symptom mätt med UPDRS  

I en studie uppvisade både interventionsgruppen och kontrollgruppen förbättringar i de 

motoriska symptomen mätt med UPDRS
1
 och muskelstyrka i övre extremitet. Det visade 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna men interventionsgruppens resultat var mer 

långvarigt (32). En studies resultat uppvisade signifikant förbättring av UPDRS-PG
1
 för 

interventionsgruppen (36). 

 

Muskelstyrka  

Två studier visade positiva resultat vad gäller muskelstyrka (32,33). En studie visade 

signifikant bättre resultat i muskelstyrka, och explosivitet hos interventionsgruppen (33), 

medan en studie visade på positivt resultat dock inte signifikant (32). En studie visade en 

signifikant förbättring av max RM
2
 (34).  

 

Andningsmuskulatur 

En studie hade en intervention gällande andningsmuskulatur. Interventionsgruppen uppvisade 

där en signifikant förbättring av det maximala utandningstrycket, svälj- och hostförmågan 

(35).  
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Balans 

Den självupplevda balansen var högre hos interventionsgruppen än kontrollgruppen. I studien 

inriktade sig interventionen på styrketräningen mot nedre extremitet och kontrollgruppen fick 

lågintensivträning i hemmet (33). Resultatet från en annan studie visade en signifikant 

skillnad mellan grupperna i posturalt svaj bakåt, där interventionsgruppens förbättring var 

större (34).  

 

Funktionsförmåga 

Gånghastighet 

Resultatet i en studie påvisade signifikant förbättring av funktionsförmåga för 

interventionsgruppen. Båda grupperna hade signifikant förbättring av steghastighet (36). En 

studie visade att både interventionsgruppen och kontrollgruppen fick bättre gånghastighet. 

Interventionsgruppen fick progressiv styrketräning för hela kroppen och kontrollgruppen fick 

ett modified fitness counts program inriktat på stretching, balans och andningsövningar (32). 

 

Gångparametrar 

En studie uppvisade signifikant förbättring av steglängd för interventionsgruppen och 

kontrollgruppen hade en signifikant förbättring av kadensen (36). 

 

Positivt resultat gällande gångförmågan uppvisades hos både interventionsgruppen och 

kontrollgruppen, dock hade interventionsgruppen ett mer långvarigt resultat (32). I ytterligare 

en studie visade resultatet ingen gruppskillnad men signifikant resultat inom grupperna 

gällande alla parametrar både med och utan medicin, utom 6-minuters gångtest (37). 

Interventionsgruppen fick progressiv styrketräning för hela kroppen och kontrollgruppen fick 

ett modified fitness counts program inriktat på stretching, balans, andning och lätta 

styrkeövningar (37). Resultatet i en studie visade en signifikant förbättring av steglängd. 

Interventionerna inriktade sig på styrketräningen mot nedre extremitet och kontrollgruppen 

hade inte någon insats alls (34). 

 

Kvalitet av inkluderade artiklar  

Enligt Friberg (31) kunde artiklarna högst få en kvalitet innehållande 14 kriterier. Artiklarna 

omfattar en kvalitet där de två lägsta uppfyllde nio stycken av kriterierna (32,35). Och den 

högsta uppfyllde alla kriterier utom ett (36). 
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Tabell 4. Konditionsträning. Sammanställning av fakta från respektive artikel. 

Författare, 

år 

(Referens) 

Design Försökspersoner  

antal, (ålder 

(spridning), 

klassifikation) 

Intervention Kontrollgrupp Mätmetod Resultat Kvalitet 

enligt 

Friberg 

Ridgel, A.L. et 

al 

2010 

(38) 

Within-

subject 

design  

19, 63,2 (± 8.5) 

1-3 

Passiv cykling vid tre 

tillfällen. 30 minuter, plus 5 

minuter uppvärmning eller 

nedvarvning. 

Patinterna är sin egen 

kontrollgrupp.  

Byte av 

uppmärksamhet, 

psykomotorisk 

hastighet, visuellt 

fokus3, puls, 

ansträngningsgrad. 

Ingen signifikant skillnad i 

puls. Signifikant resultat utav 

den totala tiden för TMT-B.  

 

 

11/14 

Ergun,Y. et al.  

2014 

(39) 

2x2 RT 104, 65,4 (±6.2) 

1-3 

Intervallträning. 3 

gånger/vecka, från 15 till 45 

minuter under de första 6 

veckorna. Alternera mellan 

80-90% av max och 60-70% 

av max var 3:e minut.  

 

Kontinuerlig träning. 3 

gånger/vecka, från 15 till 

45 min under första 6 

veckorna. Hålla 70-80% 

av max under hela passet.  

(Ingen kontrollgrupp utan 

två interventionsgrupper 

som alternerade mellan de 

två formerna under 3 års 

tid). 

Kognition, reaktions 

tid, byte av 

uppmärksamhet, 

psykomotorisk 

hastighet, visuellt 

fokus, livskvalitet, 

UPDRS, dagbok, 

pulsklocka, 

stegräknare, balans.  

Ingen signifikant skillnad 

mellan de två 

träningsformerna. Ingen 

skillnad gällande 

gånghastighet och puls mellan 

träningsformerna. Signifikant 

förbättring i kondition, 

motoriska symptom, fatigue 

och livskvalité. Förbättring av 

de exekutiva förmågorna och 

rigiditeten.  

9/14 

Tabak, R. et al 

2013 (40) 

Case 

studie 

2,  

61, 72 

Aerobiskträning i form av 

cykling. 24 stycken en 

timmars träningspass, 3 

gånger i veckan i 8 veckor. 

Alla träningspass skedde 

under uppsikt utav författarna. 

Innan och efter träningspasset 

gjordes generell stretching av 

stora muskelgrupper för att 

undvika skador. I början av 

cyklingen gjordes en 

uppvärmning på 5 minuter, 

Ingen kontrollgrupp. Exekutiv funktion, 

gång hastighet, 

balans, PDQ-39, 

UPDRS-1 och -2, 

puls, blodtryck, 

ansträngningsgrad, 

livskvalitet. 

Båda deltagarna förbättrade 

sina exekutiva förmågor, sina 

motoriska och kognitiva 

symptom samt bättre resultat i 

UPDRS och PDQ-39. 

Deltagare 1 hade ingen fallrisk 

längre. Upplevde sig ha bättre 

humör. Deltagare 2 förbättrade 

gånghastigheten, upplevde sig 

ha mindre kramp i benen samt 

mindre dregel.  

11/14 

                                                 
3
 TMT-B, Trail making test-B 
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samt 5 minuter nedvarvning 

efteråt. Till en början 

uppmanades testpersonerna att 

hålla sig på 50 % av maximal 

puls, för att succesivt öka upp 

till 75 % till den sista veckan. 

De var även uppmanade att 

hålla ett tempo på 90 RPM. 

Under passets gång fick de 

feedback för att prestera så bra 

som möjligt. Mätning av puls, 

blodtryck, RPM samt att 

testpersonerna skulle skatta 

sig på Borgs-skala skedde var 

5:e minut.  

Herfurth, m. et 

al 2015 (41) 

Pilot 

studie  

18, 63 (50-73), 2-2,5 Stavgångsträning. 3 

gånger/vecka, 1 timmes 

träning per pass i 12 veckor. 2 

pass/vecka var ledda av en 

tränare. 

Tränade först i 12 veckor, 

därefter ingenting träning i 12 

veckor när kontrollgruppen 

tränade.  

Stavgångsträning. 3 

gånger/vecka, 1 timmes 

träning per pass i 12 

veckor. 2 pass/vecka var 

ledda av en tränare. 

Tränade inget de första 12 

veckorna, därefter träning 

i 12 veckor. 

Balans, kognitiv 

förmåga, 

gångförmåga, antal 

steg, verbal förmåga.  

Signifikant resultat gällande 

steglängd och gånghastighet. 

Signifikant korrelation mellan 

graden av förbättring i 

UPDRS motor part och 

steglängd samt gånghastighet. 

7/14 

Uygur, M. et 

al 2014 (42) 

Pilot 

studie 

10, 64,6 (±5,5) 

1-3  

Ingen direkt intervention, 3 

test tränings tillfällen i 

kontrollerad miljö. 1. Endast 

sitta på cykeln, 2. Trampa i 

behagligt tempo, 3. Trampa 

snabbt de första 15 

sekunderna av varje minut i 

20 minuter, och är emellan i 

självvalt tempo. 

Ingen kontroll. Mobilitet, tid, 

“fingerfärdighet”, 

kognitiv förmåga, 

reaktionsförmåga, 

gripstyrka. 

Signifikant förbättring av 

mobiliteten samt 

gånghastigheten.  

8/14 
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Lauhoff, P. et 

al 2013 (43) 

Quasi-

experiment

al study 

23, 71,74 (±7,06)  

0-4 

Cykel träning. 1gång/vecka i 

6 veckor. Passet bestod av 3 

minuters uppvärmning, 5 

minuters stretch, 30 minuters 

träning (på en intensitet 

mellan 60-80% av max puls) 

och 5 minuters nedvarvning. 

Träningen övervakades av 3 

stycken fysioterapeuter.  

Försökspersonerna var sin 

egen kontrollgrupp med 

en 6-veckors period utan 

träning innan 

interventionen utfördes.  

Gånghastighet, 

gångförmåga, balans, 

UPDRS, PDQ-39, 

puls, livskvalitet. 

Signifikant resultat i balans, 

funktionell förmåga samt ADL 

och UPDRS-3. Förbättring av 

gångsträcka, gångförmåga och 

kognition, känslor och 

kroppsligt obehag i PDQ-39. 

Ingen förbättring av 

livkvalitén. 

13/14 

 

Nadeau, A. et 

al 2013 (44) 

RCT 34 65 (±5,6) 

1,5-2 

Gångträning på löpband 

 

Speed TT: Fokus på 

hastigheten, ökades succesivt 

 

Mixed TT: Fokus på 

lutningen, ökades succesivt 

 

3 stycken 1 timmes 

övervakade pass/vecka i 24 

veckor. 

5 minuters uppvärmning och 

nedvarvning, passet varade i 

45 minuter. Fick feedback 

under träningspasset om 

hållningen. 

 

Förde dagbok. 

1 timmes lågintensiv 

träning 3 gånger i veckan. 

i 24 veckor. 2 pass var 

övervakade, och sedan 

uppmanades att träna ett 

pass själva i hemmet.  

 

Förde dagbok.  

Dagbok, puls, 

blodtryck, MDS- 

UPDRS, 

ansträngningsgrad, 

hastighet, PDQ-39, 

gångförmåga, 

gånghastighet, 

kognitiv funktion.  

Båda TT grupperna visade en 

förbättring i gånghastighet, 

antal steg och steglängd. 

Signifikant resultat i steglängd 

för speed TT. Signifikant 

interaktion mellan grupp och 

tid för gånglängden under 6-

minuters gångtest. Tendens till 

förbättring av livskvalité hos 

TT grupperna. Signifikant 

interaktion mellan grupp 

(mixed TT) och tid för vissa 

faktorer i PDQ-39. Alla 

grupper visade på positiv 

effekt på kognitiva symptom.  

12/14 

Canning, C.G. 

et al 2012 (45) 

RCT 20,  

Intervention: 10, 60,7 

(±5,9) Kontroll: 10, 

62,9 (±9,9) 

1-2 

Hemmaträningsprogram med 

gång på gå-band. 

4gånger/vecka i 6 veckor. 5 

minuter uppvärmning, sitt-stå 

övningar, samt stretching 

innan 30-40minuter träning. 

Därefter 5 minuter 

nedvarvning. Totalt 7 pass var 

övervakade av fysioterapeut. 

Efter 4 veckor fick deltagarna 

under träningstiden utföra ett 

tillägg av uppgifter.  

Fortsatt vanlig vård. Gångförmåga, puls, 

PDQ-39,  

UPDRS, 

gånghastighet, 

kadens, steglängd.  

Signifikant förbättring i 

fatigue, förbättring utav 

livskvaliteten, ingen 

signifikant skillnad i 

gångparametrar.  

12/14 
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Bello, O., et 

al 2013 (46) 

RCT 22, Intervention: 59,45 

(± 11,32) Kontroll: 

58,00 (±9,38) 

1-3 

Gå-bandsträning. 

3gånger/vecka i 5 veckor. 4x4 

stycken intervaller med 3 

minuter vila emellan. Varje 

vecka läggs en intervall till.  

Gångträning på plant 

underlag. MP3 med 

feedback för att hålla 

tempot. Mellan signalerna 

av feedback skulle de ha 

gått 10 meter. Visuell 

feedback i form av koner 

var 10:e meter.  

3 gånger/vecka i 5 veckor. 

4x4st intervaller med 3 

minuters vila emellan. 

Varje vecka läggs en 

intervall till. 

Gångförmåga, COP, 

gånghastighet, 

kadens, steglängd,    

styrka, UPDRS. 

Signifikant förbättring av 

steglängd, TUG, COP och de 

kognitiva testen för 

interventionsgruppen, 

Bibehållen effekt utav 

träningen 1 månad efter för 

interventionsgruppen. 

Förbättring för 

kontrollgruppen, men ej 

signifikant.  

11/14 

Ganesan, M., 

et al. 2014 

(47) 

RCT 60, Intervention 1: 57,6 

(±9,1) Intervention 2: 

57,7 (±10,3) 

Kontroll: 59,1 (±6,8) 

1-3 

Intervention 1: PWSTT 

Gångträning på gå-band med 

avlastning. 30 minuter/pass, 

4gånger/veckan i 4 veckor. 5 

minuter uppvärmning och 

nedvarvning. 

 

Intervention 2: CGT 

Gångträning utefter 

markeringar.  

30 minuter/pass, 4 

gånger/veckan i 4 veckor. 

5 minuter uppvärmning och 

nedvarvning. 

Ingen intervention. UPDRS, blodtryck - 

systoliskt och 

diastoliskt, baroreflex. 

Signifikant BRS för 

interventionsgrupp 1. 

Signifikant UPDRS för båda 

interventionsgrupperna. Men 

bättre för interventionsgrupp 

1.  

11/14 
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Konditionsträningseffekter 

Tio studier inkluderades till konditionsträningsdelen. Fyra stycken studier hade en inriktning 

mot gångträning på gå-band (42,44,46,47), en studie undersökte stavgångsträning (41), tre 

stycken studier använde sig av cykelträning (40,43,45) och en studie använde sig av passiv 

cykelträning (38) samt den sista studien undersökte intervallträning (39). 

 

Kognitiva symptom 

I en studie visade alla grupper på positiv effekt för de kognitiva symptomen, dock ej 

signifikant. Denna studie hade två interventionsgrupper där de båda tränade gångträning på 

gå-band med fokus på antingen hastighet eller lutning, och kontrollgruppen fick lågintensiv 

träning (44).  

 

En studie visade ett bättre resultat inom de kognitiva testen för interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. Interventionsgruppens effekter av träningen bibehölls en månad efter 

avslutad träningsperiod. Även kontrollgruppen uppvisade ihållande effekt en tid efter men ej 

signifikant. Interventionsgruppen i studien fick gångträning på gå-band med intervaller och 

kontrollgruppen fick gångträning på plant underlag med musik som hjälpmedel för att hålla 

takten (46). 

 

Exekutiva förmågor 

En studie hade enbart involverat två personer som båda utförde aerobisk träning i form utav 

cykling. Båda deltagarna uppvisade förbättringar i de exekutiva förmågorna och i de kognitiva 

symptomen. Ingen kontrollgrupp inkluderades i studien utan mätningar gjordes före och efter 

interventionen (40). Från en studie visade resultatet utifrån TMT-B test
3
 en förbättring av de 

kognitiva symptomen. Interventionen i studien var passiv cykling och de använde sig av 

interventionsgruppen som sin egen kontrollgrupp (38).  

 

Livskvalitet  

Ett signifikant resultat av livskvalité, fatigue och kondition påvisas i en studie. Dock utan 

skillnad mellan de båda grupperna. Denna studie fortlöpte under tre år och metoden bestod av 

byte mellan en intervall- och en kontinuerlig träningsform (39). 
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I en studie visade alla grupper på en trend till positiv förbättring av livskvalitet. Denna studie 

hade två interventionsgrupper där de båda tränade gångträning på gå-band med fokus på 

antingen hastighet eller lutning, och kontrollgruppen fick lågintensiv träning (44).  

 

Resultatet för en annan studie blev ett signifikant resultat i fatigue och livskvalité för 

interventionsgruppen. Den studien hade en interventionsgrupp som fick ett 

hemmaträningsprogram med gång på gå-band och kontrollgruppen fick fortsätta med sin 

vanliga vård (45).  

 

Motoriska symptom  

Där två personer utförde aerobisk träning i form av cykling uppvisade båda deltagarna 

förbättringar i de motoriska symptomen i UPDRS
1
. Denna studie hade ingen kontrollgrupp 

alls, mätningar gjordes före och efter interventionen (40). Positivt resultat gällande de fysiska 

symptomen påvisades i en studie där interventionsgruppen var sin egen kontrollgrupp och 

interventionen var cykling. Träningen utfördes först efter en period utan intervention (43). 

 

En aspekt som har studerats är baroreflexerna, detta med tre olika grupper. Enbart ett 

signifikant resultat av baroreflex sensitiviteten för den första interventionsgruppen och 

signifikant UPDRS
1
 för båda interventionsgrupperna. Interventionerna var gångträning på gå-

band med avlastning och gångträning utefter markeringar, samt att kontrollgruppen inte 

utförde någon intervention (47).  

 

Funktionsförmåga 

Gånghastighet 

En studie visar ett förbättrat resultat gällande gånghastigheten och mobiliteten. I denna studie 

fanns ingen kontrollgrupp och ingen direkt intervention fanns utan studien bestod av tre olika 

testtillfällen som riktade sig mot cykling (42). En studies resultat uppvisade en förbättring för 

interventionsgrupperna gällande gånghastighet. Det visades också en signifikant interaktion 

mellan grupp och tid i 6 minuters gångtest (44). 

 

Gångparametrar  

I en studies resultat uppvisades även en förbättring för interventionsgrupperna gällande 

steglängd och antal steg (44). En annan studie fick signifikant förbättrat resultat av steglängd 

för interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Interventionsgruppens effekter av 
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träningen bibehölls en månad efter, även kontrollgruppen uppvisade ihållande effekt en tid 

efter men ej signifikant (46). En annan studie påvisade signifikant förbättring i 

gångparametrar, som även hade en korrelation till UPDRS-3
1
. Metoden i studien hade enbart 

en intervention som de båda grupperna utförde, men under olika tidsperioder (41).   

 

Kvalitet av inkluderadartiklar 

Artikelkvaliteten löper under ett spann från 7 (41) till 13 (43). Där kvalitetskriterierna utgjorde 

en total på 14 kriterier enligt Friberg (31).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Den metod som användes i denna studie begränsas mestadels av författarnas ringa 

erfarenhet av att genomföra systematiska sökningar. Detta redan från studiens start med 

valet av sökord. I och med att dessa lägger grunden för det material som använts och 

således påverkar resultatet. Däremot, som kan ses som en styrka för studien, har 

användandet av databasernas individuella sökordsfunktioner gjorts i den mån som det har 

varit möjligt. En begränsning sker också via antalet databaser. Dessa kunde ha utökats för 

ett mer reliabelt resultat. Men i och med arbetets storlek valde författarna att enbart 

använda sig av tre databaser, vilket även stödjs utav Friberg där rekommendationerna är att 

sökningen har genomförts i minst två databaser (31). För att förutom sökord ytterligare 

avgränsa sökningen användes årtal, språk, och studier genomförda på människor. Detta 

kan ha medfört att relevanta artiklar har bortexkluderats på grund av att de inte matchar 

sökningen. Främst begränsningen via årtal kan orsaka detta. 

 

Vid urvalet av artiklar har varje titel lästs. Här kan också författarnas egna ringa erfarenhet 

påverkat urvalet till viss del, exempelvis finns det titlar som kan tolkas som att de inte 

uppfyllt inklusionskriterierna och medför en risk för exkludering. Påverkning av den 

mänskliga faktorn minskade dock allt eftersom när urvalet begränsades via abstrakt och 

fulltextversion.  

 

För att analysera de inkluderade artiklarna användes Fribergs kvalitetsgranskning (31). En 

färdig mall finns att utgå ifrån, men i och med att det inte finns någon direkt beskrivning 

på hur de inkluderade frågorna bör tolkas blir detta även en faktor som kan ha påverkat 

resultatet. Den egna tolkningen av frågeformuläret grundades på artiklarnas innehåll. 

Frågorna besvarades via ja, nej eller vet ej. En svaghet med att använt den här 

kvalitetsgranskningsmallen är att några frågor inte är konstruerade för att direkt besvaras 

med ja, nej eller vet ej. Skulle någon annan välja att göra om detta kan därför resultatet av 

kvalitetsanalysen bli annorlunda. Fördel med att använda denna metod är att artiklar av 

varierande studiedesign kan inkluderas. Vilket breddar resultatet. Något som styrker 

analysen är att författarna är två och har utfört detta var för sig och seden en gemensam 

diskussion. Vilket gör att det blir lättare att täcka upp eventuella missar.  
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Ytterligare en fördel med denna metod är att det ger en snabb överblick över den forskning 

som finns inom området. Vilket kan vara till en fördel i klinisk vardag för att kunna 

jämföra interventioner för de patienter som behöver en icke farmakologisk behandling.    

För analyseringen var författarna nog med att inte sätta några egna synvinklar eller 

tolkningar på det slutgiltiga resultatet. Detta med en samtidig etisk aspekt för att allt 

resultat presenterats utan författarnas åsikter.  

Resultatdiskussion 

Denna studie påvisar att både styrketräning och konditionsträning har en god effekt på 

funktionsförmågor som gånghastighet och andra gångparametrar. Styrketräning 

har en god effekt på de motoriska symptomen som styrka, balans, och faktorer inom 

UPDRS. Konditionsträning har en positiv effekt på kognitiva symptom, exekutiva 

förmågor, livskvalitet samt motoriska symptom. 

 

Styrketräning  

De inkluderade artiklarna i styrketräningsresultatet påvisar många positiva resultat på 

motoriska symptom. Främst är resultatet riktat mot muskelstyrka. Men även förbättringar 

gällande balansen har påvisats. En viktig faktor för balansförmåga är god muskelstyrka i nedre 

extremitet (20). Vikten av att inkludera styrketräning för att förbättra balansförmåga och 

därmed också förebygga fall bekräftas i en systematisk litteratursammanställning (51). Att 

förebygga fall hos personer med Parkinsons Sjukdom är viktigt eftersom dessa personer löper 

större risk för fall jämfört med personer som inte har sjukdomen (52). Sammantaget indikerar 

detta att styrketräning bör ingå i träningsprogram för personer med Parkinsons sjukdom. 

 

En svårighet att jämföra resultat mellan studierna är att upplägget av träningen varierar, 

exempelvis hur många repetitioner och antal sets som skulle genomföras, samt antal pass 

per vecka. Enligt American College of Sports Medicine (53) är rekommendationen 

styrketräning för friska äldre personer 8-12 repetitioner, 2-3 gånger i veckan. Dessa 

rekommendationer har följts i en av de inkluderade studierna (34) med signifikanta 

förbättrade resultat i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

 

En studie som skiljer sig från övriga är den styrkerträning som riktar sig mot 

andningsmuskulaturen. Eftersom andningsträning ger positiva resultat på host- och 

sväljförmåga (54) kan man tänka sig att denna typ av träning är bra att tillämpa vid ett 
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längre gånget stadie av Parkinsons sjukdom där bulbära symptom börjat uppträda. Detta 

för att förebygga lunginflammation och andra svårigheter som kan uppkomma vid just 

bulbära symptom. Utöver detta kan det via förbättring av balans och muskelstyrka också 

medföra förbättringar i andra faktorer så som funktionsförmåga och förhoppningsvis leda 

till en bättre livskvalitét (12).   

 

Funktionsförmåga 

Det finns många resultat om funktionsförmåga där inriktningen är gånghastighet och 

gångparametrar. Resultatet påvisar att hastigheten, steglängden, kadensen och 

gångförmågan signifikant förbättrades och de flesta studier använde progressiv 

styrketräning som intervention. Detta innebär att speciellt progressiv styrketräning har en 

god effekt på gångförmågan och alla dess parametrar. En förklaring till detta kan vara att 

styrketräning ökar muskelstyrkan och uthålligheten blir bättre vilket i sin tur kan bidra till 

en ökad och bättre funktion i gången (55). Vissa studier som inkluderades i vår studie 

påvisade också att effekten av styrketräning kvarstod en tid efter avslutad intervention, 

vilket talar för att regelbunden styrketräning innebär en förbättrad funktionsförmåga som 

består längre än om man tränar enstaka pass. 

 

Resultatet i vår studie går att jämföra med en review artikel som påvisat att progressiv 

styrketräning förbättrar muskelstyrkan, motoriska symptom och den fysiska funktionen. 

Sex artiklar var inkluderade i studien. Ingen av de inkluderade artiklarna hade något 

resultat angående kognitiva och psykiska symptom (10). En annan review studie som 

inkluderade sju artiklar, påvisade att intensiv progressiv styrketräning ger signifikanta 

resultat gällande muskelstyrka, balans och motoriska symptom jämfört med andra 

interventioner eller ingen träning (20). Även detta kan liknas med resultatet i vår 

kunskapssammanställning. 

 

Inget resultat från de inkluderade artiklarna har undersökt hur styrketräning påverkar 

kognitiva symptom. En hypotes till varför studierna inte har något resultat angående de 

kognitiva symptomen är att den träningsform som utförts har en större inriktning mot just 

de motoriska symptomen. En annan hypotes till detta kan vara att forskning om 

styrketräning som intervention (56) är något relativt nytt och därför har inte den aspekten 

undersökts än hos personer med Parkinsons sjukdom.  
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Däremot borde det vara möjligt att undersöka även kognitiv förmåga i och med att studier 

gjorda på äldre kvinnor och personer med KOL har påvisat att styrketräning förbättrar 

dessa symptom (48,49). Studierna hade olika tillvägagångssätt inom styrketräning.  

Resultaten påvisade en förbättring utav de kognitiva förmågorna (49), och de exekutiva 

förmågorna (48). Samt att en långtidseffekt fanns men att effekterna av styrketräningen på 

de kognitiva symptomen ännu är svåra att kartlägga (48). Med tanke på andra studiers 

resultat om förbättringar av olika symptom vid styrketräning kan man tänka sig att det 

även vid Parkinsons sjukdom kan ge positiva resultat på kognitiva symptom. 

 

En påvisad förbättring av livskvalitén kan ses genom denna intervention (32). Dock så är 

det få av de inkluderade studierna som har på något sätt mätt detta. Det kan bero på ett 

flertal faktorer. Dels för att det inte är huvudfokus från författarnas sida eller att det inte är 

lätt att undersöka detta i och med den intervention som är vald. I och med att resultatet är 

begränsat i denna kategori är det också svårt att dra några slutsatser genom att jämföra 

skillnader och likheter som kunde ha funnits i studierna. Men just denna studie inriktade 

sig mot en progressiv styrketräning. 

 

Sammanfattningsvis påvisar denna studie att styrketräning har en god effekt på de 

motoriska symptomen som styrka, balans, UPDRS samt god effekt på funktionsförmåga 

som gånghastighet och andra gångparametrar. Även att det uppvisas brister i 

undersökandet av de kognitiva symptomen.  

 

Konditionsträning 

Konditionsträning visar på en positiv trend i de kognitiva symptomen inklusive de 

exekutiva förmågorna. Påvisningen av förbättringen av de kognitiva symptomen skedde 

främst genom gångträning som intervention (44,46). För resultatet angående de exekutiva 

förmågorna var från konditionsträning via cykling (40). Dessa båda interventioner hade 

lika upplägg gällande antal gånger som personerna tränade. Däremot så var den ena av 

intervall karaktär (46). Genom detta upplägg kan det fördelaktigt ses att oavsett vilken 

intervention inom konditionsträning så har det en positiv inverkan på de kognitiva 

symptomen. Däremot är det svårt att göra ett utlåtande angående de exekutiva förmågorna 

då detta inte är studerat i lika stor utsträckning. Även om de alla riktar sig mot 

konditionsträning men på olika sätt, så blir det genom deras olika fokus på resultatet svårt 

att klargöra om det beror på metoden för den valda interventionen som det faktiska 
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resultatet ges. I och med den förbättring i de kognitiva symptomen som ses via gångträning 

kan det vara möjligt att även de exekutiva förmågorna förbättras om dessa hade testas efter 

interventionsperioden.  

 

Konditionsträning ger ett positivt resultat gällande livskvalité och fatigue. De inkluderade 

studier som undersökte detta (39,44,45) visade på signifikanta förbättringar eller på en 

trend till förbättringar. Av de tio inkluderade artiklarna i konditionsträningsresultatet var 

det enbart tre stycken som undersökte livskvalitén. Det kan också vara svårt att mäta 

livskvalitén då detta oftast blir en subjektiv uppfattning och livkvalitén kan man tänka sig 

kommer som en effekt efter träningsinterventionen, när symptomen förbättrats.  

 

De motoriska symptomen mätt utifrån bland annat UPDRS har även för denna intervention 

påvisat förbättringar. Resultatet kommer genom att personerna har fått cykling som 

intervention. Konditionsträning kan också förbättra baroreflex sensitiviteten, detta genom 

gå-bandsträning (47). Denna studie undersökte enbart baroreflexerna men via resultatet i 

denna studie kan man se att även andra symptom vid Parkinsons sjukdom förbättras av 

konditionsträning. Det var få studier som på något sätt mätte de motoriska symptomen och 

enbart tre studier hade något resultat gällande dessa symptom. En hypotes kring detta kan 

vara att konditionsträning inte tränar muskelstyrkan på samma sätt som vid styrketräning 

och därför väljs inriktningarna på de mer kognitiva symptomen och på funktionsförmåga. 

 

Bättre gånghastighet, steglängd och antal steg var förbättringar som konditionsträning 

uppvisar. Cykling och gå-bandträning är de interventioner som mestadels använts. En 

studie påvisade att goda effekter på funktionsförmågan vid konditionsträning bibehölls 

även en tid efter (46). En slutsats av detta är att båda de två träningsinterventionerna ger 

goda resultat på funktionsförmågan, som håller i sig även ett tag efter utförd intervention. 

En hypotes om varför effekten kan bibehållas i detta fall är att via de goda effekterna som 

konditionsträning medför blir kroppen uthålligare och på så sätt ökar funktionsförmågan. 

 

En RCT studie (25) jämförde två interventionsgrupper där en grupp fick flexibilitet och 

balansträning och en grupp fick cykel eller gå-bandträning, med en kontrollgrupp som fick 

ett hemmaträningsprogram. Cykel- eller gå-bandsträningen gav en större ökning av 

syreupptagningen jämfört med flexibilitet och balansträningen. Cykel- eller gå-

bandsträningen förbättrade även gången mer än de andra två grupperna. Flexibilitets och 
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balansträningen var den enda grupp som fick signifikanta resultat av UPDRS (25). Detta 

skulle kunna indikera att man blir “bra på det man tränar” (53), en faktor viktig att beakta 

när fysioterapeuter utvecklar träningsprogram.  

 

I en review studie visade resultatet att konditionsträning ger en omedelbar positiv effekt på 

motoriska symptom, balansen och gångförmågan. Även en trend till förbättring av 

livskvalité. I denna review studie var 18 RCT artiklar inkluderade där interventionerna 

bestod av olika konditionsträningsformer, de flesta använde sig av cykel eller löpband 

(50). Detta resultat kan, tillsammans med vårat eget resultat, uppvisa att konditionsträning 

förbättrar funktionsförmågor som gång och förbättrar motoriska symptom som balans.  

 

Sammanfattningsvis påvisar vår kunskapssammanställning att konditionsträning har en 

positiv effekt på kognitiva symptom, exekutiva förmågor, livskvalitet, motoriska symptom 

samt bättre funktionsförmåga. Inom funktionsförmåga är det främst resultat gällande 

gånghastighet och gångparametrar och inom motoriska symptom är det främst resultat 

gällande balans, styrka och UPDRS. Även ett mer utstickande resultat om baroreflexen 

påvisas i en studie. 

 

Generell kommentar för styrketräning och konditionsträning 

De artiklar som är inkluderade i denna studie riktar sig främst mot grad 3 i Hoehn och 

Yahr’s gradering av sjukdomen. Detta påverkar resultatet genom att det inte blir lika 

applicerbart för patienter med högre grad utav Parkinsons sjukdom. Flertalet studier som 

nämnts tidigare i denna studie har även riktat sig enbart upp mot steg 3 i denna gradering 

(23-25,27-30). Om detta beror på att det är svårare att få det säkrare för patienterna eller att 

det är mer svår studerat när sjukdomen har progredierat så pass mycket är något som 

författarna i denna studie ej har hittat ett svar på.  

 

Sjukdomens karaktär med progrediering kan ses som negativ. Därför kan det vara av extra 

vikt att för dessa personer att i stor utsträckning bibehålla funktionsförmåga. Genom de 

interventioner av icke-farmakologisk karaktär som fysioterapeuter kan tillhandahålla, har 

det påvisats en god effekt för funktionsförmåga och livskvalitet. Med detta i åtanke bör en 

förebyggande insats finnas oavsett person och sjukdomsförlopp. För att ge alla en så bra 

chans som möjligt till ett meningsfullt liv.  
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En upptäckt gällande resultatet i denna rapport var att styrketräningsresultatet mest var 

inriktat mot funktionsförmåga och motoriska symptom medan konditionsträningsresultatet 

mest var inriktat mot funktionsförmåga och kognitiva symptom. Varför denna uppdelning 

finns gällande de två träningsformerna går bara spekulera i då alla aspekter borde gå 

undersöka i respektive träningsform. 

Konklusion 

Denna studie har påvisat att både konditions- och styreträning har en positiv inverkan på 

patienter med Parkinsons sjukdom. Träningsformerna har uppvisat förbättringar av olika 

symptom både motorik och kognition samt funktionsförmågan. Genom att studera dessa var 

för sig har resultatet blivit tydligare om att de båda fungerar trots olika resultat. I och med att 

träningsformerna täcker upp olika aspekter inom sjukdom kan det vara en fördel att 

kombinera dessa för en så optimal behandling som möjligt. Detta är dock enbart studerat i ett 

milt stadie, Hoehn och Yahr steg 3 vilket innebär att det är svårt att säga om effekterna är de 

samma för personer i ett mer långt gånget stadie.   
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Bilaga 1 

Kvalitetsanalys enligt Friberg  

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

3. Finns det någon vetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Vad är syftet och är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur har urvalets gjorts? 

7. Hur har data analyserats?  

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet?  

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden?  

  



 

 

Bilaga 2 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg 

 

J=Ja  

N=Nej 

V=Vet inte 

 

Tabell 5. Kvalitetsgranskning. Styrketräning. 

Författare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Corcos, D.M. et al N V J J J J J  V J J J N J V 9/14 

Paul, S.S. et al  J J  J J J J J J J J J N V J 12/14 

Hass, C.J et al. J J J J J  N  N J J J J N J J 11/14 

Sapienza, C. et al. V J J  V  J J  J J J  J V N N J 9/14 

Shen, X., et al.  J J J J J J J J J J J N J J 13/14 

Prodoehl, J., et al.  V J J J J J J J J J J N J J 12/14 

 

Tabell 6. Kvalitetsgranskning. Konditionsträning. 

Författare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Ergun, Y. et al  N  V J J  J J  J J J J J N V V 9/14 

Ridgel, A.L. et al J J  J  J J J J J J J J N V V 11/14 

Tabak, R. et al. J J J  J  J J N V J  J J N J J 11/14 

Herfurth, M., et al. N V J  J J J  J V V J  N N N J 7/14 

Nadeau, A., et al. V J J J J J J J J J J N J J 12/14 

Lauhoff, P., et al.  J J J J J J J J J J J N J J 13/14 

Canning, C.G., et al.  J J J J J J J V J J J N J J 12/14 

Uygur, M., et al  N J J V J J J V V J J N J V 8/14 

Bello, O., et al.  J J J J J J J V J J J N V J 11/14 

Ganeasn, M., et al.  J J J N J J J V J J J N J J 11/14 

 


