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Abstrakt 

Introduktion: Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar. Karaktäristiskt vid hemipares 

till följd av en stroke är ett asymmetriskt gångmönster och en nedsatt gånghastighet jämfört 

med friska individer. Tidigare studier har visat att gångträning på löpband med body weight 

support (BWS) som utförs genom en progressiv ökning av hastigheten bidrar till ett förbättrat 

gångmönster. Gångträning på löpband med BWS på en snabb hastighet har även visat sig 

förbättra gånghastigheten hos strokedrabbade. Forcerad gångträning innebär en hastighet över 

individens självvalda bekväma gånghastighet. I nuläget finns det ingen litteraturöversikt som 

specifikt undersöker detta samt vilka effekter det har på gångmönster och gånghastighet. 

Syftet var att göra en litteraturöversikt om effekten av forcerad gångträning på löpband för 

personer med hemipares till följd av en stroke, i den subakuta respektive kroniska fasen. 

Metod: För att hitta artiklarna användes databaserna; PubMed, AMED och CINAHL. För 

sökningen användes MeSH-termer; stroke, hemiplegia, walking och gait, samt sökordet 

treadmill för att precisera sökningen. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes utifrån en 

egen modifierad version av Fribergs granskningsmodell. Först lästes artiklarnas titlar och 

abstrakt, därefter lästes relevanta artiklar i fulltext. Totalt sex artiklar inkluderades. Resultat: 

Forcerad gångträning bidrar till en ökad gånghastighet men inte till ett mer symmetriskt 

gångmönster. Konklusion: När gånghastigheten är målet med rehabiliteringen så är forcerad 

gångträning på löpband en fördelaktig träningsmetod för individer med hemipares till följd av 

en stroke. Dessa slutsatser är utifrån sex studier och för att helt klarställa klinisk relevans 

krävs mer forskning inom området.  

 

Nyckelord: Gånghastighet, Gångmönster, Löpband, Rehabilitering, Stroke   
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1. Inledning 

Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar. Årligen drabbas drygt 30 000 svenskar av 

sjukdomen (1). Stroke kan delas in i tre olika faser, akut, subakut och kronisk, beroende på 

hur länge efter insjuknandet individen befinner sig (2). Enligt en generell definition inträffar 

den akuta fasen 6 - 48 timmar, subakuta fasen 48 timmar till veckor och kroniska fasen 

veckor till månader efter insjuknandet (3). Definitionen av kronisk stroke varierar dock 

mellan författare. En del menar att den inträffar 3 månader efter insjuknandet (3), andra 

påstår att det är 6 - 12 månader efter insjuknandet (2). En stroke uppstår till följd av ischemi i 

hjärnan. Detta orsakas av en blockad i form av en propp som stoppar blodflödet i hjärnan 

eller av en blödning som trycker på hjärnvävnaden. Stroke kan drabba olika delar av hjärnan 

och resultera i skador på vävnaden. Symtombilden varierar beroende på vilken del av hjärnan 

som drabbas (4).  

Till följd av en stor skada i en av storhjärnans hemisfärer ses ofta kontralateral hemipares (5). 

Hemipares definieras enligt Svensk Mesh som en “svår eller fullständig förlust av 

muskelfunktionerna på ena kroppshalvan” (6). Muskelsvaghet till följd av en stroke uppstår 

primärt av hjärnskadan och sekundärt från inaktivitet då musklerna inte används lika frekvent 

och anpassas därefter. Lokalisation och storlek av skadan avgör utbredning av muskelsvaghet 

hos individen (7). Beroende på utbredning och graden av muskelsvaghet påverkas 

gångmönstret olika hos personer med hemipares till följd av en stroke.   

1.1 Karaktäristiskt gångmönstret    

Karaktäristiskt för individer med hemipares till följd av en stroke är en asymmetri i avseende 

på steglängden samt tiden för stå- och svängfasen i gångcykeln (8). Förbättra symmetrin 

anses ofta som ett viktigt mål med strokerehabilitering (8, 9). Knutsson et. al. undersökte 

mönstret vad gäller muskelaktivering hos 26 personer med hemipares. Studien visade en 

avsaknad på aktivering av plantarflexorer och relativ låg aktivering av tibialis anterior hos 

individer med hemipares jämfört med en kontrollgrupp som innefattade friska personer. 

Studien visade även att karaktäristiskt för gångmönstret hos individer med stroke är ett 

hyperextenderat knä vid ståfasen samt en avsaknad på knäflexion under svängfasen (10).    

Ett hyperextenderat knä vid ståfasen är en kompensation för svaghet i quadriceps eftersom 

det är svårt att stabilisera knäleden (11). Det som ofta ses till följd av en hemipares är att den 

affekterade foten släpar i golvet. Detta resulterar bland annat från muskelsvaghet av knä- 
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respektive höftflexorer. Det finns olika kompensationsstrategier för att, bortsett från 

muskelsvagheten, lyfta fram benet under svängfasen. En av dessa är cirkumduktion av det 

affekterade benet, som sker genom framåttippning av bäckenet med samtidig abduktion i 

höften (12).   

Spasticitet till följd av en stroke är också något som påverkar gångmönstret. Vanligt 

förekommande är spasticitet i plantarflexorerna. Spasticitet i de här musklerna förhindrar 

dorsalflexion och på så vis begränsar heel-strike vid fotnedsättningen. När fotnedsättningen 

sker med platt fot bidrar detta till en hyperextension av knät under ståfasen. Under 

svängfasen förhindrar spasticitet i plantarflexorerna kraftutveckling vid toe-off. Allt detta 

bidrar i sin tur till en kortare steglängd och nedsatt gånghastighet (12).   

Studier har visat att asymmetrin för steglängden varierar. Antingen föreligger en asymmetri 

genom en längre steglängd för den icke-affekterade sidan och en kortare steglängd för den 

affekterade sidan, eller tvärtom (13–18). Den typiska asymmetrin gällande tiden för stå- och 

svängfasen, är en längre ståfas och kortare svängfas för den icke-affekterade sidan jämfört 

med den affekterade sidan (8, 19). Detta beror på att instabiliteten av det affekterade benet 

tvingar individen att tidigare flytta över vikten på det icke-affekterade benet än vid en normal 

gångcykel (15). En studie har visat att när individer med stroke går på en självvald hastighet 

har de en kadens som är högre och en dubbelsteglängd som är kortare jämfört med friska 

individer. Vid gång på en snabb hastighet får de en mer normal kadens och dubbelsteglängd i 

förhållande till friska individer (20). Kadens betyder stegfrekvens och mäts genom antal steg 

per minut. Dubbelsteglängd i sin tur är den sammanlagda steglängden för båda benen i en 

gångcykel. 

1.2 Gånghastighet   

Som tidigare nämnt så påverkas gånghastigheten av olika nedsättningar till följd av en stroke. 

Friska individer har en normal gånghastighet som ligger mellan 1,0 m/s och 1,2 m/s (21).  

Studier har visat att individer med stroke går på en bekväm självvald gånghastighet mellan 

0.2 m/s till 0.8 m/s, samt att de kan öka sin gånghastighet mellan 0.33 m/s till 1.07 m/s (20, 

22). Även om individer med stroke ökar sin hastighet så uppnår de inte den normala 

gånghastigheten för friska individer (20).  
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I en studie av Taylor-Piliae et. al undersöktes vilka faktorer som påverkade gånghastigheten 

hos personer som drabbats av en stroke. De studerade benstyrka, balans och kognitiva 

nedsättningar. Det visade sig att uthållighet och benstyrka är avgörande variabler för att 

förutse gånghastigheten (23). Mentiplay et. al studerade i sin review sambandet mellan 

isometrisk muskelstyrkan i olika benmuskler och gånghastigheten. De inkluderade 21 

artiklar. Resultatet visade att styrka i knä-extensorer har svag-mild korrelation med 

gånghastigheten medan styrka i ankel-muskulaturen har störst korrelation med 

gånghastigheten (24).    

10 meters gångtest är ett vanligt utfallsmått som används för att mäta gånghastigheten vid 

studier gjorda på individer med stroke (25). Genom att använda en 14 meter lång gångbana, 

och mäta de mellersta 10 metrarna, kan den snabba och bekväma gånghastigheten analyseras. 

En studie har visat att detta test har en hög validitet för individer med hemipares till följd av 

en stroke (26). 

1.3 Gångträning   

Gångträning på löpband ses som en uppgiftsorienterad träningsmetod för individer med 

stroke (27). Gångträning på löpband kan genomföras med avlastning av kroppsvikten, 

engelskt översatt body weight support (BWS). Rekommendationer vid gångträning på 

löpband med BWS, är 30% viktavlastning vid en löpbandshastighet på cirka 0,25 m/s. 

Hastigheten på löpbandet ska ökas och viktavlastning minska så fort individen har förmågan 

att lägga över vikten på det paretiska benet (9). Denna metod tillåter en progressiv ökning av 

kraven på postural kontroll, gånghastighet och bidrar till upprepning av en komplett 

gångcykel. Den här typen av träning gör det möjligt för fysioterapeuten att bidra med manuell 

assistans samt främja ett normalt gångmönster hos patienten (12).    

Hesse et, al jämförde i sin studie skillnaden mellan gångträning på löpband med BWS och 

vanlig gångträning på golv. Studiens resultat visade att gångträning på löpband med BWS 

gav; en längre ståfas för det affekterade benet, ett mer symmetriskt gångmönster, minskad 

spasticitet i gastronemicus samt en minskad kokontration mellan gastronemicus och tibialis 

anterior, jämfört med gångträning på golv (28). I en annan studie jämfördes istället 

gångträning på löpband med BWS upp till 40 % avlastning och träning på löpband utan 

BWS. Båda grupperna utförde samma träningsform. Resultatet från interventionerna 

utvärderades bland annat genom gång på golv. Gruppen med BWS fick bättre resultat vad 
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gäller gångmönstret och hade lättare att överföra detta till gång på golv. Båda grupperna fick 

en förbättrad gånghastighet men det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Det sågs 

däremot en skillnad mellan deltagarna i båda grupperna. De försökspersoner som i början av 

studien hade en gånghastighet lägre än 0.2 m/s fick vid re-test störst förbättring av 

gånghastighet jämfört med försökspersonerna som initialt hade en gånghastighet över 0.2 

m/s. Författarna till studien drog slutsatsen att avlastning av nedre extremiteter är en viktig 

aspekt vid träning av balans under gång (29).   

I en studie genomfördes gångträning på löpband BWS och där undersöktes vilken effekt 

löpbandets hastighet har på individernas självvalda gånghastighet. Individernas begränsning 

av rörelseförmågan graderades som mild/ lindrig eller svår. De blev därefter randomiserat 

tilldelade gångträning på ett löpband med antingen långsam, snabb eller varierande hastighet. 

Studien visade generellt att den grupp som tränade på ett löpband med snabb hastighet hade 

störst förbättring av gånghastigheten (30). En studie har även visat att snabb gångträning med 

BWS bidrar till ett mer symmetriskt gångmönster (31).  

1.4 Forcerad gångträning  

Studier har visat att vid gång på löpband har individer med stroke kapaciteten att gå på 

snabbare hastigheter än deras självvalda hastighet på golv (20, 32). En annan studie visade att 

individer med stroke också har förmågan att öka sin hastighet signifikant över den nivå som 

de upplever är bekväm (33). Vid gångträning på en hastighet över den självvalda bekväma 

hastigheten har studier visat både en förbättring av gångmönstret och gånghastigheten (30, 

31). I nuläget finns ingen definition som innefattar gångträning som utförs på en hastighet 

över individens självvalda bekväma hastighet. Vi valde därför att definiera det som forcerad 

gångträning.  

I en review skriver författaren att “för närvarande, verkar det som att gångträning på löpband 

med en högre hastighet har en bättre terapeutisk effekt än långsammare hastighet och att 

löpbandets hastighet måste sättas högre än den bekväma hastigheten på golv” (34, egen 

översättning av citat). Enligt litteraturen finns det ett värde i att träna gång på en hastighet 

över individens självvalda bekväma hastighet. Det finns ingen litteraturöversikt som specifikt 

undersöker forcerad gångträning på löpband samt vilka effekter den har på gångmönster och 

gånghastighet.  
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2. Syfte  

Syftet var att göra en litteraturöversikt om effekten av forcerad gångträning på löpband för 

personer med hemipares till följd av en stroke, i den subakuta respektive kroniska fasen.  

2.1 Frågeställningar  

● Hur påverkas gångmönstret av forcerad gångträning på löpband?   

● Hur påverkas gånghastigheten av forcerad gångträning på löpband?  

3. Material och metod 

3.1 Material  

Artikelsökningen gjordes i databaserna; PubMed, CINAHL och AMED. Valet av databaser 

baserade på relevans för ämnet medicin och hälsa. För sökningen användes MeSH-termer; 

stroke, hemiplegia, walking och gait, samt sökordet treadmill för att precisera sökningen. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes utifrån en egen modifierad version av Fribergs 

granskningsmodell (35).  

3.1.1 Inklusionskriterier  

● Kvantitativa studier.  

● Artiklar skrivna på engelska eller svenska.  

● Publicerade mellan åren 2005 - 2016.  

● Patientgruppen är individer med hemipares till följd av en stroke i den subakuta eller 

kroniska fasen.  

● Artiklar som undersöker effekter av en ökad gånghastighet på löpband.  

● Artiklar som studerar gångträning på löpband med respektive utan BWS.  

● Artiklar som studerar utfallsmåtten gångmönster och/eller gånghastighet.  

3.1.2 Exklusionskriterier  

● Kvalitativa studier, reviewartiklar, meta-analyser och pilotstudier.  

● Studier gjorda på djur.  

● Artiklar skrivna på annat språk än engelska och svenska.  

● Artiklar som endast studerar gångträning på golv.  
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● Artiklar som endast undersöker effekten av gångträning på löpband med;  

○ en initial hastighet som inte är individuell. 

○ samtidig annan intervention som inte utförs på alla deltagare. 

○ biomekaniska variabler som utfallsmått. 

○ lutning, robotassistans, non-motorized treadmill, split-belt treadmill, dual belt 

treadmill, dual-tasking, ortoser, visuell feedback, auditiv feedback i form av 

metronom samt elektrisk muskelstimulering (FES).  

3.2 Metod  

Först gjordes en preliminär litteratursökning i PubMed för att få en överblick av ämnet. 

Ämneslista för relevanta artiklar undersöktes för att hitta mest frekvent använda MeSH-

termer. Det fanns ingen passande MeSH-term som täckte sökordet treadmill, därför valdes 

treadmill som sökord för att precisera sökningen. Valda MeSH-termer och sökord 

kombinerades i de olika databaserna. "Stroke"[MeSH Major Topic] OR "Hemiplegia"[MeSH 

Major Topic] AND "Walking"[Mesh] OR "Gait"[Mesh] AND treadmill. 

 

Första och andra urvalsprocessen skedde utifrån tidigare nämnda inklusions- och 

exklusionskriterier. Vid första urvalet lästes artiklarnas rubrik och abstrakt, 77 relevanta 

artiklar hittades. Vid andra urvalet lästes relevanta artiklar utifrån fulltext, varav sex artiklar 

inkluderades. Sammanställning av de inkluderade artiklarna se tabell 1.  

 

Tabell 1. Sammanställning av de inkluderade artiklarna  

Databas Antal träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PubMed  219 31 0 3 

CINAHL 141 23 9 2 

AMED 163 23 11 1 

 

För att hitta relaterade artiklar granskades de inkluderade artiklarnas referenslistor ut efter 

titlar och sedan lästes valda artiklarnas utifrån deras abstrakt. Till relevanta artiklar tillkom 

ytterligare 1 relaterad artikel. De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades enligt en egen 

modifierad version av Fribergs granskningsmodell (bilaga 1), där frågorna formulerades om 

till Ja och Nej frågor för att tydligare kunna presenteras, se tabell 2 (35). Artiklarna som 
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inkluderades sammanställdes i tabell 3 enligt PICO-modellen (36). PICO står för patient, 

intervention, comparsion och outcome; svenskt översatt till patient, intervention, 

kontrollgrupp och utfall. En modifiering av modellen gjordes genom tillägg av tid och 

utfallsmått.  

 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar.   

 

13 frågor (bilaga 1) som kan besvaras med Ja eller Nej.        

Ja motsvarar 1 poäng och redovisas som X. Nej motsvarar 0 poäng och redovisas som blank ruta.   
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4. Resultat 

Totalt sex artiklar inkluderades i resultatet. De inkluderade artiklarnas intervention- och 

kontrollgrupp som faller under litteraturöversiktens exklusionskriterier presenteras ej i 

resultatet (tabell 3). Resultatet presenteras utifrån de inkluderade artiklarnas 

interventionsgrupper som motsvarar syftet med litteraturöversikten, vilket i vissa fall skiljer 

sig från de inkluderade artiklarnas faktiska intervention. Beskrivning av artiklarnas deltagare 

och studiernas tidsförlopp, se tabell 3.  

4.1 Interventioner med forcerad gångträning  

Två av artiklarna som inkluderades är experimentstudier (37, 38). Ena studien genomförde ett 

test på löpband med en datainsamling på självvald bekväm hastighet och maximal hastighet 

motsvarande “mycket ansträngande” på Borg skalan. Detta jämfördes med ett liknande test 

på golv (37). Den andra studien bestämde genomsnittlig självvald bekväm hastighet genom 

fem försök på golv, vilket var den hastighet som initierades på löpbandet för testpersonerna. 

Hastigheten ökades på löpbandet med 10 % två gånger efter testpersonernas förmåga, varje 

hastighet skulle bibehållas under två minuter. Under de sista 30 sekunderna skedde 

datainsamling (38).  

Tre av studierna hade grupper som utförde gångträning med BWS på löpband (39, 41, 42). 

För två av studierna presenteras det som intervention (39, 42) och för en studie som 

kontrollgrupp, vilken inte utfallet presenteras eftersom den faller under exklusionskriterier 

(41). För de två studier med BWS som intervention, reducerades BWS och löpbandets 

hastighet ökades under studiernas förlopp efter individens förmåga vilket metodologiskt 

skilde sig studierna emellan (39, 42). Minskning av BWS och ökning av hastighet utfördes på 

följande sätt; Gama et. al. initialt 30 % delvis BWS som under studiens gång reducerades 

efter förmåga och gångträning på individens maximala hastighet (39), Yen et. al. initialt 40 % 

BWS och hastighet bestämd utifrån individens förmåga, minskning av BWS och ökning av 

hastighet som skedde allt eftersom individen förbättrades (42). 

 

Två studier hade inte BWS för de interventioner som presenteras (40, 41). Ena studien hade 

både en interventionsgrupp och kontrollgrupp som faller under forcerad gångträning, vilka 

båda utgick från den maximala gånghastigheten uppmätt på golv. Interventionsgruppen 

utförde hastighetsberoende gångträning på löpband, genom en progressiv ökning av 
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löpbandets hastighet med 10 % efter individens förmåga för varje set, 7–8 set (30 sekunder 

gång + två minuter vila). Detta jämfördes med gångträning på löpband i 30 minuter på en 

konstant hastighet (40). I den andra studien genomfördes interventionen med gångträning på 

löpband, som initierades på halva maximala hastigheten uppmätt på golv och progressivt 

ökades efter förmåga (41). 

 

Tabell 3. Presentation av inkluderade artiklar enligt modifierad PICO-modell. 

 

Författare Tid Patient Intervention Kontrollgrupp Utfallsmått Utfall

Bayat et. al. (37) Experiment n=10 (stroke)           

post stroke > 2 v                               

Kön: 6/4                         

Ålder: 63±19                             

n=5 (friska individer)       

Kön: 3/2                       

Ålder: 59±21

Test på löpband:           

(1) Individernas 

bekväma hastighet 

bestämdes. 

Datainsamling. Vila.      

(2) Den maximala 

hastigheten 

bestämdes, 

motsvarade "mycket 

ansträngande" (17-18) 

på Borg Skalan. 

Datainsamling.                 

Datainsamlingen på 

båda hastigheterna  

skedde under 

minimum av 10 

gångcyklar.         

(n=10 stroke)                 

(n=5 friska) 

Test på golv:    

Individerna gick på en 

10m gångbana, 3 

försök på varje 

hastighet (bekväm 

respektive maximal).                             

Datainsamlingen 

skedde under 4-6 

gångcyklar/ försök.                            

(n=10 stroke)               

(n=5 friska)

Vicon-512™ motion 

analysis system med 

6 highresolution

M-cameras.

Individer med stroke; Snabbare gånghastighet på 

golv jämfört med löpbandet (P<0.001) för båda 

hastigheterna. Mer symmetrisk steglängd på golvet 

jämfört med på löpbandet (P<0.05). Ökad kadens 

på löpbandet och en kortare dubbelsteg längd 

jämfört med på golv. Ökning av gånghastigheten på 

golv uppnåddes genom en ökning av kadens och 

dubbelsteglängd (P<0.01). Ökning av 

gånghastigheten på löpband begränsades av en 

fixerad kadens och skedde endast genom en 

ökning av dubbelsteglängd.                                                       

Friska individer; Ingen skillnad för gånghastigheten 

mellan underlagen (P>0.05). 

Brouwer et. al. (38) Experiment n=10                         

post stroke > 6 mån                                             

Höger hemipares 

(n=5)                   

Vänster hemipares 

(n=5)                                                 

Kön: 6/4                         

Ålder: 64.9±9.7

(1) Gång på golv; i 

självvald bekväm 

hastighet med 

utrustning.  

Genomsnittlig 

hastighet räknades ut 

från 5 försök.                             

(2) Gång på löpband; 

hastigheten ökades till 

den uppmätta 

hastigheten på golv. 

Ökning av hastighet 

med 10%, och sedan 

ytterligare 10 % efter 

förmåga. 2 min/ 

hastighet. Insamling 

av data skedde sista 

30s.                     

(n=10)

Ingen 2 optotrak kameror.           

2 AMTI force plates 

(golv).                                 

2 Kistler force plates 

(löpband).                    

Dioder (IREDs), olika 

delar på kroppen.

Mer symmetriskt gångmönster på löpband jämf. 

med på golv vid matchade hastigheter. Asymmetri 

iform av längre ståfas och kortare svängfas för det 

icke-affekterade benet på båda underlagen, 

bibehölls vid ökad hastighet. Ökad hastighet 

medförde ökad steglängd (p < 0.001) bilateralt, 

samt bidrog till en längre stride lenght (p< 0.001). 

Kadensen var hastighetsberoende, ökade med 7% 

när individerna gick 20% snabbare än bekväm 

hastighet (p < 0.003). 

Gama et. al. (39) ca 4 veckor. n=28                       

post stroke > 6 mån                       

Ålder:                 

I=57.64±8.15                   

K= 52.92±9.51              

Kön =19/9                                                       

Gångträning på 

löpband med maximal 

gånghastighet. 30%  

PBWS, sänktes efter 

förbättrad förmåga. 20 

min/ tillfälle, 

3ggr/veckan totalt 12 

ggr.                             

(n=14)

* Gångträning på 

löpband med maximal 

gånghastighet. Initialt 

30 % PBWS, sänktes 

efter hand individen 

klarade träningen. 10% 

lutning på löbandet. I 

20 min/ tillfälle, 

3ggr/vecka, totalt 12 

ggr.                     

(n=14)

Qualisys system 

(Qualisys Motion 

Capture System-

Qualisys

Medical AB 411 13; 

Gothenburg, Sweden)

Gånghastigheten ökade inom interventionsgruppen 

med 6.82 %, ingen signifikant förbättring. 

Signifikant förbättring av steglängden för det icke-

affekterade benet och dubbelsteg längd. Ingen 

signifikant förbättring av de andra variablerna inom 

interventionsgruppen.  
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mean ± standard deviation, I = Intervention, K = Kontrollgrupp, Kön: man/kvinna, post stroke = tid efter 

stroke. Alla grupper som ligger under interventionskolumnen motsvarar denna studiens syfte, vilket i vissa fall 

skiljer sig mot de inkluderade artiklarnas faktiska intervention.     

x Intervention och compairson som båda motsvarar denna studiens syfte.                       

* Faller under studiens exklusionskriterier, presenteras därför inte i utfall.       

4.2 Effekten av forcerad gångträning på gångmönstret   

Alla inkluderade artiklar studerade gångmönstret vid forcerad gångträning (37–42).  

4.2.1 Spatiotemporala variabler 

Fyra artiklar studerade spatiotemporala variabler (39–42). Alla undersökte variablerna kadens 

och dubbelsteglängd. Inom alla interventioner med forcerad gångträning sågs en förbättring 

av dubbelsteglängd (39–42), däremot var det bara två av studierna som fick en ökad kadens 

(40, 41). En av studierna hade två grupper med forcerad gångträning, där 

interventionsgruppen fick en signifikant förbättring av dubbelsteglängd jämfört med 

Lau et. al. (40)                  

X

2 veckor n=30                      

post stroke > en mån                   

(drop-outs n=4)                                                  

Ålder:                                 

I=69.5±11.1                        

K=72.1±9.2                      

Kön:                                  

I=10/5                              

K=11/4        

Hastighestberoende 

gångträning på 

löpband. 30 minuter/ 

tillfälle. 10 tillfällen. 

Började på maximal 

hastighet uppmätt på 

golv. 7-8x (30s gång 

på löpband + 2 min 

vila.) För varje set 

ökades/ minskades 

hastigheten på 

löpbandet med 10%, 

beroende på om 

individen klarade 

föregående set utan 

svårigheter.                       

+ 90 min 

rehabilitering.              

(n=13)

Gångträning med 

konstant hastighet på 

löpband. 30 minuter/ 

tillfälle. 10 tillfällen. 

Hastigheten på 

löpbandet var den 

maximala hastigheten 

uppmätt på golv.                     

+ 90 min rehabilitering.                     

(n=13)

10m gångtest En förbättring av gånghastighet, steglängd och 

kadens inom båda grupperna. Interventiongruppen 

fick en signifikant förbättring av gånghastighet och 

steglängd jämfört med kontrollgruppen. Ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 

kadens. 

Lee (41)                             5 veckor n=61                      

post stroke: 1-4 mån            

Ålder:                                 

I= 63.16 ±8.22                          

K= 65.45 ±4.37                

Kön:                             

I=17/13                           

K=19/12             

Gångträning på 

löpband med 

progressiv ökad 

hastighet. 30 min 

gångträning + 30 min 

konventionell 

intervention.                     

3 ggr/vecka, totalt 20 

tillfällen.                    

Initialt halva maximala 

gånghastigheten 

uppmätt på golv. 

Hastigheten ökades 

efter förmåga.                   

(n=31)

* Gångträning på 

löpband med hög 

hastighet, och PBWS. 

30 min gångträning + 

20 min konventionell 

intervention.                     

3 ggr/ vecka, totalt 20 

tillfällen. På en 

hastighet av 1,2 m/s. 

PBWS minskades 

eller ökades med 5% 

/tillfälle, efter förmåga. 

Målet efter 5 veckor 

var 0% PBWS.                              

(n=30)

10 m gångtest Inom interventionsgruppen; sågs en signifikant 

förbättring av alla variabler (gånghastighet, 

steglängden för både den affekterade och icke-

affekterade sidan, kadens)  (P < 0.05), förutom 

stegbredden (P > 0.05).   

Yen et. al. (42) 4 veckor n=14                            

post stroke > 6 mån                              

Ålder:           

I=57.30±16.44 

K=56.05±12.69            

Kön:                                    

I= 3/4                               

K=6/1

Generell fysioterapi 

(stretching, 

styrketräning, 

balansträning & 

gångträning på golv) 

50 min/ tillfälle, 2-5 

ggr/ vecka + BWSTT 

30 min/ tillfälle, 3 ggr/ 

vecka. Initialt 40% 

BWS, minskad efter 

förmåga. Hastighet 

bestämdes efter 

individens förmåga 

och ökades därefter.                     

(n=7)

Generell fysioterapi 

(stretching, 

styrketräning, 

balansträning & 

gångträning på golv) 

50 min/ tillfälle, 2-5 

ggr/ vecka.                   

(n=7)

GAITRite gångbana. Intragrupp.                                                                  

I: Signifikant förbättring av gånghastighet (P=0.018) 

och steglängden (P= 0.018). Ingen signifikant 

förbättring av kadens (P=0.176).                                                                      

K: Signifikant förbättring av gånghastighet 

(P=0.018) och kadens (P=0.042). Ingen signifikant 

förbättring av steglängden (P=0.091).                                                                                                       

Intergrupp.                                                         

Interventionsgruppen fick en signifikant bättre 

gånghastighet (P=0.004) och steglängd (P=0.048) 

jämf. med kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna vad gäller kadens (P=0.749).
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kontrollgruppen, dock sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller kadens 

(40). Forcerad gångträning tillsammans med generell fysioterapi bidrar till en signifikant 

bättre dubbelsteglängd jämfört med endast generell fysioterapi, dock sågs ingen skillnad 

mellan grupperna vad gäller kadens i den studien (42). 

Tre av studierna undersökte steglängden för både affekterade och icke-affekterade sidan 

(39,41,42). I en studie bidrog forcerad gångträning till en signifikant förbättring av 

steglängden för det icke-affekterade benet, men inte för det andra benet (39). För två av 

studierna bidrog forcerad gångträning till en signifikant förbättring av steglängden bilateralt 

(41, 42). En av studierna undersökte symmetri-förhållandet av tiden för stå- och svängfasen, 

vilket inte signifikant förbättrades inom gruppen som utförde forcerad gångträning (39).   

Två experiment studier undersökte spatiotemporala variablerna i förhållande till en ökad 

hastighet på löpband (37, 38). I den första studien undersöktes variablerna; kadens, 

dubbelsteg längd, tiden för dubbelstöd och ståfasen, symmetrin i avseende på steglängd samt 

tiden för gångcykeln. I studien jämfördes variablerna mellan två underlag, golv och löpband, 

vid både självvald bekväm hastighet och maximal hastighet. Den totala ökningen från 

bekväm till maximal hastigheten var större på golv jämfört med på löpbandet, däremot var 

den procentuella ökningen liknande mellan underlagen. Gånghastigheten var alltid snabbare 

på golv jämfört med på löpbandet. På golv sågs en symmetrisk steglängd, och en ökning av 

gånghastigheten uppnåddes genom en ökning av kadens och dubbelsteglängd. På löpbandet 

sågs en högre kadens och en kortare dubbelsteglängd. Ökning av gånghastigheten på 

löpbandet begränsades av en fixerad kadens och skedde endast genom en ökning av 

dubbelsteg längd (37). I den andra studien undersöktes variablerna; kadens, dubbelsteglängd, 

dubbelsteg bredd, steglängd affekterade och icke-affekterade sidan, samt tid för stå- och 

svängfas för affekterad respektive icke-affekterade sidan. I studiens resultat jämförs 

variablerna mellan två underlag, golv och löpband, vid självvald bekväm hastighet. På 

löpbandet sågs en signifikant kortare ståfas och längre svängfas bilateralt, samt signifikant 

kortare dubbelsteglängd och kortare steglängd bilateralt. En asymmetri i form av längre ståfas 

och kortare svängfas för det icke-affekterade benet sågs på båda underlagen. Detta 

gångmönster bibehölls vid ökad hastighet på löpbandet. Ökad hastighet medförde även ökad 

steglängd bilateralt, samt bidrog till en längre dubbelsteglängd. Kadens var 

hastighetsberoende och ökade med 7 % när individerna gick 20 % snabbare än bekväm 

hastighet (38).   
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4.3 Effekten av forcerad gångträning på gånghastigheten. 

Fyra av artiklarna undersökte variabeln gånghastighet (39–42), var av två resulterade i en 

signifikant förbättring inom interventionsgruppen (41, 42). För de andra två artiklarna sågs en 

förbättring inom interventionsgruppen dock utan signifikans (39, 40). Kontrollgruppen i Lau 

et. al. studie hade en förbättring inom gruppen, vilket inte var signifikant (40). Se tabell 4. 

I två av studierna kunde en jämförelse av interventionsgrupp och kontrollgrupp göras. För 

båda studierna fick interventionsgruppen en signifikant förbättring av gånghastighet jämfört 

med kontrollgruppen (40, 42). Hastighetsberoende gångträning var signifikant bättre än 

gångträning med konstant hastighet i avseende på en förbättrad gånghastighet för individer 

med stroke (40). Generell fysioterapi tillsammans med gångträning på löpband med BWS är 

signifikant bättre jämfört med enbart generell fysioterapi i avseende på en förbättrad 

gånghastighet för individer med stroke (42).  

4.3.1 Utfallsmått för gånghastighet 

Två av studierna mätte gånghastigheten på 10 meter (40, 41), vilket utfördes på olika sätt. 

Ena studien använde 10 meters gångtest och mätte den snabbaste hastigheten under tre försök 

(40). Andra studien använde en 14 meter lång gångbana och mätte den snabbaste hastigheten 

under de mellersta 10 meter (41). I Yen et. al. studie användes GAITRite gångbana för att 

mäta den snabbaste hastighet, där medel räknades ut från tre försök (42). Gama et. al mätte 

gånghastigheten med hjälp av Qualisys system, där försökspersonerna gick på sin bekväma 

självvalda gånghastigheten 10 gånger, på en 8 meter lång gångbana (39).  

Tabell 4. Förbättring av gånghastighet inom grupper med forcerad gångträning   

Författare Mät-tillfälle 
Intervention Kontrollgrupp 

Mean SD Mean SD 

Gama et. al. (41) Pre 0.44 0.1   
  Post 0.47 0.1     
            
Lau et. al. (42) Pre 0.28 0.19 0.30 0.19 
  Post 0.64 0.32 0.52 0.21 
            

Lee (39) Pre 0.46 0.23   
  Post 0.92 0.12     
            
Yen et. al. (40) Pre 0.69 0.33 0.78 0.43 
  Post 0.92 0.32 0.87 0.43 

Enheten för gånghastigheten är meter per sekund (m/s).  
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5. Diskussion 

5.1 Materialdiskussion 

Valet av databaserna grundades på relevans för ämnet. Andra databaser kan tänkbart använts, 

men valdes bort då de hämtade artiklar från flera databaser eller enbart innehöll 

randomiserade kontrollstudier. De ämnesord som används bidrog till en bred sökning och 

fångade upp relevanta artiklar. I kombinationerna av sökord användes till största delen 

MeSH-termer. Databasen AMED är inte gjord för sökningar med ämnesord, därför är det 

tänkbart att mer precisa sökord hade bidragit till en bättre sökning. Ett sökord, treadmill, 

kombinerades med ämnesorden. Sökningarna begränsades till artiklar publicerade de senaste 

tio åren. Det är tänkbart att artiklar som publicerat tidigare hade varit relevanta, risken är 

därför att inte en rättvis bild av forskningsfronten presenteras. Däremot kan det anses vara en 

fördel att endast den senaste forskningen tas upp.  

 

Alla exklusionskriterer valdes i avseende på att få ett så homogent resultat som möjlig som 

svarar mot syftet med litteraturöversikten. Definitionen av forcerad gångträning innefattar 

många olika träningsformer och det enda kriteriet var att en ökning av hastigheten utifrån 

individens självvalda bekväma hastighet. Genom att istället välja en specifik träningsform 

hade det troligtvis gett ett mer jämförbart resultat. Under sökprocessens gång exkluderades 

forcerad gångträning som genomfördes på andra träningsredskap än ett vanligt löpband. 

Anledningen till denna begränsning var att träningen skulle kunna appliceras i alla kliniker, 

eftersom det oftast finns en tillgång till ett vanligt löpband. Allt som tänkbart kunde påverkat 

gångmönstret och gånghastigheten valdes bort. Studier har visat att fot-ortoser, FES och 

lutning på löpbandet kan förbättra gångmönstret och gånghastigheten (43-45), men syftet var 

att se effekten av forcerade gångträning därav kan användandet av dessa vid intervention gett 

ett missvisande resultat.  

5.2 Metoddiskussion 

Vid en litteratursökning finns det alltid en risk att relevanta artiklar exkluderas eller inte 

hittas. Artiklar exkluderades först efter abstrakt och titlar. I den processen finns en risk att 

relevanta artiklar kan ha exkluderats eftersom alla artiklar inte hade abstrakt att tillgå och 

abstrakten innehöll i några fall bristfälligt med information. De relevanta artiklarna lästes 



 

 

17 

utifrån fulltext utav båda författarna till den här litteraturöversikten. Under hela processen 

fördes en dialog mellan författarna för att ett få ett så enhetligt resultat som möjligt.  

Vår egna modifiering av Fribergs frågor är fördelaktigt då frågorna gav en tydligare överblick 

på artiklarnas kvalité och innehåll. Det som dock försvinner i och med detta är möjligheten 

att läsa motiveringen bakom varje svar i löpande text. Artiklarnas delar hamnade ibland i 

gränslandet mellan ett Ja och ett Nej, och det hade varit av värde med ett “vet ej” svar för att 

understryka när en osäkerhet fanns. PICO-modellen som användes vid presentation av 

resultatet är egentligen ämnad för att omvandla kliniska frågeställningar till fokuserade 

frågor. Vi ansåg att delarna i modellen passade bra för att presentera resultatet och svara mot 

våra frågeställningar. Däremot så lades två kolumner till för att tydligare kunna presentera 

artiklarnas innehåll.  

 5.3 Resultatdiskussion 

Olika varianter av asymmetri för steglängden sågs i två av de inkluderade studierna. En 

asymmetri genom en kortare steglängd för den affekterade sidan (38), och en asymmetri 

genom en längre steglängd för den affekterade sidan (41). Ingen av studierna fick en 

förändring av asymmetrin med en ökad hastighet eller vid post-test mätningar (38, 41). En 

annan studie har dock visat att individer som hade en kortare steglängd för den affekterade 

sidan inte förändrar symmetrin med ökad hastighet. Däremot så sker en förbättring av 

asymmetrin med ökad hastighet för de individer som hade en längre steglängd på den 

affekterade sidan (46). Detta stämmer inte överens med en av de inkluderade studierna (41), 

men vad denna skillnad beror på är svårt att avgöra. Studier har också visat att symmetrin för 

steglängden och hastighet har en svag korrelation (47, 16). Bara för att det föreligger en 

asymmetri behöver det inte begränsa förmågan att gå på en högre hastighet, något som också 

resultatet för de inkluderade studierna visade. Orsaken till varför asymmetrin för steglängden 

hos strokedrabbade varierar är oklar. En hypotes är att olika typer av asymmetri för 

steglängden kommer utav de kompensatoriska strategierna som utvecklas till följd av en 

hemipares (16). Resultatet tyder även på att steglängden är mer symmetrisk för individer med 

stroke vid gång på golv jämfört med gång på löpband (37). Detta visar på att löpbandet i sig 

kan ha en påverkan på symmetrin.  
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Den typiska asymmetrin gällande tiden för stå- och svängfasen, är en längre ståfas och 

kortare svängfas för den icke-affekterade sidan jämfört med den affekterade sidan (8, 19). I 

Brouwer et. al. observerades denna typiska asymmetri. En ökning av hastigheten på 

löpbandet medförde ingen förändring av asymmetrin (38). För en av de inkluderade studierna 

undersöktes symmetri-förhållandet av tiden för stå- och svängfasen, vilket inte signifikant 

förbättrades inom gruppen som utförde forcerad gångträning (39). Brouwer et al. var en 

försöksstudie (38) och Gama et. al. genomförde en intervention under fyra veckor (39). 

Slutsatsen av detta är att forcerad gångträning inte förbättrar asymmetrin för stå- och 

svängfasen varken under träning eller efter fyra veckor. För de två resterande studierna som 

undersökte spatiotemporala variabler går det ej att dra slutsatser vad gäller symmetrin, 

eftersom de två artiklarna inte undersöker symmetri förhållande eller tittar på skillnaden 

mellan sidorna (40, 42).  

 

Resultatet av den här litteraturöversikten pekar på att forcerad gångträning bidrar till en 

förbättring av den maximala gånghastigheten (41, 40, 42), samt en förbättring av den 

självvalda bekväma hastigheten (39). Resultatet stärks av Ottawa panelens kliniska riktlinjer, 

att gångträning på en hög hastighet har en klinisk relevans för att öka den bekväma såväl som 

den maximala gånghastigheten (48). Bayat et. al. visade i sin experimentstudie att individer 

med hemipares till följd av en stroke har en adaptiv förmåga att öka sin gånghastighet (37). 

Vid gångträning på en hastighet över sin självvalda bekväma hastighet är därför möjligt samt 

fördelaktigt i avseende på att förbättra gånghastigheten. Studier med en progressiv ökning av 

hastigheten (39, 41), visade på en signifikant förbättring av hastigheten för den ena studien 

(41) och endast en förbättring av hastigheten för den andra studien (39). Den störst skillnaden 

mellan dessa studier var att den ena studien använde BWS (39).  

 

Resultatet visade på att hastighetsberoende gångträning var signifikant bättre än gångträning 

med konstant hastighet (40). Detta överensstämmer med en liknande studie som också 

undersökte hastighetsberoende gångträning (49). Det finns en tänkbar orsak till att 

hastighetsberoende gångträning är att föredra. Hastighetsberoende träning utförs genom korta 

intervaller och individerna tränar på att accelerera upp sin hastighet, vilket gör att träningen 

blir mer explosiv. I jämförelse med träning på en konstant hastighet under 30 minuter, som 

inte är en lika explosiv träningsform (50). Hastigheten mättes genom ett 10 m-gångtest, vilket 

kräver en förmåga till acceleration av hastigheten på en kort sträcka. 
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Generell fysioterapi tillsammans med gångträning på löpband med BWS visade sig vara 

signifikant bättre jämfört med enbart generell fysioterapi (42). En annan studie kombinerade 

gångträning på löpband med generell fysioterapi och jämförde detta med enbart gångträning 

på löpband. Inom grupperna sågs en signifikant ökning av hastigheten, däremot var 

gångträning på löpband i kombination med generell fysioterapi bättre vid jämförelse mellan 

grupperna (51). Slutsatsen utifrån detta är att en kombination av gångträning på löpband och 

generell fysioterapi är att föredra. Hesse et. al. menar dock att gångträning på löpband med 

BWS jämfört med generell fysioterapi, är bättre i avseende på att förbättra gånghastigheten 

(52). Tänkbart är därför att om valet står mellan dessa två metoder, så är gångträning på 

löpband effektivare för att öka gånghastigheten (42, 51, 52).  

Resultatet är tvetydigt vad gäller forcerad gångträning och dess inverkan på en ökad kadens. I 

två av studierna fann vi en förbättrad hastighet och dubbelsteglängd, men ingen förändring av 

kadens (39, 42). I ena studien sågs en förbättring av hastigheten inom interventionsgruppen 

med 6,82 %, där de hade en medelhastighet vid pre-test på 0,44 m/s och post-test på 0,47 m/s 

(39). I andra studien sågs en signifikant förbättring inom interventionsgruppen, där 

individerna hade en medelhastighet vid pre-test på 0,69 m/s och post-test på 0,92 m/s (42). 

Onley et. al beskriver att när individer med stroke har en medelhastighet över 0.33 m/s, så 

sker det primärt en ökning av dubbelsteg längd före kadens, vilket förklarar resultatet av de 

båda studierna (8). Detta kan också förklaras utifrån Bayat et. al. studie, där en ökning av 

gånghastigheten på löpbandet begränsades av en fixerad kadens och skedde endast genom en 

ökning av dubbelsteg längd (37). Två studier (40, 41) fick en förbättring av alla variablerna; 

hastighet, kadens och steglängd, inom interventionsgruppen. Brouwer et. al. visade även på 

att både kadens och dubbelsteglängd var hastighetsberoende (38).   

De två studier som fick en ökning av kadensen (40, 41) hade ingen BWS, i förhållande till de 

två studier (39, 42) som inte fick någon förändrad kadens. Ett större krav ställs på balansen 

vid gångträning på en hög hastighet (48), därför är det tänkbart att för att upprätthålla en 

högre hastighet måste individerna ta fler steg per minut. Denna aspekten kan också förklara 

varför de som hade BWS inte fick någon förändring av kadensen, eftersom viktavlastning i 

sig fungerar som en säkerhet. Enligt en review hjälper BWS till att väga upp för de 

försämrade motoriska strategierna hos individer med stroke. Genom avlastning får individen 

tillräckligt med stöd för att kunna belasta det affekterade benet utan att knät viker sig eller gör 

en överdriven höftflexion (9). Detta har en betydande roll för individer med stroke och kan 
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tänkbart hjälpa dem att gångträna på en högre hastighet samt ta längre steg, än vad som är 

möjligt utan BWS. Den här aspekten förklarar också varför de interventioner med BWS fick 

en förbättring av dubbelsteglängden, men ingen förändring av kadens. Däremot menar 

Ottowa panel att det finns god evidens för att använda gångträning på löpband utan BWS för 

att förbättra variablerna; snabbaste bekväma gånghastigheten, kadens och steglängd för den 

affekterad sidan (48). 

 

Två av de inkluderade studierna hade en intervention som genomförde gångträning på 

löpband med BWS (39, 42). Det är svårt att avgöra om det är viktavlastning i sig som har 

bidragit till förbättringen av gånghastigheten i dessa studier eller om det är 

hastighetsökningen av löpbandet. Detta eftersom endast resultatet inom gruppen i ena studien 

presenteras och i den andra studien fick bara en av grupperna gångträning med BWS (39, 42). 

Däremot finns det en studie som har undersökt gångträning med BWS på tre olika 

hastigheter; snabb, långsam och varierande. Gruppen som gick på snabb hastighet fick störst 

förbättring av den självvalda gånghastigheten (30). På så vis är det tänkbart att 

hastighetsökningen i de två inkluderade studierna bidrog till den förbättringen som sågs 

oberoende av viktavlastningen.  

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på att forcerad gångträning inte bidrar till ett mer 

symmetriskt gångmönster för individer med hemipares till följd av en stroke. Däremot bidrar 

det framför allt till längre steg före en ökning av stegfrekvensen när forcerad gångträning 

utförs med BWS. Det som klart går att säga är att forcerad gångträning bidrar till en ökad 

gånghastighet. Vidare är det därför tänkbart att när gånghastighet är målet med 

rehabiliteringen ska individer med hemipares till följd av en stroke gångträna på en hastighet 

som är över deras självvalda bekväma hastighet. Dessa slutsatser är utifrån sex studier och för 

att helt klarställa klinisk relevans krävs mer forskning inom området.  
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Bilaga 1.  

Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar enligt egen modifierad version av Fribergs 

granskningsmodell. 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns det tydliga teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

3. Finns det någon fysioterapeutiskvetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Är syftet klart formulerat? 

5. Är metoden väl beskriven? 

6. Är urvalet väl beskrivet? (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

7. Analyserades data och är det tydligt beskrivet? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Är resultatet tydligt presenterat? 

10. Är argumenten relevanta för resultatet? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion?  

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

 


