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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 23 000 individer av stroke, vilket kan leda till flera 

funktionsnedsättningar till exempel försämrad balans- och gångförmåga samt fallrädsla. 

Fysioterapeuter har en betydande roll i rehabilitering, då interventioner bidrar till ökad 

självständighet och delaktighet. I dagsläget finns ingen överordnad fysioterapeutisk 

behandlingsstrategi. Rehabilitering kan bland annat bestå av stabilitetsträning, som visats minska 

posturalt svaj och ge en ökad neuromuskulär aktivering. Redcord® består av träning i slyngor på 

instabilt underlag, och kan anpassas till individens förutsättningar. Syfte: Syftet med denna 

studie var att utvärdera om fem veckors slingträning i Redcord® var en lämplig 

behandlingsmetod för att förändra gång- och balansförmåga samt minska fallrädsla hos en 

individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan. Metod: Studien var en prospektiv 

Single Subject Experimental Design med A-B design. Deltagaren var en kvinna i medelåldern, 

som drabbats av stroke för ett år sedan. Hon tränade två gånger per vecka under fem veckors tid i 

Redcord®. Utvärderingsinstrument som användes var Kistler 9286BA, Rombergs Test, 10-

meters gångtest samt Falls Efficacy Scale - Svensk version. Mätningar skedde vid varje 

träningstillfälle, förutom Falls Efficacy Scale som genomfördes före och efter 

interventionsperioden. Resultat: Vid användning av Kistler 9286BA observerades stor variation 

av data gällande posturalt svaj. Gånghastigheten under 10-meters gångtest minskade men en 

förändrad gångcykel observerades. Falls Efficacy Scale visade en minskad fallrädsla. 

Konklusion: En förändrad balans- och gångförmåga har observerats under studien, vilket haft en 

positiv effekt på fallrädsla, gångkvalitet och tyngdöverföring mot den affekterade sidan. En 

längre interventionsperiod hade varit önskvärd.  

 

Nyckelord: Gångförmåga, Postural Kontroll, Rehabilitering, Slingträning, Stroke. 
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Bakgrund 

Fysioterapi 

Fysioterapi kännetecknas av en helhetssyn på människan som består av fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella faktorer. Den främsta uppgiften för fysioterapeuter är att arbeta med rörelse för 

att främja hälsa och minska ohälsa. Fysioterapeutiska arbetsprocessen vid rehabilitering 

fokuserar på behandling, träning, inlärning eller återinlärning av olika funktioner, aktiviteter och 

delaktighet. Bedömning av funktionstillstånd och arbetsförmåga är en viktig del i 

fysioterapeutens arbete, vilket ligger till grund för ställningstagande till sjukskrivning och 

åtgärder som syftar till att få en individ tillbaka till arbetet (LSR, 2009). 

 

Vid stroke har fysioterapeuter en betydande roll i rehabilitering av individer. De arbetar med att 

införa interventioner som ska bidra till att en individ med förvärvad funktionsnedsättning återfår 

eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Dessa interventioner ska skapa goda möjligheter 

för individen att leva ett självständigt liv, och bidra till aktivt deltagande (LSR, 2009). 

Stroke 

I Sverige insjuknade cirka 30.000 individer i stroke år 2012, och ytterligare 8-12 000 drabbades 

av transitoriska ischemiska attacker (TIA). TIA är en snabb tillfällig syrebrist som ger symtom 

liknande dem vid stroke, symtomen går dock snabbt tillbaka, inom några minuter/timmar upp till 

24 timmar. Detta kan ses som en indikation till ökad risk att insjukna i stroke (Riksstroke, 2012). 

Regelbunden fysisk aktivitet, minst tre gånger 30 minuter i veckan, minskar risken för 

insjuknande i stroke (Mehrholz & Carr, 2012). Glädjande är att ny statistik från 2014 visar att 

antal individer som insjuknat i stroke minskat till 23 562 (Riksstroke, 2014).  

 

Stroke är ett samlingsbegrepp för tre stycken subgrupper: infarkt (cirka 85%), blödning (cirka 

10%) och subarachnoidalblödning (cirka 5%) (Riksstroke, 2012). Genomsnittsåldern för 

individer som insjuknar i stroke är 76 år, och drabbar män i större utsträckning. Individer som 

drabbats av stroke uppvisar en varierande grad av funktionshinder. Vilken form av 
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funktionshinder som individen drabbas av är beroende av vilken del av hjärnan som påverkas, 

och i hur stor grad ischemi skapar vävnadsskada (Ericson & Ericson, 2012). Vid jämförelse 

mellan vänster och höger hjärnhalva skiljer sig symptomen som uppvisas (Mehrholz & Carr, 

2012). Viktbärande asymmetri till följd av hemiplegi påverkar gång- och balansförmågan 

(Hendrickson, Patterson, Inness, McIlroy & Mansfield, 2014), och individen är därför i behov av 

återkommande fysioterapeutiska behandlingsinsatser (Ferrarello 2011). Efter insjuknandet i 

stroke finns det störst rehabiliteringsmöjlighet de första tre månaderna, och är därför av stor vikt 

att rehabilitering prioriteras (Stokes, 2004). Efter ungefär 4–6 månader har det visat sig att 

individer som insjuknat i stroke når en platå avseende det fysiska återhämtandet (Mayo et al, 

1999). Den platå som Mayo et al (1999) beskriver relaterar till den kroniska fasen, som individer 

hamnar i efter sex till tolv månader efter sitt insjuknande (SBU, 2014).  

Balansförmåga  

Postural kontroll definieras som individens förmåga att upprätthålla stabilitet och orientering av 

kroppen. Postural orientering innebär förmågan att hålla kroppssegmenten i ett lämpligt 

förhållande till varandra, samt förmågan att röra sin kropp i förhållande till omgivningen. 

Begrepp som innefattas i postural orientering är bland annat alignment. Att ha en god alignment 

innebär att lodlinjen (“line of gravity”) faller genom processus mastoideus, ventralt om axeln, 

strax dorsalt som höftleden, strax ventralt om knäleden och strax ventralt om fotleden (Kendall 

& Kendall, 2005)(se figur 1). Postural stabilitet, som innefattar begreppet balans, innebär 

förmågan att kontrollera kroppens tyngdpunkt (center of mass) i förhållande till understödsyta 

(base of support). Förmågan att kontrollera kroppens position i förhållande till omgivningen är 

grundläggande för samtliga aktiviteter som individer utför, till exempel gång (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2012). För att kunna gå krävs det att individen ska kunna balansera på ett ben 

(Mehrholz & Carr, 2012). 
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Figur 1. Ideal alignment enligt Kendall & Kendall (2005) 

 

Funktionsnedsättningar som påverkar balans och förflyttningsförmåga är nedsatt muskelstyrka 

samt muskeluthållighet, minskad koordination, förändrad proprioception och sensorik samt 

kognitiv dysfunktion. Samtliga skapar en ökad risk för fall (Carr & Shepherd, 2010). Spontana 

oscilleringar kring alignment uppkommer av antigen asymmetrier och/eller fördröjningar inom 

den neuromuskulära kontrollen. Det är detta som innefattar posturalt svaj. Större posturalt 

återfinns hos äldre, eller individer som drabbats av någon form av patologi. Även slutna ögon 

kan öka det posturala svajet, vilket har stor inverkan på den posturala stabiliteten. Minskad 

balansförmåga ger en ökad risk för fall, vilket kan ses vid ett ökat posturalt svaj. Bidragande 

faktorer till ökat posturalt svaj är oförmåga att bibehålla alignment eller om amplitud och 

riktning av svajet överstiger individens förmåga att korrigera (Błaszczyk, 2016). 

Konsekvenser av nedsatt balansförmåga vid neurologisk sjukdom 

Individer som lider av neurologisk sjukdom besväras ofta av fall. Risken att falla till följd av 

stroke är mellan 25-46% (Shumway-Cook & Woollacott, 2012; Ashburn, Hyndman, Pickering, 

Yardley & Harris, 2008). Efter en stroke där patienten har drabbats av hemiplegi förskjuts 
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vanligen lodlinjen (line of gravity) lateralt, vilket innebär att istället för att befinna sig i mitten av 

understödsytan hamnar tyngdpunkten i utkanten. Detta ökar risken för fall men även rädsla för 

fall. Vid stroke försvinner ofta förmågan till kroppsorientering, vilket kan bero på hemiplegi/-

pares och nedsatt känsel i den affekterade sidan. Träning bör inrikta sig på att återinlära 

alignment. Träningen bör ske i korta intervaller för att sedan återföljas av vila. Detta för att skapa 

den bästa förutsättningen för återställande av funktion (Gottberg, 2015). 

Fallrädsla 

Att ha rörelserädsla är i grunden ett sätt att skydda sig mot fall, då individer som upplever 

minskad postural kontroll endast utsätter sig för situationer där de kan behålla sin posturala 

kontroll. Detta beteende leder till ett undvikande av situationer som individen upplever minskad 

postural kontroll, till exempel gå självständigt i trappor. Det finns en korrelation mellan 

rörelserädsla och tidigare fall. Personer som fallit visar i större utsträckning en högre grad av 

fallrädsla jämfört med de som inte fallit (Wijlhuizen, Chorus & Hopman-Rock, 2008). Eftersom 

det finns en ökad fallrisk hos individer som insjuknat i stroke (Jorgensen, Engstad & Jacobsen, 

n.d), är det relevant att undersöka hur individen upplever sin förmåga att utföra aktiviteter som 

utförs i vardagen, utan att falla. Vid fallrädsla finns det en stor risk att individen hamnar i ett 

socialt utanförskap, till följd av minskad självständighet och delaktighet. Det är viktigt hur 

individen förhåller sig till det egna förtroendet, i relation till balansförmåga, då detta kommer 

påverka hur vardagen kommer se ut.  

Gångförmåga 

Gångförmåga ingår i de nio områden som berör aktivitet och delaktighet i International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Förmågan att förflytta sig ska kunna 

ske självständigt, utan risk för att falla och skada sig. En del av syftet med rehabilitering är att 

individen ska återfå sin förmåga att självständigt kunna förflytta sig igen. Gångförmåga är ett 

komplext rörelsebeteende, som engagerar hela kroppen och kräver koordination mellan flera 

muskler och leder. Bålmuskulatur har bland annat till uppgift att stabilisera pelvis och columna, 

och bidra till ideal alignment. Dessutom är god bålstabilitet grunden för att utveckla, förflytta 

och bibehålla kraft i kroppens extremiteter (Kibler, Press & Sciascia, 2006). Förflyttning kräver 

progression, postural kontroll och anpassning. Dessa tre komponenter bör utföras med strategier 
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som är rörelseekonomiska och minskar påfrestning på kroppen (Shumway-Cook & Woollacott, 

2012).  

 

Gången är uppbyggd av två huvudkomponenter, stå- och svingfas. Ståfasen påbörjas när foten är 

i marken, och svingfasen påbörjas när foten lämnar marken. Ståfasen utgör 60% av gångcykeln 

och är ytterligare indelad i initial kontakt (endast då är det dubbelsidigt stöd), tryckrespons, mid-

stance och slutgiltiga ståendet. Svingfasen påbörjas direkt efter ståfasen, som utgör resterande 

40% av gångcykeln. Svingfasen är indelad i tre subgrupper: försving, mittsving och slutsving 

(samtliga består av ensidig support) (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Vid gång finns 

ytterligare en komponent, armpendling. Armpendlingen är till stor del en passiv rörelse som sker 

kontralateralt. Att pendla med armarna minskar energikonsumtionen jämfört med att gå passgång 

eller hålla armarna stilla (Collins, Adamczyk & Kuo. 2009).  

 

Vid mätning av gång mäts parametrar såsom kadens, steglängd och -bredd i hänsyn. Vid analys 

av gång används även dessa parametrar för att bedöma normal och förändrad gångförmåga. 

Leder som är viktiga för gångförmåga är höftledens flexions- och extensionsmoment i 

sagittalplanet, bäckenets förmåga till rotation i en vertikal axis samt en liten bäckentippning som 

uppkommer vid början av svingfasen. Knäflektion, framförallt i mittsvinget, är fördelaktig samt 

möjligheten till rörlighet i fotled samt vissa leder i foten. När det finns god rörelse i dessa leder 

genererar det en mjuk och följsam gångcykel (Shumway-Cook & Woollacott, 2012).  

Konsekvenser på gångförmåga vid neurologisk sjukdom 

Vid neurologisk sjukdom kan förlorad möjlighet att förflytta sig påverka självständigheten och 

livskvalitén. Vilken del av gångförmågan som påverkas av neurologisk sjukdom varierar mellan 

individer, och beror på vilken del av det centrala nervsystemet som påverkas (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2012). 

 

Vid gånganalys av en strokepatient kan asymmetri ses, förkortad ståfas, förlängd svingfas och 

förkortad steglängd på den affekterade sidan. Även en längre period av dubbelstöd kan 

observeras. Den kontralaterala armpendlingen saknas, eller är påverkad av en spasticitet i form 

av flexionssynergi (adducerad och flekterad axelled, flekterat i armbågs- och handled). På den 
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affekterade sidans ben föreligger ofta en tonusökning, spasticitet i form av extensionssynergi 

(extension, adduktion och inåtrotation i höftleden, extension i knäleden samt en plantarflektion 

av fotleden). Extensionssynergin påverkar gångcykel, framförallt i svingfasen, då individen svårt 

att flektera i knäleden och tvingas därmed till kompensatoriska rörelser såsom att dra upp höften 

i frontalplanet, cirkumducering av benet samt en lateral lutning av bålen mot friska sidan. På 

grund av hindren i rörelsen blir svingfasen försenad, förlängd och/eller kräver stor kraft. 

Fotleden kvarstår i plantarflektion, vilket förhindrar hälisättning. Detta gör att hastigheten för 

individens gång blir lägre (Baker, Esquenazi, Benedetti & Desloovere, 2016). Att svingfasen blir 

fördröjd menar Chen, Patten, Kothari & Zajac (2005) beror på att det krävs en högre 

energikonsumtion för att initiera och slutföra rörelsen.  

Rehabiliterande träning efter stroke 

Ferrarello et al (n.d) menar att det finns ett flertal fysioterapeutiska insatser inriktade på motorisk 

inlärning som kan användas vid rehabilitering av motorik- och funktionsnedsättningar vid 

kronisk stroke. Även Pollock, Baer, Pomeroy & Langhorne (2007) menar att det inte finns någon 

överordnad rehabiliteringsmetod för att återfå funktion i nedre extremitet eller öka den posturala 

kontrollen. Viktigast av allt är att patienten utsätts för övningar som är funktionella och 

uppgiftsorienterade, det vill säga uppgifter som är anpassade efter individens behov och krav 

från omgivningen. Uppgiftsorienterad träning har stark evidens när det gäller rehabilitering av 

gångförmåga och styrketräning av nedre extremitet. I samband med all form av träning ska det 

ingå uppvärmning, nedvarvning, stretching och kontrakturprofylax (FYSS, 2015). Funktionell 

träning består av balans- och koordinationsträning, som syftar till att utmana den posturala 

kontrollen. Denna typ av träning kan med fördel genomföras en till tre gånger per vecka (FYSS, 

2015). 

 

Främsta målet med rehabilitering av strokepatienter när det gäller balans är att skapa symmetri, 

det vill säga att patienten arbetar med att lägga över lika mycket tyngd på den paretiska sidan 

som den icke-affekterade sidan. Detta ska i sin tur leda till en förbättrad funktionsförmåga och 

ökad självständighet i ADL under den subakuta fasen av stroke (Geurts, de Haart, van Nes & 

Duysens, 2005). De Haart, Geurts, Huidekoper, Fasotti & van Limbeek (2004) fann i sin studie 

att balansträning efter stroke leder till ett minskat posturalt svaj, minskad instabilitet, minskat 
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behov av visuella riktmärken och minskat mediolateralt svaj vid träning av abduktorer och 

adduktorer. Samtliga av dessa faktorer är viktiga för självständig gång- och balansförmåga. 

Stabilitetsträning  

Balansförmågan kan förändras om individen belastar den paretiska extremiteten och arbetar med 

att förflytta tyngdpunkten över understödsytan, vilket skapar ett behov av strategier för att fånga 

upp tyngdpunkten. Att föra över tyngden på den paretiska extremiteten i stående och sittande, 

med hjälp av funktionella övningar, är viktigt för muskler i nedre extremitet (Mehrholz & Carr, 

2012). 

 

Stabilitetsträning i form av tyngdöverföringar i olika riktningar på instabilt underlag visade sig 

ge en bättre aktivering av m. obliquus internus abdominis och m. obliquus externus abdominis, 

samt ett bättre resultat på sex-minuters gångtest jämfört med kontrollgruppen som tränade på 

stabilt underlag (Jung, Cho & In, 2016). På grund av att individer som drabbas av stroke har 

nedsatt proprioception och kontroll av bålmuskulatur påverkas deras förmåga till 

tyngdöverföring. Eils & Rosenbaum (2001) menar att träning på instabilt underlag ökar 

individens kroppsmedvetenhet. Även Jung, Kim, Chung & Hwang (2014) menar att 

tyngdöverföringar på instabilt underlag ökar individens proprioception och kontroll av 

bålmuskulatur. Kirkesola (2009) menar att bålstabilitetsträning i Redcord®-slyngor skapar 

förbättrad muskelaktivering, vilket i sin tur förbättrar funktion, trygghet och balansförmågan hos 

individer som drabbats av stroke (Lee & Lee, 2014) 

Redcord® 

Record® startades under 1990-talet, och innefattar instabil träning med slingor för att komma åt 

både lokal och global muskulatur. Det är en funktionell form av styrketräning som tränar upp 

synergin mellan olika muskelgrupper. Det kan användas i träningssyfte och som behandling för 

människor i alla åldrar, och på alla nivåer. Enligt Kirkesola (2009) urspringer Redcord® 

konceptet från ”sling exercise therapy” (S-E-T). En del av syftet med träning i Redcord® är att 

förbättra den neuromuskulära funktionen inom en kinetisk kedja, med fokus på att integrera lokal 

och global muskulatur. 
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Neurac-metoden består av övningar utvecklade i Redcord®s slingor som hjälper till att 

identifiera muskelobalans och underlätta neuromuskulär aktivering. Behandlingen syftar till att 

återställa smärtfria rörelsemönster och uppnå funktionella förbättringar (Kirkesola, 2009). 

Smärta och/eller inaktivitet kan ändra signalflödet från hjärnan till musklerna, vilket kan leda till 

minskad muskelinteraktion (Graven-Nielsen, Lund, Arent-Nielsen, Danneskiold-Samsøe & 

Bliddal, 2002). Detta innebär att en del muskler måste kompensera för andra muskler, vilket 

leder till att de blir överbelastade och smärtande. Neurac-behandling inleds med att identifiera 

dysfunktioner och muskulära obalanser. Genom att använda denna typ av behandling 

återaktiveras och stärks försvagade muskler, så att de överbelastade musklerna får återhämtning 

och funktion förbättras. Behandlingen ska vara smärtfri, och övningarna ska utföras kontrollerat 

och noggrant (Redcord®).  

 

Två studier som använt sig av slingträning som behandlingsmetod i syfte att förbättra gång- och 

balansförmåga hos individer med stroke är Lee & Lee (2014) och Park & Hwangbo (2014). I sin 

studie redovisar Lee & Lee (2014) att det uppstod en signifikant förbättring av neuromuskulär 

aktivering och balansförmåga efter avslutad intervention. Dock fann de ingen signifikant skillnad 

mellan interventions- och kontrollgrupp. Park & Hwangbo (2014) fanns i sin studie att det 

uppstod en signifikant minskning av både area och längden av det posturala svajet efter avslutad 

intervention vilket skulle tyda på att balansförmågan förbättrats. Det fanns en liten skillnad 

mellan interventions- och kontrollgrupp, men inte tillräckligt stor för att vara signifikant. Jin Soo 

& Hong Gyun (2014) fann i sin studie att slingträning förbättrade muskelaktivering i bålen och 

balansförmågan hos individer med kronisk stroke, men att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad i resultat mellan interventions- och kontrollgruppen. Jae Hyo & Gak (2014) 

fann även i sin studie att slingträning bidrog till mindre posturalt svaj och ökad styrka i 

bålmuskulaturen. Här fanns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan interventions- 

och kontrollgruppen. Gemensamt för båda studier var att kontrollgrupperna tränade isometrisk 

styrka av bålmuskulaturen. 

 

Neurac-metoden är uppbyggd kring fyra centrala principer: suspensionsövningar (upphängd i 

slyngor från Redcord®-apparaten) med kroppsvikt som motstånd, manuellt tryck eller 

skakningar på ett specifikt område på kroppen för att öka aktivering av m. transversus 
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abdominis, stegrande arbetsbelastning och smärtfri behandling som inte ska provocera eller 

förvärra smärta. Innan behandling påbörjas genomförs en klinisk bedömning, och “Weak Link 

Testing” genomförs för att bedöma kroppens funktionsförmåga i kroppsviktsbärande ställningar 

(Kirkesola, 2009).  

 

Eftersom individer som drabbas av stroke kan få förändrade rörelsemönster till följd av nedsatt 

bålstabilitet vill vi undersöka om bålstabiliserande slingträning som utgår från Redcord® kan 

vara en effektiv metod att förändra gång- och balansförmåga samt minska fallrädsla. Forskning 

kring detta ämne är begränsat, då fokus ofta varit på att studera effekten av slingträning hos 

individer med kronisk smärta i ryggen. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera om fem veckors slingträning i Redcord® är en lämplig 

behandlingsmetod för att förändra gång- och balansförmåga samt minska fallrädsla hos en 

individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan. 

Frågeställningar 

1. Kan fem veckors slingträning i Redcord® minska det posturala svajet hos en 

individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan?  

2. Kan fem veckors slingträning i Redcord® förändra gånghastigheten hos en 

individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan?  

3. Kan fem veckors slingträning i Redcord® minska den upplevda fallrädslan mätt 

genom Falls Efficacy Scale (FES) hos en individ som insjuknat i stroke för 

minst tre månader sedan?  
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Metodansats 

Design 

Den kvantitativa studien syftade till att utvärdera om fem veckors slingträning i Redcord® var en 

lämplig behandlingsmetod för att påverka gång- och balansförmåga samt minska fallrädsla hos 

en individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan. Studien hade en prospektiv Single 

Subject Experimental Design (SSED) med A-B design. Författarna använde sig av en 

Withdrawal-design vilket innebär att det skedde baslinjemätningar under en veckas tid och 

interventionsmätningar vid varje träningstillfälle (Kinugasa, Cerin & Hooper, 2004). Data 

samlades kontinuerligt in under både A- och B-fasen som bearbetades, analyserades och 

presenterades visuellt i form av linjediagram och tabeller. Den här typen av studiedesign lämpar 

sig när det är få försökspersoner och utveckling vill följas kontinuerligt under studietiden. 

Designen passar också när ny behandlingsmetod provas, innan den studeras med exempelvis 

randomiserad kontrollerad studiedesign. Genom att använda en SSED-design kunde författarna 

samla in data vid fler mätningar, vilket bidrog till uppmärksammande av förändringar i 

individens rörelsemönster under interventionsperioden (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011).  

Urvalsprocessen 

I enlighet med studiedesignen rekryterades endast en deltagare. Urvalet skedde utifrån ett 

ändamålsenligt perspektiv. Författarna tog kontakt med Strokeförbundets kontor i Luleå för att se 

om det fanns möjlighet att informera medlemmar om studien. "Först till kvarn" principen fick 

råda. Om första individen som anmälde sig uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades den 

individen i studien. Ifall individen inte uppfyllde kriterierna kontaktades individ nummer två. 

Proceduren fortsatte på det sättet tills att en individ uppfyllde kriterierna. Vid kontakt skickades 

ett informationsbrev, se Bilaga 1, till individen med kontaktinformation till författarna samt 

information kring studiens syfte. 

 

Vid kontakt med strokeföreningen frågades ordförande efter förslag på deltagare, och eftersom 

antalet medlemmar som deltog i möten var få var det svårt att ge författarna några förslag. 
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Därefter studerades medlemsregistret och urval skedde utifrån tillgängliga kontaktuppgifter. De 

första två valda medlemmarna tackade nej till deltagande. Den tredje medlemmen visade intresse 

för deltagande, och möte bokades för vidare anamnes samt säkerställande av inklusionskriterier. 

På grund av tidsbegränsning skedde det ett mer selektivt urval, och hade kunnat ske mer 

slumpmässigt genom att genomföra lottning med de deltagare som hade kontaktuppgifter 

dokumenterade i strokeföreningens medlemsregister. 

 

Inklusionskriterier för studien var:  

 Att individen tidigare drabbats av en stroke för minst tre månader sedan  

 Var svensktalande 

 Kunde transportera sig till Luleå Tekniska Universitet  

 Gå självständig med hjälpmedel i minst 10 meter  

 

Genom anamnesupptagning skapade sig författarna en helhetsbild av deltagarens 

sjukdomshistoria, funktionsnedsättningar och nuvarande träningsvanor. Under mötet 

säkerställdes det att individen uppfyllde inklusionskriterierna. Innan interventionen påbörjades 

fick deltagaren ge sitt skriftliga samtycke att delta i studien, och en etisk ansökan skickades in till 

Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. 

Deltagarbeskrivning 

Deltagaren var en kvinna mellan 45 och 55 år som drabbades av en högersidig hjärninfarkt för 

knappt ett år sedan. Till följd av sin stroke drabbades hon av vänstersidig hemipares, och fick en 

subluxerad axelled till följd av detta. För att motverka subluxation förskrevs en axelortos, som 

deltagaren upplevde obehaglig att använda. Hon fick även epilepsi som komplikation efter sin 

stroke, vilken medicinerades. Efter det att medicinering påbörjats uteblev epilepsianfallen. 

Deltagaren var tidigare fysisk aktiv innan sin stroke, då hon gick dagliga promenader samt hade 

ett fysiskt krävande arbete. Hon bor med make och barn i en enplansvilla, som har 

bostadsanpassats efter strokeinsjuknandet.  

 

Deltagaren hade sedan i somras tagit dagliga promenader, cirka 30 minuter, med assistans av 

hemtjänst, vilket även fortsatte under hela interventionen. Hon gick med stöd av en kryckkäpp 
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vid kortare gångsträckor, och kunde gå två till tre meter självständigt utan hjälpmedel. 

Resterande tid använde hon sig av rullstol. Dessutom hade hon en fotortos för sin droppfot och 

ett knäskydd mot hyperextension. Knäskyddet använde hon inte regelbundet.  

Mätmetoder 

Postural kontroll (balans) - Kraftplatta 

Med hjälp av en kraftplatta av modell Kistler 9286BA (Kistler, Schweiz) kunde författarna 

undersöka hur individens Center of Pressure (COP) förhöll sig till understödsytan under quiet 

stance. COP innebär den mängd tryck som fördelas på understödsytan, vilket i detta fall var 

trycket under individens fötter. Genom att undersöka individens COP under quiet stance kunde 

små utslag mätas av spontant posturalt svaj. Det posturala svajet är beroende av olika faktorer, 

bland annat alignment och muskeltonus (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Det 

datorprogram som användes för att samla in data och göra beräkningar av utfallsvariabler var 

MARS (S2P Ltd., Slovenien). I en studie visade det sig att användning av en kraftplatta (force 

plate) hade god reliabilitet i mätning av variablerna hastighet (velocity) samt area när det gäller 

posturalt svaj (Błaszczyk, 2016). Även maximala amplituden av det posturala svajet i 

anterioposterior- och mediolateralriktning samlades in. Dessa variabler har visat sig ha god test-

retest reliabilitet vid mätning av posturalt svaj med kraftplatta (Qiu & Xiong, 2015).  

 

Standardiseringar av mätningar skedde under A-fasen när det gällde mätning med kraftplatta. 

Deltagaren stod i självvald position, med blicken fixerad på en punkt framför henne i ögonhöjd, 

och författarna markerade denna position med tejp. I B-fasen genomfördes även Rombergs test 

på kraftplattan. Rombergs test är ett balanstest som innefattar olika nivåer av svårigheter. 

Standardpositionen är att stå med fötterna ihop, med öppna ögon, för att sedan progrediera i 

svårighet (Black, Wall, Rockette & Kitch, 1982). Eftersom deltagaren inte kunde stå med 

fötterna ihop mättes avståndet mellan tå-tå och häl-häl för att standardisera utgångsställningen. 

Den standardiserade positionen deltagaren stod i var med sex centimeter mellan tårna samt åtta 

centimeter mellan mitten på infästningen av akillessenan bilateralt eftersom hon inte kunde 

genomföra testet enligt standardprotokoll. Deltagaren stod därefter stå kvar i 30 sekunder med 

öppna ögon, utan att tappa balansen eller utföra kompensatoriska rörelser. Hon hade tre försök på 
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sig att genomföra testet. Enligt Briggs et al (1989) ska en vuxen individ under 79 år kunna 

balansera i 30 sekunder. Gemensamt för båda testen var att författarna gav deltagaren feedback, 

före testen genomfördes, om att trycka ner vänster häl för att kunna uppnå en jämnare belastning 

samt att stå helt stilla under testet. Om deltagarens häl lyfte förändrades fotpositionen, och en ny 

mätning fick genomföras.  

10-meters gångtest  

10-meters gångtest är ett reliabelt (test-retest) och kliniskt användbart mätinstrument när det 

gäller att undersöka individers gångförmåga (Collen, Wade & Bradshaw, 1990). Deltagaren gick 

10 meter i självvald hastighet, och tiden mättes med tidtagarur. Testet upprepades två gånger där 

den bästa tiden noterades. Hjälpmedel fick användas under försöken. Under testet filmades 

gångcykeln bakifrån (ingår inte i resultatredovisningen). Vid genomförande av 10-meters 

gångtestet fick författarna under slutet av vecka ett i B-fasen kännedom om att deltagaren hade 

en fotortos som skulle användas vid gång, vilken kan ses i Figur 2. Fortsättningsvis under 

interventionen fick deltagaren använda sig av fotortosen. Under interventionen korrigerade 

författarna delar av gångcykeln, såsom att följa en tilltänkt rak linje för att minska den diagonala 

gångriktningen åt höger, lägga över tyngd på vänster ben (därmed minska användning av 

kryckkäpp) samt att inåtrotera i vänster höftled för att minska “toe out” position i vänster fot. 

 

 

Figur 2. Deltagarens fotortos 

Fallrädsla - Falls Efficacy Scale (FES, Bilaga 3) 

Falls Efficacy Scale (FES) är ett mätinstrument för att utvärdera den upplevda fallrädslan hos 

individer. Deltagaren fick skatta sin upplevda säkerhet att utföra olika aktiviteter, till exempel klä 
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av och på sig eller gå på toaletten utan att falla. Skalan går från noll, vilket innebär att individen 

inte alls känner sig säker, till tio, vilket innebär att individen känner sig helt säker. En mätning 

genomfördes i A-fasen samt en mätning i slutet av B-fasen, för att utvärdera om det blev någon 

skillnad mellan mätningarna. Den svenska versionen är reliabilitetstestad (Cronbach's α=0.95), 

och anses vara ett användbart instrument för att mäta fallrädsla när det gäller forskning inom 

rehabilitering samt klinik. Det behövs ytterligare studier för att utvärdera dess validitet (Norell, 

Andreasson, Gall & Thorngren, 2009).  

Baslinjen 

Under A-fasen genomfördes baslinjemätningar, där individen vid tre tillfällen under en veckas 

tid genomförde nämnda test för att mäta balans- och gångförmåga. Fallrädsla mättes med FES 

under ett tillfälle under baslinjefasen. Vid en SSED-studie ska baslinjemätningar fortsätta tills en 

utplaning av mätresultat har uppnåtts. Detta för att skapa en stabil utgångspunkt för senare 

utvärdering av interventionseffekten (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011).  

Intervention 

Under B-fasen, eller interventionen, fick individen vid varje träningstillfälle genomföra nämnda 

test före träningsövningarna. Vid genomförande av mätningar kom deltagaren till ett träningsrum 

på Luleå Tekniska Universitet, för att säkerställa att testerna utfördes i samma miljö och med 

samma utrustning.  

 

Interventionsperioden var bestämd till fem veckor totalt. Deltagaren tränade två gånger i veckan, 

under 60 minuter vilket inkluderade inställning av Redcord®-apparaten och mätningar. Park & 

Hwangbo (2014) redovisade i sin studie att individen fick hålla sin position i tio sekunder, för att 

sedan inta en kort vila. Även Lee & Lee (2014) hade liknande upplägg på slingträning för 

individer med stroke. Av denna anledning bestämdes det att träningen skulle utgå från samma 

koncept, det vill säga tio sekunder arbete, kortare vila och totalt tio repetitioner. Under 

interventionsperioden genomförde deltagaren träningen utifrån detta upplägg. För att hitta rätt 

belastning under övningar fick deltagaren under första veckan informera författarna när hon 
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började bli trött, och om deltagaren hade svårighet att genomföra antalet repetitioner anpassades 

avlastningen för att uppnå upplägget med bibehållen kvalitet.   

 

Deltagaren genomförde fyra olika övningar i Redcord® -apparaten, som hade fokus på 

bålstabilitet. Utgångspositionen för ryggliggande bäckenlyft samt sidliggande höftabduktion 

bestod av att deltagaren låg avslappnat på bristen. Till en början sänktes bristen (koncentriska 

fasen undveks) för att sedan övergå till att inkludera den koncentriska fasen genom att deltagaren 

själv lyfte upp bäckenet till slutposition. Den första övningen var ett bäckenlyft som utfördes i 

ryggliggande. Till detta hade deltagaren stöd av en kudde under huvudet, ett bäckenbälte som var 

fäst i Redcord®-apparaten via elastiska avlastningsslyngor samt stöd för respektive underben, se 

figur 3.  

 

 

Figur 3. Ryggliggande bäckenlyft 

 

Andra övningen bestod av en höftabduktion som utfördes i sidliggande, se figur 4. Till detta hade 

deltagaren stöd av ett bäckenbälte under höften som hängde i elastiska avlastningsslyngor samt 

en statisk slynga under underbenen. Övningen genomfördes bilateralt.  
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Figur 4. Slutposition av sidliggande höftabduktion 

 

Övning tre utgick från en magliggande position, där deltagaren hade ett bäckenbälte under 

höftpartiet som var fäst i elastiska slyngor, samt stöd för underbenen som hängde i statiska 

slyngor. Deltagaren hade underarmarna placerade mot britsen, och en neutral position av nacken. 

Deltagaren försökte behålla god postural alignment i horisontal position, se figur 5. 

 

 

Figur 5. Plankan 
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I den fjärde övningen satt patienten upprätt med 90 graders flektion i armbågsleder, och hade 

statiska slyngor runt underarmarna. Av säkerhetsskäl fanns det även ett bäckenbälte framför 

patientens höft, för att minska risken för olyckor. Deltagaren fick långsamt fälla framåt med rak 

bål och sedan återgå till ursprungsposition, se figur 6 och 7. 

 

 

  

Figur 6 & 7. Progredierad höftfällning sittande på Redcord® kudde. Till vänster syns startposition och till höger 

syns slutposition. 

 

Vid anamnestagande fick författarna information om att deltagaren hade en subluxerad axel samt 

att hon hade svårighet att förflytta sig till magliggande. På grund av dessa faktorer reviderades 

träningsprogrammet, vilket innebar att sidliggande höftabduktion på vänster sida samt plankan 

togs bort från programmet. Eftersom tidigare nämnda övningar uteslöts lades istället ”push and 

release” övningar till när deltagaren satt på en Redcord® kudde. Vid "push and release" övningar 

lägger testledaren ett isometriskt tryck på den blundande deltagaren, antingen ventralt över 

bröstet, dorsalt thorakalt eller från lateral sidan (Jacobs, Horak, van Tran & Nutt, 2006). Trycket 

är tillräckligt stort för att förflytta COM utanför BOS. Därifrån ska deltagaren hitta ideal 

alignment med hjälp av kompensatoriska rörelser, som i detta fall innebär fallskyddsreaktioner. 



 23 

Testet har hög specificitet för att identifiera individer med lågt self-efficacy gällande 

balansförmåga, och kan indikera om individen har ökad risk att falla (Horak, Wrisley & Frank, 

2009). Vid genomförande av sittande höftfällning fick deltagaren sitta på en instabil Redcord® 

kudde för att utmana balansförmågan ytterligare, vilket är en progrediering av den ursprungliga 

övningen som utfördes sittande på britskant. Under genomförande av repetitioner fick deltagaren 

instruktioner om att pressa underarmarna ner mot slyngorna, och föra armarna i en ren flektion 

av glenohumeralleden. De första tre veckorna av interventionen fick deltagaren assistans med att 

utföra flexion i glenohumeralleden, då hon hade en tendens att abducera båda armar. Gemensamt 

för bäckenlyftet och sidliggande höftabduktion var att deltagaren till en början fick instruktioner 

om att pressa underbenen mot golvet, och vidmakthålla trycket under hela repetitionen. 

 

Under interventionsperiodens tredje vecka minskade avlastningen från Redcord®-apparaten 

genom att minska slyngornas dragkraft uppåt, då deltagaren klarade av att genomföra övningarna 

med mindre ansträngning. Dessutom minskades den yttre feedbacken, i form av verbal 

kommunikation och facilitering, som författarna gav deltagaren för att korrigera 

kroppspositionen under pågående övningar. Från start av interventionen användes facilitering för 

att ge sensoriskt stimuli till den muskulatur som deltagaren skulle fokusera på att aktivera. 

Korrekt aktivering observerades genom att författarna palperade den muskulatur som övningen 

syftade till att aktivera, till exempel vid sittande höftfällning palperades mm. obliquus 

abdominis. Under vecka fyra genomförde deltagaren samtliga övningar utan avlastning, för att i 

avslutande vecka genomföra övningar med ökad belastning med hjälp av manuella vibrationer i 

benslyngor. Kirkesola (2009) menar att tillägg av vibrationer under genomförande av övningar 

ökar den neuromuskulära aktiveringen, framförallt av m. transversus abdominis. Vid 

genomförande av sittande höftfällning kunde deltagaren under vecka fyra flektera i höger axelled 

under höftfällning utan att utåtrotera och abducera axelleden. Detta klarade patienten ej av 

tidigare, då hon fick assistans i styrning av armarna.  

Dataanalys  

Nedan i tabell 1 beskrivs de variabler, och respektive datanivå, som inkluderades i studien.  
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Tabell 1. Datanivå och variabler för insamling av data 

Datanivå 
 

  Variabler  

 
 

Kvot 

 

 

 

 

Fallrädsla - Falls Efficacy Scale (kvalitativ) 

Posturalt svaj - självvald position Posturalt svaj - Rombergs 

Test 

1. Total hastighet  

2. Total area 

3. Maximal anterioposterior amplitud 

4. Maximal mediolateralt amplitud  

10-meters gångtest - tid 

 

Vid deskriptiv analys av data på kvotnivå beräknades ett medelvärde. Vid beräkning av 

medelvärde beräknades även två standardavvikelser ut för att visa på spridningsmått av 

normalvariation. Dessa beskrev hur data var samlad kring medelvärdet. Den övre 2SD-linjen 

representerar en addering av två standardavvikelser till medelvärdet. Den nedre 2SD-linjen 

representerar en subtraktion av två standardavvikelser från medelvärdet. Genom att beräkna två 

standardavvikelser från medelvärdet fångades 96% av populationen in (Carter, Lubinsky & 

Domholdt, 2011). Om tre eller fler mätvärden i följd hamnade utanför 2SD-linjerna i 

linjediagrammen betydde att det hade blivit en signifikant skillnad i förhållande till 

baslinjemätningarna. På grund av utebliven baslinjefas för Rombergs test beräknades ej två 

standardavvikelser, utan en standardavvikelse. Vid beräkning av medianen för variablerna 

(utfallsmåtten) kunde cerelationslinjer ritas ut. Celerationslinjer visar den trend som datan gick 

mot. Beräkningar genomfördes i Excel.  

Etiska överväganden och utgångspunkter för informationsbrev 

Enligt autonomiprincipen avser författarna att respektera deltagarens rätt till självbestämmande, 

och delge all information om studien på ett lättförståeligt sätt för att deltagaren ska kunna fatta 

ett eget beslut. Godhetsprincipen, och principen om att inte skada, går ut på att deltagaren inte 

ska ta skadas av interventionen och inte utsättas för mer än vad som är nödvändigt för att uppnå 

studiens syfte. Rättviseprincipen utgår från att författarna ska ta hänsyn till biologiska skillnader, 

genom att individanpassa övningar till deltagarens förutsättningar, men även respektera skilda 

värderingar och normer (Olsson & Sörensen, 2011). Deltagaren hade under sin medverkan i 
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studien möjlighet att avbryta, utan att behöva ange någon anledning till detta. Detsamma gällde 

om författarna ansåg att studien hade risk att framkalla skada hos deltagaren.  

Förutom att deltagaren fick information angående studiens syfte informerades deltagaren även 

om sekretess och konfidentialitet. På grund av fåtalet deltagare i studien fanns det en risk att 

konfidentialiteten uteblev, vilket hon fick tydlig information om. I studien presenterades 

information om deltagarens ålder i ett spann, inga namn presenterades i studien och bilder på 

övningarna gestaltades av författarna för att minska igenkänning. Det fastställda resultatet 

kommer att presenteras för deltagaren efter avslutad studie, och även publiceras i en av Luleå 

Tekniska Universitets databaser: http://pure.ltu.se/portal/sv/   

http://pure.ltu.se/portal/sv/
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Resultat 

Posturalt svaj i självvald position 

Celerationslinjen under baslinjemätningarna (1-3) visade på en negativ trend av hastigheten när 

det gäller det postural svajet medan celerationslinjen för interventionsperioden (mätningar 4-13) 

visade på en utplanad trend, Totalt sju av tio mätningar låg över den övre 2SD-bandet, varav 

punkt 11-13 låg i följd, vilket indikerade en liten men signifikant ökad postural hastighet under 

interventionsperioden, se figur 8. 

 

 
Figur 8. Den totala hastigheten av det posturala svajet vid test i självvald position med Kistler 9286BA (Kistler, 

Schweiz). 2SD-banden illustreras av blå streckade linjer, cerelationslinjer illustreras av svarta heldragna linjer och 

mätvärden illustreras av blåa heldragna linjer. X-axeln representerar antal mättillfällen som skett under studien. 

 

Under baslinjemätningarna visade celerationslinjen en negativ trend avseende area av det 

posturala svajet,. Cerelationslinjen under interventionsperioden visade på en positiv trend, vilket 

innebar en ökad area av deltagarens COP. Totalt fyra mätningar låg över det övre 2SD-bandet, se 

figur 9. 
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Figur 9. Den totala arean av det posturala svajet vid test i självvald position med Kistler 9286BA (Kistler, Schweiz). 

2SD-banden illustreras av blå streckade linjer, cerelationslinjer illustreras av svarta heldragna linjer och 

mätvärden illustreras av blåa heldragna linjer. X-axeln representerar antal mättillfällen som skett under studien. 

 

Cerelationslinjen för baslinjemätningarna visade på en positiv trend, vilket även observerades för 

interventionsperiodens cerelationslinje. Endast en mätning förlades ovanför det övre 2SD-

bandet, vilket betyder att det inte uppstod någon signifikant skillnad, se figur 10. 

 

 
Figur 10. Den maximala amplituden i anterioposteriora  riktning av det posturala svajet vid test i självvald position 

med Kistler 9286BA (Kistler, Schweiz). 2SD-banden illustreras av blå streckade linjer, cerelationslinjer illustreras 
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av svarta heldragna linjer och mätvärden illustreras av blåa heldragna linjer. X-axeln representerar antal 

mättillfällen som skett under studien. 

 

Baslinjemätningarnas cerelationslinje för maximal amplitud av det posturala svajet i mediolateral 

riktning var utplanad,. Cerelationslinjen för interventionsperioden visade en svagt positiv trend, 

med hög variabilitet. Totalt sex av tio mätningar låg över det övre 2SD-bandet medan två 

mätningar låg under det nedre 2SD-bandet, se figur 11. 

 

 
Figur 11. Den totala amplituden i mediolateral riktning av det posturala svajet vid test i självvald position med 

Kistler 9286BA (Kistler, Schweiz). 2SD-banden illusteras av blå streckade linjer, cerelationslinjer illustreras av 

svarta heldragna linjer och mätvärden illustreras av blåa heldragna linjer. X-axeln representerar antal mättillfällen 

som skett under studien. 

Rombergs test 

Under mättillfälle fem blev det ett bortfall, då deltagaren ej klarade av att genomföra testet. 

Medelvärdet av COPs totala hastighet var 42,0 millimeter per sekund (±5,7), se figur 12. 
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Figur 12. Den totala hastigheten av det posturala svajet vid test i standardiserad position med Kistler 9286BA 

(Kistler, Schweiz). Mätvärden illustreras av en blå heldragen linje. X-axeln representerar antal mättillfällen som 

skett under studien. 

 

Medelvärdet av COPs totala area var 3981 millimeter^2 (±759,8), se figur 13. 

 

 

Figur 13. Den totala arean av det posturala svajet vid test i standardiserad position med Kistler 9286BA (Kistler, 

Schweiz). Mätvärden illustreras av en blå heldragen linje. X-axeln representerar antal mättillfällen som skett under 

studien. 

 

Medelvärdet av COPs maximala amplitud i anterioposterior riktning var 38,5 millimeter (±7,7), 

se figur 14. 

 

 



 30 

 

Figur 14. Den maximala amplituden i anterioposterior riktning av det posturala svajet vid test i standardiserad 

position med Kistler 9286BA (Kistler, Schweiz). Mätvärden illustreras av en blå heldragen linje. X-axeln 

representerar antal mättillfällen som skett under studien. 

 

Medelvärdet av COPs maximala amplitud i mediolateral riktning var 48,5 millimeter (±6,8), se 

figur 15. 

 

 

Figur 15. Den maximala amplituden i mediolateral riktning av det posturala svajet vid test i standardiserad position 

med Kistler 9286BA (Kistler, Schweiz). Mätvärden illustreras av en blå heldragen linje. X-axeln representerar antal 

mättillfällen som skett under studien. 

10-meters gångtest  

Tiden som det tog deltagaren att genomföra testet ökade under interventionsperioden jämfört 

med baslinjemätningarna, se figur 16. Cerelationslinjen för baslinjemätningarna visade på en 

negativ trend medan cerelationslinjen för interventionsperioden visade på en positiv trend. Total 
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sex av tio punkter förlades över det övre 2SD-bandet, medan en punkt förlades under det nedre 

2SD-bandet. Mättillfällen fem till och med elva har i följd förlagts över det övre 2 SD-bandet, 

vilket visar på en signifikant ökad tidsåtgång för att fullfölja 10-meters gångtest.  

 

 
Figur 16. Tidsmätning under 10-meters gångtest i självvald hastighet. 2SD-banden illustreras av blå streckade 

linjer, cerelationslinjer illustreras av svarta heldragna linjer och mätvärden illustreras av blåa heldragna linjer. X-

axeln representerar antal mättillfällen som skett under studien. 

Falls Efficacy Scale 

Mellan A-fas och B-fas upplevde deltagaren en 14-procentig förbättring när det gäller att känna 

sig säker i att utföra aktiviteter utan att ramla, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Falls Efficacy Scale - Svensk Version 

Falls Efficacy Scale - (Svensk version) Totalpoäng 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

A-fas 10 10 8 6 10 10 1 0 9 9 5 0 Vet ej 78/ 120 (65%) 

B-fas 10 10 10 9 10 10 5 0 8 8 7 8 Vet ej 95/ 120 

(79%) 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Urval  

Studien utgick från ett begränsat antal deltagare på grund av att författarna hade en begränsad 

tidsram för genomförande av studien, varvid det var viktigare att säkerställa kvalitet i träningen 

än kvantitet av deltagare. Studiens syfte var att undersöka en individ som insjuknat i stroke för 

minst tre månader sedan, då den befinner sig i den kroniska fasen, och var utgångspunkten för att 

få delta i studien. Vidare anpassades inklusionskriterier efter genomförande av tester (till 

exempel kunna gå självständigt med hjälpmedel i tio meter), samt att deltagaren skulle kunna 

tala svenska för att underlätta för författarna då träningen krävde instruktion samt att den svenska 

versionen av FES användes. Av den anledning att utrustning fanns på Luleå Tekniska Universitet 

var det av betydelse att deltagaren kunde transportera sig till lokalen. På grund av tidsbristen blev 

urvalet selektivt, då det var av stor vikt att hitta en deltagare snabbt. Detta hade kunnat ändras till 

ett randomiserat urval om tiden hade funnits, genom att lotta fram en deltagare ur 

medlemsregistret.  

 

En svaghet med studien är att A-fasen av studien begränsades till en veckas tid på grund av 

tidsbrist, vilket även innebar att data inte hann nå en jämn nivå som det ska vid A-fasen av en 

SSED (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Detta gör att det inte går att uttala sig om en 

signifikant skillnad, även om en förändring kunde ses under interventionsperioden. Antalet 

mätvärden som hamnade utanför 2SD-linjerna hade troligen påverkats om studien haft en längre 

baslinjefas. Den reviderade tidsramen för studien bör inte ha påverkat den neuromuskulära 

anpassningen, då den infinner sig i början av en träningsperiod (McArdle, 2007). 

 

Om denna studie skulle upprepas kunde första mätningen i interventionsperioden flyttas över till 

baslinjen, då ingen träning hade genomförts före mätningen. I denna studie har detta inte gjorts, 

men anses inte ha någon större påverkan på resultaten. Ytterligare en utveckling av 

studiedesignen är att mätningarna skulle skett både före och efter träning, för att mäta om det 
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uppstått akuta effekter efter träningen. Syftet med denna studie var dock inte att mäta akuta 

effekter, men skulle i framtiden kunna studeras närmare.  

Interventionen 

Författarna hade sedan tidigare begränsad erfarenhet av Redcord® som träningsinstrument, 

vilket troligtvis kan ha påverkat utförandet av övningar. Dock finns liknande redskap inom 

instabil träning som författarna har erfarenhet av att använda i träning, samt att de har en 

grundkunskap inom anatomi och träningslära. Detta bör ha reducerat risken för felaktigt 

utförande av övningarna. Dessutom hade författarna läst in sig på Redcord®s koncept och 

ideologi, för att minska risken för felaktigt tolkande av utförande.  

 

De övningar som interventionen utgick från var Redcord®s ”Weak Link Testing” (Kirkesola, 

2009). Eftersom deltagaren inte hade kapacitet att vända sig till magliggande, samt hade en 

subluxerad axel som framkallade smärta vid belastning, uteslöts plankan (figur 5). Sidliggande 

höftabduktion (figur 4) på vänster sida uteslöts också eftersom träning i Redcord® inte ska 

framkalla smärta. Eftersom ”push and release”-test har hög specificitet för att identifiera 

individer med lågt self-efficacy gällande balansförmåga, samt indikerar om individer har ökad 

risk att falla (Horak, Wrisley & Frank, 2009) kändes det motiverat att ta med dess som övning 

under interventionsperioden, då andra övningar uteslöts. Individer som drabbats av stroke har 

nedsatt proprioception samt styrka i affekterade sidans bålmuskulatur (Jung, Cho & In, 2016), 

och genom att träna tyngdöverföringar på instabilt underlag kan individen öka sin proprioception 

och kontroll av bålmuskulatur (Jung, Kim, Chung & Hwang, 2014).  

 

Det finns ett begränsat antal studier (Lee & Lee, 2014; Park & Hwangbo, 2014) som har använt 

sig av slingträning som instrument för att förbättra bålstabilitet, och därmed påverka gång- och 

balansförmåga. De studier som finns tillgängliga har små interventions- och kontrollgrupper, 

samt saknar signifikanta resultat grupperna emellan. Detta kan bero på att slingträning har 

jämförts med annan typ av träning, vilket Pollock, Baer, Pomeroy & Langhorne (2007) stärker 

då de menar att det inte finns någon överordnad rehabiliteringsmetod för att återfå funktion i 

nedre extremitet eller öka den posturala kontrollen. Däremot har interventions- och 

kontrollgrupper (Lee & Lee, 2014; Park & Hwangbo, 2014) fått signifikanta skillnader inom 
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grupperna när det gäller resultat före och efter intervention. Om resultaten från denna studie sätts 

i relation till interventionsgruppen i dessa tidigare studier ses ett ökat posturalt svaj, men dessa 

studier hade antingen fler träningstillfällen eller längre interventionsperiod. Därmed hade det 

varit motiverat att förlänga interventionsperioden för att se om det posturala svajet börjat minska, 

vilket sågs i de tidigare studierna.  

Mätmetoder 

Kistler 9286BA (Kistler, Schweiz) var ett användbart instrument för att mäta det posturala svajet 

under quiet stance, och genom att ställa in specifika inställningar i programmet MARS (S2P 

Ltd., Slovenien) kunde författarna optimera den data som samlades in. Eftersom kraftplattan har 

god reliabilitet vid mätning av variabler såsom hastighet och area (Błaszczyk et al., 2016), samt 

maximal amplitud i anterioposterior och mediolateralriktning (Qui & Xiong, 2015) kände 

författarna att det var motiverat att använda sig av det instrumentet.  

 

Enligt Shumway-Cooke & Woollacott (2012) har individen ett behov av att kontrollera kroppens 

position i förhållande till omgivningen och är en grundläggande faktor för genomförande av 

aktiviteter. Vid postural asymmetri efter stroke är det relevant att involvera “limits of stability”-

träning i rehabiliteringen (Nichols, 1997). “Limits of stability test” innebär att deltagaren får föra 

ut tyngdpunkten så långt de kan i en cirkelrörelse med bibehållen postural kontroll. Målet med 

denna undersökning är att se att arean ökar, vilket innebär att deltagaren vågar utmana den 

posturala kontrollen och troligtvis är ett resultat av den styrkeökning som uppstår efter 

bålstabilitetsträningen. Detta test, som utförs på kraftplatta, har medel till hög reliabilitet 

(Pickerill & Harter, 2011) och kunde därmed ha varit mer användbar i vår studie än mätningar av 

posturalt svaj i quiet stance på kraftplatta då deltagaren uppmuntrades arbeta med att centrera 

lodlinjen. Asymmetri ökar risken för fall, och även rädslan för att falla (Shumway-Cooke & 

Woollacott, 2012).  

 

Standardisering av Rombergs test skulle ha skett tidigare för att kunna jämföra baslinjemätningar 

med interventionen, men på grund av att författarna var osäkra på deltagarens kapacitet kunde 

detta inte göras förrän i B-fasen. Deltagaren hade lågt förtroende till sin egen förmåga, vilket 

påverkade möjligheten till standardisering. Rombergs test kunde även ha genomförts utan 
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mätningar på kraftplatta, för att istället fokusera på progrediering av Romberg med slutna ögon 

eller ändrad fotposition (Black, Wall, Rockette & Kitch, 1982). Det hade skapat större möjlighet 

att utvärdera deltagarens utveckling, då resultaten från mätningen med kraftplatta inte går att 

ställa i förhållande till något. Enligt Tjernström, Björklund & Malmström (2015) kan 

reliabiliteten av Rombergs test som mätinstrument ifrågasättas vid mätning posturalt svaj hos 

friska yngre, och bör studeras vidare för reliabilitet hos individer med neurologisk sjukdom. 

Därmed hade det varit motiverat att använda ett annat test för mätning av balansförmåga. 

Balance Evaluation Systems Test (BESTest) har visat sig ha god reliabilitet och validitet, och är 

användbar vid test av individer med neurologisk sjukdom samt äldre (Horak, Wrisley & Frank, 

2009). 

 

10-meters gångtest är ett reliabelt och kliniskt användbart mätinstrument (Collen, Wade & 

Bradshaw, 1990), men eftersom deltagarens tidsintervall ökade under interventionsperioden 

skulle det innebära att hennes gångförmåga försämrats. Yavuzer, Eser, Karakus, Karaoglan, & 

Stam, (2006) menar dock att det är av större klinisk relevans att ha en stabil gångförmåga än 

ökad hastighet, då en ökad hastighet kan riskera att skapa ett felaktigt gångmönster och minskad 

säkerhet för individen. Genom att filma gångcykeln under interventionen kunde författarna 

genomföra en analys och observera ett förändrat gångmönster hos deltagaren, vilket är 

författarnas subjektiva bedömning. Med hjälp av en standardiserad gånganalysmall hade 

bedömning kunnat bli mer objektiv, även om den fortfarande grundar sig i författarnas kunskap 

av gångcykeln (Baker, Esquenazi, Benedetti & Desloovere, 2016). Trots att bedömning utgår 

från författarnas kunskap kunde det vara mer lämpligt att använda Gait Rate som objektivt 

mätinstrument för att bedöma gångkvaliteter såsom kadens, steglängd och stegbredd istället för 

att fokusera på en ökad gånghastighet under 10-meters gångtest.  

 

Författarna upplevde att Falls Efficacy Scale - Svensk version (Bilaga 2) var ett användbart 

instrument då skillnaden av resultat mellan baslinjemätningar och interventionen speglade en 

ökad aktivitetsnivå hos deltagaren. Även deltagarens anhöriga hade en upplevelse av att 

deltagaren var mer trygg i förflyttningar och aktiviteter i hemmet efter avslutad intervention. 

Även om de flesta aktiviteter klarades av utan besvär kvarstod fortfarande en minskad säkerhet i 

att gå nedför i trapp samt att vardagshandla.  
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Resultatdiskussion  

Generaliserbarhet  

När det gäller generaliserbarhet är studiepopulationen för liten för att kunna generalisera 

resultatet, men kan ge en indikation på hur träning påverkar symptomen hos en individen som 

insjuknat i stroke för mer än tre månader sedan. För att kunna generalisera resultaten till en större 

population behövs det genomföras försök på fler individer, samt på individer med en större 

variation av funktionsnedsättningar som påverkar balans- och gångförmågan. Alternativt skulle 

en större homogen population studeras för att kunna skapa specifika riktlinjer för just den 

funktionsnedsättningen. Även om en homogen grupp skulle identifieras är det inte säkert att det 

blir kliniskt relevant då funktionsnedsättningar efter stroke är vitt skilda. 

Påverkades balansförmågan efter fem veckors slingträning i Redcord? 

Posturalt svaj vid självvald position 

Generellt observerades ett ökat posturalt svaj med stor variabilitet, vilket troligtvis berodde på att 

baslinjen och interventionen var för kort. Tidigare studier som har undersökt slingträning i syfte 

att förbättra balansförmågan har antingen haft fler träningstillfällen eller längre 

interventionsperiod, och uppnått ett minskat posturalt svaj.  

 

Vid mätning av det posturala svajets hastighet observerades ingen större förändring under 

interventionsperioden. Det fanns en tydligt ökad hastighet under mättillfälle sex och nio, som 

inte ansågs vara representativa för resultatet. Celerationslinjen låg ovanför 2SD-bandet, vilket 

berodde på att den tredje baslinjemätning visade ett lägre värde och påverkade SD-bandens nivå. 

I slutet av interventionsperioden observerades en ökning av hastigheten, som kom efter en 

relativt utplanad period av tre mätningar (10-12). Det hade varit intressant att se hur datan hade 

utvecklats vid längre intervention.  

 

Arean av det posturala svajet hade stor variabilitet och visade på en positiv trend, vilket stod i 

motsatt förhållande till vad baslinjemätningarna visade. Det var svårt att dra någon slutsats kring 

datan, då det inte uppstod någon längre period av jämna mätningar. Dock visade resultaten på att 
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träningen påverkade balansförmågan hos deltagaren i stor utsträckning. Både den maximala 

amplituden i anterioposterior samt mediolateral riktning visade på en positiv trend, vilket innebar 

att riktningen på de mätvärden som samlades in gick uppåt och innebar en ökning av posturalt 

svaj i dessa rörelseriktningar. Amplituden i mediolateral riktning visade även stor variabilitet, 

likt det posturala svajets area, medan anterioposterior riktning ökade stadigt. Dock förlades inte 

mätpunkterna utanför 2SD-bandet i anterioposterior riktning, vilket innebar att det inte hade skett 

någon signifikant förändring.  

 

Att arean och amplituden i mediolateral riktning har så pass stor variabilitet kan bero på att 

författarna före test har försökt få deltagaren att förflytta sin tyngdpunkt från den icke-

affekterade sidan för att uppnå en jämnare belastning på båda sidor. Delvis försvårades det att 

uppnå en jämn belastning då deltagaren var spastisk i vänster ben, och författarna fick assistera 

deltagaren i att trycka ner hälen innan påbörjat test. Vid visuell analys av linjediagrammet 

indikerar signifikanta förändringar en klinisk relevans (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011), 

vilket har observerats i denna studie. Den stora variabiliteten i resultaten tolkas som en påbörjad 

förändringsprocess när det gäller balansförmåga och postural stabilitet, då deltagaren spontant 

började lägga över tyngdpunkten på den affekterade sidan. Om interventionsperioden hade 

förlängts eller fler träningstillfällen genomförts hade deltagaren troligen, likt resultaten i Lee & 

Lee (2014) samt Park & Hwangbo (2014), fått ett minskat posturalt svaj. Dessa studiers resultat 

skulle kunna bero på hjärnans plasticitet, som genom träning möjliggör återinlärning av 

funktioner som skadats vid insjuknandet (Shumway-Cooke & Woollacott, 2012).  

 

Att det posturala svajet går att förändra hos individer med så kallad “kronisk” stroke har tidigare 

studier påvisat, och även resultat från denna studie indikerar att det går att framkalla en förändrad 

balansförmåga hos individen. I studier (Lee & Lee, 2014; Park & Hwangbo, 2014) som har 

studerat posturalt svaj som utfallsmått efter slingträning har interventionsperioden varit längre 

(åtta veckor) än i denna studie, eller haft fler träningstillfällen totalt (tre gånger per vecka under 

fyra veckor). De fann att svaj area, längd och hastighet minskade hos slingträningsgruppen. Dock 

hade de endast mätningar före och efter interventionsperioden. Om denna studies resultat hade 

utgått från mätningar före och efter interventionsperioden hade insamlad data inte påvisat någon 

variabilitet, vilket hade gett en mindre detaljerad bild av det förändrade rörelsemönstret. Att 
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kunna följa deltagarens utveckling är en fördel med att genomföra SSED. Denna design används 

i syfte att undersöka om en specifik intervention kan påverka specifika faktorer, till exempel 

posturalt svaj, och att dokumentera den individuella variationen av deltagarnas prestationer i 

respons till dessa faktorer. I studier med större interventions- och kontrollgrupper minskar 

sensitiviteten hos individuella variationer, då samtliga deltagare genomför samma intervention 

och ett medelvärde för hela gruppen utvärderas (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Enligt 

Ericson & Ericson (2012) kan individer som drabbas av stroke få en mängd olika 

funktionsnedsättningar beroende på var i hjärnan skadan är förlagd, och därför är det motiverat 

att studera enskilda individer och den funktionsnedsättning de drabbats av innan större studier 

genomförs.  

 

Vid quiet stance i självvald position utan feedback angående postural orientering skedde inga 

stora förändringar i det posturala svajet. Under interventionsperioden började deltagarens 

position korrigeras, vilket kan ses i den ökade maximala amplituden (framförallt mediolateral 

riktning). Särskilt under den sjätte mätningen observerades ett större posturalt svaj av samtliga 

variabler, men inte någon förändring som höll i sig under resterande mätningar. Att datan visade 

en sådan ökning kan bero på flera olika faktorer, till exempel att deltagaren inte sovit ordentligt 

eller gått en längre promenad än vanligt med hemtjänst tidigare under dagen. Syftet med 

korrigering av COP var att skapa symmetri i stående. Genom att deltagaren arbetade med detta 

under interventionsperioden observerades ett ökat svaj i mediolateral riktning. O’Sullivan, 

Twomey & Allison (1997) kom i sin studie fram till att övningar som syftar till att stabilisera 

COP på ett instabilt BOS rekryterar fler proprioceptorer och stimulerar motoriska centrat i 

cerebrum mer effektivt än träning på stabilt underlag. Detta förbättrar den upplevda 

balansförmågan och möjligheten att bibehålla balansen samtidigt som bålstabiliteten förstärks. 

Enligt De Haart, Geurts, Huidekoper, Fasotti & van Limbeek (2004) skapade träning av individer 

med stroke ett minskat posturalt svaj i anterioposterior riktning oavsett storlek på understödsyta, 

minskat behov av visuell orientering samt ökad symmetri. Dock kvarstod en viss grad av 

asymmetri och postural instabilitet. Deras studie visade att posturalt svaj i anterioposterior 

riktning är lättast att påverka genom balansträning. Resultaten från denna studie visar inte dessa 

tendenser, då den maximala amplituden i anterioposterior riktning endast hade en mätpunkt 

utanför de 2SD-banden och det har inte skett någon förändring eller minskning av posturalt svaj i 
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frontalplanet. Däremot var interventionsperioden av denna studie sju veckor kortare än den 

tidigare nämnda studien. Den tidigare studien observerade även ett minskat mediolateralt svaj 

vid träning av abduktorer och adduktorer, vilket har inkluderats i de övningar som deltagaren har 

utfört under denna studie (framförallt abduktorer, se figur 3). Samtliga av de faktorer som De 

Haart, Geurts, Huidekoper, Fasotti & van Limbeek (2004) observerade är viktiga för att 

rehabilitera självständig gång- och balansförmåga. 

Rombergs Test 

Hastigheten av det posturala svajet ökade då endast två punkter var i samma nivå, medan de 

andra punkterna visade på ökad hastighet av det posturala svajet. Arean av det posturala svajet 

var lägst under första mätningen, och endast vid sjunde mätningen uppnåddes ett liknande värde. 

Dock planades resultaten ut under de tre sista mätningarna, vilket skulle kunna bero på en 

tillvänjning vid genomförande av Rombergs test. Den maximala amplituden i anterioposterior 

riktning höll sig till störst del på samma nivå under hela interventionen, med undantag för 

mätning nummer fem och nio. Vid mätning av den maximala amplituden i mediolateral riktning 

förlades tre mätningar (4, 6, 13) på samma nivå medan resterande punkter hade ökad amplitud. 

Anledningen till att det posturala svajet ökade generellt kan troligen förklaras av att deltagaren 

inte utsatt sig för att stå i denna position, med minskad understödsyta. Hon fick arbeta hårdare 

för att bibehålla COP inom BOS och försöka bibehålla ideal alignment, vilket var besvärligt.  

Påverkades gångförmågan efter fem veckors slingträning i Redcord? 

Cerelationslinjen för 10-meters gångtest visar på en positiv trend, det vill säga ett ökat 

tidsintervall för att gå 10 meter. Trots denna tidsökning under 10-meters gångtest gav analys av 

inspelat material (opublicerad data) en tydlig bild av förändrade gångkvaliteter.  

 

Vid analys av deltagarens gång observerades en asymmetri med förkortad ståfas och förlängd 

svingfas på den affekterade sidan, samt en längre period av dubbelstöd. Deltagaren uppvisade en 

tydlig extensionssynergi, som påverkade gångcykeln. Under svingfasen använde sig deltagaren 

av kompensatoriska rörelser i form av bäckentippning i frontalplanet, cirkumduktion av vänster 

ben samt lateralflektion av bålen åt höger sida. Det observerades även en motsolsrotation av 

bäckenet i samband med cirkumduktion av vänster ben. På grund av att deltagaren använde sig 
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av fotortos för att motverka droppfot förhindrades hälisättning, vilket innebar att deltagaren gick 

direkt in på “foot flat”. Dock var det positivt att fotortosen användes då cirkumduktionen av 

vänster ben minskade. Baker, Esquenazi, Benedetti & Desloovere (2016) menar att nämnda 

faktorer påverkar gånghastigheten, vilket har dokumenterats i resultatet av denna studie. De 

menar även att individer som drabbats av stroke har en minskad eller utebliven armpendling på 

den affekterade sidan, vilket uppvisades av deltagaren vid 10-meters gångtest då ena sidan är 

spastisk och andra håller kryckkäppen. Ytterligare beskriver Chen, Patten, Kothari & Zajac 

(2005) att det krävs större energikonsumtion för att initiera och slutföra svingfasen av det 

affekterade benet, samt att det därmed kan ha samband med den förlängda svingfasen av det 

affekterade benet.  

 

Förändringar som observerades under interventionsperioden var att rotation av bäckenet 

minskade vid användning av fotortos samt att tyngd kunde läggas över på vänster ben under 

längre perioder. Höftledens utåtrotation var markant i början av interventionsfasen, och 

minskade successivt. Till följd av tyngdöverföring på vänster ben kunde den totala steglängden 

för höger ben öka. Däremot menar Baker, Esqueanzi, Benedetti & Desloovere (2016) att 

steglängden av den affekterade sidan minskar medan Balasubramanian Bowden, Neptune & 

Kautz (2007) menar att steglängden för den affekterade sidan är längre jämfört med den icke-

affekterade sidan, vilket även observerades i denna studie. Deltagaren utökade sin steglängd från 

att ha gått fot-till-fot till semi-tandem position vilket kan vara en förklaring till att tiden för 10 

meters gångtest ökade.  Det som kvarstod efter interventionens slut var att deltagaren inte kunde 

komma ut i extension av vänster höftled, som berodde på spasticitet i quadriceps.  

 

Vid analys av opublicerad data från 10-meters gångtest kan en förbättring av gångkvaliteter ses 

från början till slut av interventionsperioden. Trots att tidsintervallet ökade för genomförande av 

gångtestet under interventionen har det visat sig att det är av större klinisk relevans att ha en 

stabil gångförmåga än ökad hastighet, då en ökad hastighet kan riskera att skapa ett felaktigt 

gångmönster och minskad säkerhet för individen (Yavuzer, Eser, Karakus, Karaoglan, & Stam, 

2006). På grund av den större kliniska relevansen att ha en stabil gångförmåga än ökad hastighet 

kan det i framtiden vara mer lämpligt att använda Gait Rate som mätinstrument för att bedöma 

gångkvaliteter. Shumway-Cooke & Woollacott (2012) beskriver att gången är uppbyggd av 
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parametrar såsom kadens, steglängd och stegbredd vilket även hade kunnat undersökas mer 

objektivt med hjälp av Gait Rate.  

 

Under sista interventionsmätningen klarade deltagaren av att gå självständigt utan hjälpmedel, 

med en person som gick bredvid, i 10 meter med god tyngdöverföring på vänster ben. Deltagaren 

korrigerade det posturala svajet och sin kroppsposition självständigt. Testet tog längre tid än de 

test som redovisas i figur 16, men är signifikant då gångcykeln förändrades till att bli mer 

följsam och koordinerad jämfört med uppstarten av interventionen, men armpendling saknades 

fortfarande.  

Påverkades fallrädslan efter fem veckors slingträning i Redcord? 

Vid mätning av den upplevda fallrädslan med Falls Efficacy Scale - Svensk version (Bilaga 2) 

visade det sig att deltagaren fick en ökad känsla av säkerhet vid utförande av olika aktiviteter i 

vardagen. Vid påbörjad A-fas dokumenterades en totalsumma på 78 av 120 poäng, vilket är 65 

procent. Vid avslutad B-fas dokumenterades en totalsumma på 95 av 120 poäng, vilket är 79 

procent. Vid genomgång av FES tillsammans med deltagaren framgick det att hon inte kunde 

utföra alla aktiviteter så som “städning” och “vardagshandla”, vilket hennes make utförde. 

Författarna frågade då enligt formulärets instruktioner vidare: “tänk om du kunde utföra 

beskrivna aktivitet”. Totalsumman av FES som vanligtvis är 130 vid besvarande av samtliga 

frågor reviderades till en totalsumma av 120 då deltagaren markerade en fråga med “vet ej”. Den 

totala ökningen av tilltro till sin egen förmåga hade därmed ökat med 14 procent, vilket är 

positivt då tilltron till sin egen förmåga i kombination med ökad balansförmåga inverkar positivt 

på det dagliga livet (Benight & Bandura, 2003). 

 

Det kan diskuteras vidare om ökningen av säkerhet i dagliga aktiviteter endast beror på 

slingträningens effekt, om det är deltagarens upprepade försök att utmana sin posturala kontroll 

genom att förlägga COP längre åt den affekterade sidan under balanstesten, att författarna har 

gett deltagaren uppmuntran efter utförda test och under träning eller att deltagaren har lyckats 

under studien med att utföra träning och test. Det är troligen en kombination av samtliga faktorer 

som haft inverkan på den ökade tilltron hos deltagaren. Deltagarens tilltro till sin egen förmåga 

ökade vid test av balansförmåga under interventionsperioden, även om ett visst motstånd 
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kvarstod till att utmana sin COP genom att förlägga den utanför BOS. Benight & Bandura (2003) 

menar att när en individ upplever svag tilltro till sin egen förmåga påverkar detta hur individen 

möter olika miljöer. Svag tilltro till sin egen förmåga resulterar i en osäkerhet och rädsla vid 

utövande av aktiviteter, som i sin tur leder till att personen har svårt att utföra aktiviteter. Detta 

leder till en negativ trend av minskad aktivitet och oförmåga att utföra aktivitet. 

 

Den ökade säkerheten deltagaren upplevde vid utförande av dagliga aktiviteter, enligt FES, 

skulle kunna leda till en ökad initiativförmåga att leva ett aktivt vardagsliv.  

Detta stödjer även Liu, Ng, Kwong, & Ng (2015) med att visa på att en minskad fallrädsla leder 

till ökad delaktighet hos individer som lider av kronisk stroke. Som tidigare nämnt gick 

deltagaren dagliga promenader i assistans av hemtjänst. Utöver detta var den fysiska aktiviteten 

begränsad. I slutet av interventionsperioden berättade deltagaren att hon börjat förflytta sig mer 

inom hemmet.  

Kliniskt resonemang 

Eftersom det endast är en deltagare i studien går det inte att generalisera resultaten till en större 

population, men resultaten från denna intervention ger en indikation om att det går att påverka 

funktionsnedsättningar hos individer i den ”kroniska” fasen av stroke. För att det ska vara 

motiverat för kliniker att köpa in Redcord® behövs ytterligare forskning kring hur större grupper 

påverkas av träningen, samt hur individer med olika typer av biverkningar påverkas av samma 

typ av träning. För att kunna utvärdera Redcord® som behandlingsmetod behöver studier 

tillämpa liknande utfallsmått, för att bidra till ett konsensus kring vad som påverkas vid träning i 

Redcord®.  

 

Fysioterapeutens kunskap om kroppens funktioner förs vidare till individen som behandlas, och 

bidrar till ett fysioterapeutiskt förhållningssätt. Arbetet, som omfattar interaktion med individer, 

aktiverar dennes egna resurser som bidrar till återinlärning och förändring. Enligt Redcord® ska 

träning ske kontrollerat och noggrant, som är i enlighet med fysioterapeutens arbete. Under en 

behandlingsperiod ska individen regelbundet följas upp av fysioterapeut, där tester genomförs för 

att se om individen fått förbättrad funktion eller ökad kvalitet i rörelser. Detta indikerar att 

övervakad träning bör prioriteras inom rehabilitering. Vidare finns en review av Fokkenrood et al 
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(2013), där individer med claudicatio intermittens undersökts, som visar att övervakad träning 

har statistiskt signifikanta fördelar i jämförelse med träning som ej är övervakad. Dessutom 

menar van Asselt, Nicolaï, Joore, Prins & Teijink (2011) att övervakad träning är ett 

kostnadseffektivt behandlingsalternativ. Genom att vara engagerad i rehabilitering av individer 

med funktionsnedsättningar till följd av stroke har fysioterapeuten möjlighet att påverka fysiska 

och psykiska faktorer, samt bidra till återinlärning (LSR, 2009). Detta leder till att individen har 

ökad chans till ett självständigt liv och möjlighet till delaktighet.  

 

Interventionen har visat sig ha stor betydelse i förändring av fallrädsla, vilket har stor inverkan 

på aktivitetsförmågan. I denna studie har det visat sig att fallrädsla mätt genom FES går att 

minska, men är ett kvantitativt mått som i framtiden skulle kunna utvärderas mer kvalitativt 

(parallellt med en kvantitativ studie) för att få fram individens och anhörigas upplevelser. Även 

upplevelser av förändring i balans- och gångförmåga skulle kunna dokumenteras mer utförligt i 

en kvalitativ studie, till exempel förbättrad gångcykel trots ökat tidsintervall vid 10-meters 

gångtest.   

 

Författarna tror att Redcord® kan vara ett lämpligt behandlingsalternativ inom rehabilitering av 

stroke, där syftet är att återinlära funktion och säkerställa god kontakt med individen, för att 

senare kunna progrediera till mer funktionella övningar som genomförs i vardagen. Genom att 

lägga tid och uppmärksamhet på individens rehabilitering initialt kan fysioterapeuten på lång sikt 

bidra till att det inte uppstår återkommande besvär, då god integrering av lokal och global 

muskulatur samt neuromuskulär funktion har etablerats under övervakning.  

Konklusion  

Det posturala svajet ökade i självvald position och under Rombergs test, med stor variabilitet. 

Olika aspekter av gångcykeln har förbättrats trots ökat tidsintervall. Den upplevda fallrädslan 

minskade hos deltagaren, vilket har en positiv påverkan på självständighet och delaktighet. 

Utifrån de resultat som framkommit i denna studie verkar träning i Redcord® en lämplig 

behandlingsmetod för att förändra balans- och gångförmåga samt minska fallrädsla hos en 

individ som drabbats av stroke för minst tre månader sedan.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev 

“Utvärdering av slingträning i Redcord® på balans- och gångförmåga hos individer som 

insjuknat i stroke för minst tre månader sedan” 

Informationsbrev 

Hej, 

Vi är två fysioterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Vi ska skriva ett examensarbete, 

och har valt att inrikta oss på träning för individer som drabbats av stroke för minst tre månader 

sedan. Vår studie syftar till att undersöka om slingträning med Redcord® kan förändra balans- 

och gångförmåga samt upplevd fallrädsla hos individer som drabbats av stroke.  

 

Upplägg av träningen kommer att vara följande: måndagar och torsdagar, klockan 16:30- 17:30 

under totalt sex veckor. Träningen sker under ledning av oss på Luleå Tekniska Universitet. 

Under träningen kommer vi att ha en kontinuerlig dialog och du kommer att kunna ställa frågor 

och/eller ge feedback till oss.  

 

Redcord® är ett träningsredskap som innefattar instabil träning med slingor (se bild), och är en 

funktionell form av styrketräning. Behandlingen ska vara smärtfri, och övningarna utförs 

kontrollerat och noggrant.  

 

 

Bild lånad från: topflighttherapy.com 
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Vi kommer att börja med en kort intervju, för att få reda på mer om din sjukdomshistoria. Du 

kommer även att få svara på en enkät som utvärderar dina kognitiva förutsättningar. Test av din 

balans- och gångförmåga samt din upplevda fallrädsla genomförs. Gångtest kommer att filmas, 

för att vi ska kunna gå tillbaka och analysera din gång. 

Datan som samlas in under studiens tid skyddas, avidentifieras och används enbart i studiens 

syfte. De enda som kommer att ha tillgång till informationen är vår handledare och oss. Datan 

sparas på en lösenordsskyddad dator. Ingen personlig information kommer att redovisas i 

examensarbetet. Efter avslutat arbete kommer informationen raderas. 

Deltagande i studien sker på frivillig basis och du har rätt att avbryta när som helst under studien 

utan att behöva motivera varför. När vårt examensarbete har publicerats på universitetets 

hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/  kommer du ha möjlighet att läsa det. 

 

Intresseanmälan skickas till nedanstående kontakter. Om du har frågor, hör av dig till oss.  

Paulina Olausson, telefon: xxxx-xxxxxx e-post: pauola-3@student.ltu.se 

Hanna Rissanen, telefon: xxxx-xxxxxx e-post: hanris-4@student.ltu.se 

Handledare: Irene Vikman, telefon: xxxx-xxxxxx e-post: Irene.Vikman@ltu.se  

http://pure.ltu.se/portal/sv/
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Förfrågan om medverkan i examensarbetet med träning i Redcord®  

 

Svarstalong  

 

Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information om examensarbetet ⏯ 

Jag godkänner medverkan i examensarbetet ⏯ 

Namn: 

E-post: 

Telefonnummer: 
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Bilaga 2 Falls Efficacy Scale 

Karin Hellström Bilaga      3:4 

Uppsala universitet 

Inst för neurovetenskap 

Sjukgymnastik 

751 24 Uppsala 

018/471 47 62 

Karin.Hellstrom@neuro.uu.se 

 

Instruktioner till Upplevd-Balans: Utföra aktiviteter utan att falla 
Ställ frågorna efter den ordning som aktiviteterna följer dvs börja med fråga 1 och sluta mrd 

fråga 13. Visa den uppförstorade skalan för patienten och be patienten peka på den siffra som 

de vill ange som svar på respektive fråga. Detta är speciellt viktigt för patienter med afasi. 

 

Instruktion till att ställa frågorna: 

 

-  Jag har här några frågor om hur säker Du upplever dig vara inför att göra vanliga 

dagliga aktiviteter utan att falla. För var och en av aktiviteterna, var snäll och säg mig 

hur säker du känner Dig, 0 betyder inte säker alls, 5 betyder ganska säker och 10 helt 

säker på att utföra aktiviteten utan att falla. 

 

-  (Upprepa för varje aktivitet) - Hur säker är Du att Du kan … (fråga om aktiviteten) 

utan att falla? 

 

Om den svarande säger att hon/han inte kan utföra aktiviteten fråga enligt följande: 

 

-  Jag vet att Du inte brukar (inte kan)…. men tänk om Du gjorde (kunde)….., hur 

säker är Du att Du kan….. (fråga om aktiviteten) utan att falla? 

 

Om den svarande igen säger, ”Jag gör inte (kan inte göra) det, ställ frågan på följande sätt: 

 

-  Jag förstår att Du inte gör (kan inte göra) det men försök att tänka om Du gjorde 

(kan göra) det, hur säker tror Du på att Du skulle känna dig på att… (fråga om 

aktiviteten) utan att falla? 

 

Om den svarande fortsätter att säga: ”jag gör inte, kan inte göra det” fråga inte mer utan markera 

Vet ej. 

 

Vid poängsammanräkning kan antingen 

fråga 1-6 (PADL) maximalt 60 poäng , 

fråga 8-13(IADL) maximalt 60 och/eller 

fråga 1-13 FES(S) Total mximalt 130 beräknas. 

 

mailto:Karin.Hellstrom@neuro.uu.se
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UPPLEVD-BALANS: UTFÖRA AKTIVITETER UTAN ATT FALLA 

 
Skatta på en skala från 0 till 10, där 0 är inte säker alls och 10 är helt säker, hur 

säker Du är på att utföra följande aktiviteter utan att falla: 

Om Du inte brukar/kan utföra aktiviteten tänk Dig att Du gör/kan utföra aktiviteten och försök föreställa 

Dig hur säker Du skulle känna Dig. 

Upprepa för varje aktivitet: 

- Hur säker är du på att du kan... (nedanstående aktiviteter från 1-13) ... utan att falla? 

 

 Inte 

säker 

alls 

         Helt 

Säker 

1. Gå i och ur 

sängen 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Gå på toaletten 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Tvätta dig 

själv 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Sätta dig och 

resa dig ur en 

stol 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Klä av och på 

dig 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Bada eller 

duscha 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Gå upp och 

ned för 

trappor 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Gå runt 

kvarteret 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Sträcka dig in i 

garderober och 

skåp 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Städa 

lägenheten 

(dvs sopa eller 

damma) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Skalan är utarbetad av M E Tinetti, MD. Yale University Scool of Medicine, New Haven, Connecticut. USA. 

Skalan är efter tillåtelse av Dr. Tinetti översatt och omarbetad av Karin Hellström, Uppsala Universitet, 

Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik. Box 593, BMC. 751 24 Uppsala. 
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 Inte 

säker 

alls 

         Helt 

Säker 

11. Laga mat som 

inte innebär att 

bära heta eller 

tunga saker 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Skynda dig att 

svara i telefon  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Vardagshandla  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Summa PADL (1-6): poäng 

Summa IADL (8-13): poäng 

Summa Total (1-13): poäng 

 

 

 

 

 
Namn: 

Klinik. Ort: 

Datum: 
 

 

 

 

 

 

Skalan är utarbetad av M E Tinetti, MD. Yale University Scool of Medicine, New Haven, Connecticut. USA. 

Skalan är efter tillåtelse av Dr. Tinetti översatt och omarbetad av Karin Hellström, Uppsala Universitet, 

Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik. Box 593, BMC. 751 24 Uppsala. 

 

 


