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 Abstrakt  
 
 Syftet med studien var att undersöka vilka sjukgymnastiska  
 behandlingsmetoder för att förbättra gångförmågan efter stroke 
 som har dokumenterats, med avseende på effekt efter behandlingen, 
 bestående effekt samt vilken vetenskaplig evidens som finns för  
 dessa. Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, PEDro,  
 AMED och CINAHL med sökorden physical therapy modalities, stroke  
 och gait, samt exercise therapy, stroke och gait. Sökresultatet blev 295  
 träffar. Av dessa var 54 studier relevanta för studien. Behandlingsmetoder  
 som hittades var el-stimulering, hemträning, botoxinjektioner i kombination  
 med el-stimulering, gång på löparmatta, avlastad gång på löparmatta,  
 gång på löparmatta i kombination med el-stimulering, robotträning,  
 funktionell träning riktad mot nedre extremitet och gångförmågan,  
 balansträning och styrketräning. Funktionell träning riktad mot nedre  
 extremitet och gångförmågan gav ett starkt vetenskapligt underlag.  
 Avlastad gångträning på löparmatta gav ett måttligt starkt vetenskapligt  
 underlag. Gångträning på löparmatta som gav ett begränsat vetenskapligt  
 underlag. De övriga behandlingsmetoderna gav en otillräcklig evidens 
  
 Nyckelord: gångförmåga, sjukgymnastiska behandlingsmetoder, stroke, 
 vetenskaplig evidens. 
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Cerebrovaskulära sjukdomar stroke definieras av WHO som snabbt påkommande fokal 
störning av hjärnans funktioner med symtom som varar minst 24 timmar eller leder till döden, 
där orsaken inte uppenbarligen är annan än vaskulär. I fall av djup medvetslöshet och 
subaraknoidalblödning kan symtomen vara globala (Höök, 2001). 
 

Stroke är den tredje största folksjukdomen efter hjärtinfarkt och cancer. Årligen drabbas  

30 000 personer, 10 000 dör. Den drabbar kvinnor och män lika och i alla åldrar men är 

vanligast efter 75 års ålder. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till invaliditet (Jekander, 

2003).  

  
Riskgrupper för att få stroke är personer med hypertoni, diabetes, hjärtsjuka med 

rytmrubbningar, hög alkoholkonsumtion, rökare och de som har någon i släkten som haft 

stroke (Jekander, 2003). För att minska risken för stroke kan man behandla högt blodtryck, ge 

blodproppsförebyggande och utföra kirurgiska ingrepp i halspulsådern (Wester, 1992). 

 

Stroke, även kallat slaganfall, är en gemensam term för blödningar och blodproppar i hjärnan 

(Norrving & Terént, 2001).  

 

När en stroke sker som en propp i hjärnans kärl kan detta leda till hjärninfarkt eller TIA 

(transitoriska ischemiska attacker) övergående blodbristattacker. Vid hjärninfarkt har en del 

av hjärnvävnaden dött på grund av syrebrist (Terént, 2007). Ofta beror det på en blodpropp 

som uppkommit i ”åderförkalkade” blodkärl på halsen eller i hjärnan. Blodpropparna kan 

också bildas i hjärtat och föras med blodet till hjärnan (Norrving et al, 2001). Bara en timmes 

avstängning av blodflödet räcker för att en hjärninfarkt ska bildas. För att kunna ge 

akutbehandling har man tre timmar på sig, eftersom blodet under denna tid har möjlighet att 

via omvägar (kollateraler) nå fram till det skadade området. Propparna brukar delas in i dem 

som drabbar stora respektive små kärl. Om det drabbar ett stort kärl blir hjärninfarkten större, 

men det kan även orsaka stora problem när små kärl täpps till. Detta tillstånd kallas för 

småkärlssjuka och drabbar främst personer i de högsta åldrarna, det ger ibland en symtombild 

som kallas lakunärt syndrom. Vilket ger en samling av symtom, en kombination av 

intellektuella, tal- och rörelseproblem. Dessa symtom är inte så stora om man ser på dem 

separata men tillsammans blir de betydande. Vid datortomografi ser man flera små 

hjärninfarkter. Vid en hjärninfarkt skapar det förvåning och förvirring hos personen över att 

armar och ben inte lyder (Terént, 2007).  

 
Vid en intracerebral blödning har ett blodkärl brustit vilket skadar intilliggande hjärnvävnad.  
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Dessa symtom liknar då de som uppstår vid hjärninfarkt. Om det samlas blod på hjärnans yta 

under spindelvävshinnan, araknoidean, så orsakar det en subaraknoidal blödning och andra 

symtom uppstår. Personen kan få huvudvärk, kräkningar och till och med medvetandeförlust. 

Vid den vanligaste formen, den intracelebrala, brister ett mycket litet blodkärl. Den 

subaraknoidala, är lite ovanligare, här brister en pulsåder (Terént, 2007). 

 

TIA ger liknande symtom som vid en hjärninfarkt, men de försvinner inom en tidsperiod av 

24 timmar. TIA orsakas av en propp som innan den orsakar allvarlig skada, löser upp sig själv. 

Man kan få en speciell form med övergående blindhet, amaurosis fugax, i ena ögat, vilket 

kännetecknas av att ”en grå hinna dras för”. Vid detta och andra former av TIA är besvären 

över på några minuter. Att ögat drabbas beror på att både ögats inre del, näthinnan, och en del 

av hjärnan får sin blodförsörjning från samma pulsåder (Terént, 2007). TIA kan vara en 

förvarning till stroke (Norrving et al, 2001). 

 
Utbredningen av skadan beror på var i hjärnan skadan är belägen (Wester, 1992).  Diagnosen 

ställs utifrån anamnes, datortomografi och eventuellt magnetkamera (Norrving et al, 2001). 

Den akuta behandlingen blir att fastställa en snabb och exakt diagnos, lösa upp bildade 

proppar samt avgöra bortfall och därmed utforma program för fortsatt vård. Skadan kan 

förvärras de första dagarna men kan också försvinna på några timmar eller dagar (Wester, 

1992).  

 

Vid uppkomsten av stroke kommer symtomen väldigt plötsligt, ofta inom några minuter, men 

vanligen utan smärta (Terént, 2007). Symtomen kan vara total medvetslöshet, talsvårigheter, 

blindhet, förlamning eller nedsättning av rörelseförmågan i ena kroppshalvan (Terént, 2007; 

Wester, 1992). De symtom som är de vanligaste och lättaste att känna igen är förlamning i 

arm, ben eller ansikte samt talsvårigheter. Till de relativt vanliga symtomen hör förlust av syn 

eller känsel. Till de diffusa symtomen räknar man svårigheter att varsebli det vill säga tolka 

det man ser eller känner. Man kan också ha yrsel och ostadighet, men oftast har detta en 

annan orsak (Terént, 2007). 

  

Ett aktivt omhändertagande ger en möjlighet att begränsa det handikapp som hjärnskadan 

innebär. Man mobiliserar en reservkraft som finns i CNS så att inte muskelkraft och andra 

funktioner förfaller genom inaktivitet (Wester, 1992). 
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För att patienten ska få en så bra vård som möjligt bör stroke enheten innehålla läkare, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, neuropsykologer, kuratorer och logopeder 

(Jekander, 2003). Rehabiliteringen är A och O vid stroke och den börjar redan i det akuta 

skedet och kan sedan sträcka sig år framåt (Terént, 2007).  

 

Bland de vanligaste symtomen vid stroke är motoriska funktionsnedsättningar som leder till 

förlorad eller allvarligt nedsatt gångförmåga (Dardier, 1980; Höök, 2001). Den motoriska 

förbättringen sker stegvis. Vid rehabilitering eftersträvas i första hand att personen skall 

kunna återta förlorade funktioner (Höök, 2001; Carr & Shepherd, 2005). Ett viktigt mål vid 

rehabiliteringen är därför att personen ska återfå gångförmågan och bli så oberoende som 

möjligt (Dardier, 1980; Höök, 2001).  

 

Personer med stroke löper en upp till fyra gånger ökad risk för att få en höftfraktur jämfört 

med friska personer i samma ålder. Oftast drabbas den förlamade sidan, orsakerna är ofta 

multifaktoriellt, där bidragande orsaker är kognitiva problem, förlamning och påverkad 

sensibilitet. Det är därför viktigt att vara medveten om riskerna. Som intervention är träning 

av balans och förflyttning samt information till personen och närstående viktiga komponenter 

(Borg, 2006).    

 

Uppgiftsspecifik träning kan vara ett alternativ då exempelvis gångträning ger en förbättrad 

gång (Socialstyrelsen, 2006). Gångträningen skall påbörjas så snart som möjligt och det är då 

viktigt att personen belastar även det paretiska benet. Gång i normal hastighet kräver mindre 

energi och muskelaktivitet än om man går långsamt, vilket då kan vara en fördel för dessa 

personer eftersom de fort blir trötta (Höök, 2001; Carr & Shepherd, 2005). Den upprätta 

ställningen har även andra fördelar så som förbättrad njur- och tarmfunktion, förhindrande av 

benskörhet (osteoporos), bättre matsmältning samt positiv effekt på det psykosociala livet 

(Dardier, 1980; Höök, 2001).  

 

Om personen får delta i aktiviteter som känns positiva och meningsfulla så ökar detta hjärnans 

dynamiska läkningsmöjligheter. De faktorer som är positiva för att återgå i arbete är gång- 

och ADL-förmåga. Kliniska erfarenheter tyder på att förbättrad aktivitet kan uppnås med 

träning mer än ett år efter insjuknandet, medan det är osäkrare om kroppsfunktionen förbättras. 

I det längre perspektivet är det viktigt att stimulera till fortsatt fysisk träning, vilket i sig har 

en sekundär preventiv effekt. Träning av kondition förbättrar gångförmågan (Borg, 2006).  
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Tidigare litteratur översikter har gjorts för att sammanställa effekten av styrketräning (Lexell 

& Flansbjer, 2008), avlastad gångträning (Van Peppen et al. 2004), samt cirkelträning 

(Wevers, van de Port, Vermue, Mead & Kwakkel, 2009) för att förbättra gångförmågan efter 

stroke. I föregående litteratur översikter har man endast sammanställt effekterna av enskilda 

behandlingsmetoder. Vi vill härigenom sammanställa vilka behandlingsmetoder som finns 

dokumenterade, vilka effekter som har dokumenterats på kort och lång sikt samt vilken 

evidens som finns för dessa. Studien förväntas ge ökad kunskap om vilka sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder som finns och vilka som har effekt samt hög evidens när man ska 

förbättra gångförmågan efter stroke. 
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Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder för att 

förbättra gångförmågan efter stroke som har dokumenterats, med avseende på effekt efter 

behandlingen, bestående effekt samt vilken vetenskaplig evidens som finns för dessa.  

 

 

Frågeställningar  

 

• Vilka behandlingsmetoder har dokumenterats? 

• Vilka effekter har dokumenterats? 

• Vilka kvarstående effekter har behandlingen gett över längre tid? 

• Vilken vetenskaplig evidens finns för dessa metoder? 
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Metod 
 
Litteratursökning  
 
Artiklarna som användes till denna litteraturstudie söktes i databaserna PubMed, PEDro, 

AMED och CINAHL med sökorden physical therapy modalities, stroke gait, samt exercise 

therapy, stroke och gait. Antalet träffar för olika kombinationer av sökord framgår av tabell 1.   

 
Tabell 1. Antalet träffar vid litteratursökning 2009-09-13 
 
Sökord PubMed PEDro CINAHL AMED 
Stroke (Mesh) + 
gait (Mesh) + 
Physical therapy 
modalities 
(Mesh). 

126 
 
 
 
 
 

1 0 8 

Stroke (Mesh) + 
gait (Mesh) + 
exercise therapy 
(Mesh) 

85 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

3 54 
 
 
 

 
Summa 211 20 3 62 
 
För att besvara frågeställningarna användes inklusionskriterierna nedan. 

• Studier på stroke. 

• Artiklar på svenska, engelska, norska och danska. 

• Studier gjorda på människor. 

• RCT studier och litteratur översikter. 

• Studier som utvärderar gångförmågan. 

• Studier som var värderade enligt PEDro scale. 

• Studier med minst 4 poäng på PEDro scale. 

 

De inklusionskriterier som det inte gick att göra någon begränsning för vid sökningarna var 

att det skulle vara studier på stroke och att de skulle utvärdera gångförmågan. Dessa kriterier 

fick beaktas vid granskningen av artiklarna. 

 
Sammantaget i de olika databaserna blev det 295 träffar. Dessa jämfördes och kopior togs bort 

vilket resulterade i 175 artiklar. De 175 artiklarna snabbgranskades utifrån abstrakten för att 

se om de var relevanta utifrån inklusionskriterierna. Kvar blev det 66 artiklar, 57 RCT-studier 
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och 9 litteraturöversikter. För att få svar på våra frågeställningar hade vi utformat dessa 

analyskriterier.  

• Behandlingens upplägg med avseende på frekvens, tid, tidsperiod, uppföljning och 

innehåll. 

• Tid efter stroken då behandlingen utförts. 

• Mätinstrument som har använts för att mäta gångförmågan. 

• Hur resultatet av behandlingen följts upp på kort eller lång sikt. 

• Effekter av behandlingen. 

 

De kvarvarande 57 RCT-studierna lästes igenom och bedömdes. De studier som inte var 

bedömda på PEDro uteslöts. Av de uteslutna artiklarna fanns inga nya behandlingsmetoder. 

Efter granskning återstod 47 relevanta RCT-studier som inkluderades. Av de 9 

litteraturöversikterna valdes 7 som var relevanta att använda i diskussionen. 

 

RCT-studierna sorterades och presenterades först utifrån behandlingsformer och därefter 

presenteras de i resultatredovisningen. 

 

Analys av bevisvärde och evidens  

Författarna utgick från PEDro scale poängen och omvandlade det till bevisvärden enligt SBU  

(tabell 2). En sammantagen evidensbild för de olika behandlingsformerna gjordes utifrån 

SBU:s gradering av evidensstyrka (tabell 3) (Britton, 2000).  

 

Tabell 2. Omvandling av PEDro scale poäng till bevisvärde enligt SBU  

PEDro scale poäng Bevisvärde enligt SBU 

7-10 Högt bevisvärde 

4-6 Medelhögt bevisvärde 

0-3 Lågt bevisvärde  

Not. Data i kolumn 1 är från Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin (2006). Data från 

kolumn 2 är från ”Faktaruta 1 – studiens bevisvärde” (Britton, 2000)  
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Tabell 3. Gradering av evidensstyrka enligt SBU 

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 
 
Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
 
Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag 
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
 
Evidensstyrka 4 – Otillräcklig evidens 
Otillräckligt vetenskapligt underlag. 
 
Förutsättningen för det angivna är att studierna pekar i samma riktning och att inget talar emot 
slutsatsen. 
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Resultat  
 
Behandlingsmetoder efter stroke som har dokumenterats 
 
Vid vår sökning efter behandlingsmetoder som dokumenterats för personer som drabbats av 

stroke fann vi: el-stimulering, hemträning, botox i kombination med el-stimulering, gång på 

löparmatta, avlastad gång på löparmatta, gång på löparmatta i kombination med el-stimulering, 

robotträning, funktionell träning riktad mot nedre extremitet och gångförmågan, balansträning 

och styrketräning. Vi kommer att redovisa dessa behandlingsmetoder först enskilt och sedan 

göra en sammantagen bild för vilka behandlingsmetoder som har haft effekt i de olika 

stadierna efter stroken. Därefter redovisas vilket bevisvärde och evidens som finns för de 

olika behandlingsmetoderna samt kvarstående effekter. 

 
Studier av el-stimulering 
 
Studiernas avsikt var att utvärdera effekten av elektrisk stimulering för att förbättra 

gångförmågan hos personer med stroke. Genom de 4 studierna (tabell 4) utvärderades 175 

patienter. Träningsperioden var 4 och 12 veckor och träningen genomfördes 4-5 gånger/vecka.  

 

Signifikant bättre gångförmåga sågs i den grupp som fått TENS kombinerat med träning (Ng 

& Hui-Chan, 2007). Kontrollgruppen fick ingen träning. Placeringen av elektroderna var efter 

akupunktur punkterna ST 36, LV 3, GB 34 och UB 60. Den här studien var den enda där man 

inte hade opererat in elektroderna. Det var en studie med medelhögt bevisvärde, men eftersom 

det endast var en studie blir det en otillräcklig evidens för denna behandlingsform.  

 

Yavuzer et al. (2006) och Yavuzer, Oken, Atay & Stam (2007) undersökte i två olika studier 

där man opererat in elektroder, elektrisk stimulering av m peroneus (Yavuzer et al. 2007) och 

tibialis anterior (Yavuzer et al. 2006) i kombination med sjukgymnastik. Resultatet i bägge 

studierna visade på signifikant bättre gångförmåga hos både experiment och kontroll grupp. 

Det var ingen skillnad mellan grupperna.  

 

Daly et al. (2006) gjorde en liknande studie, men involverade fler muskler för elektrisk 

stimulering. Förutom peroneus och tibialis så fick också biceps femoris, vastus lateralis och 

gastrocnemius elektriska impulser. Daly kombinerade stimuleringen med sjukgymnastik och 

resultatet visade på signifikanta förbättringar i båda grupperna, ingen skillnad sågs mellan 

grupperna. 
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Yavuzer et al. (2006 & 2007) gjorde sina studier på personer i ett subakut skede medan Ng et 

al. (2007) och Daly et al. (2006) använde patienter med kronisk status, då interventionerna 

gjordes efter mer än 2 år efter stroken.  

 

Studierna hade korta uppföljningar som regel efter periodens slut men vid studien av Ng et al. 

(2007) följde man upp efter 8 veckor och då kvarstod effekterna.  

 

PEDro scale poängen var 6-7 i dessa studier vilket ger ett medelhögt - högt bevisvärde enligt 

SBU. Resultatet visade att en inopererad elektrisk stimulering inte ger bättre effekt på 

gångförmågan än sjukgymnastik. Elektriska impulser i form av TENS kombinerat med 

träning visade på signifikant förbättring av gångförmågan.  

 

Tabell 4. Studier av el-stimulering, poängsatta enligt PEDro scale och bevisvärderade enligt 
SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Daly et al. (2006) 
 
7 / 10 
Högt bevisvärde 

A. Gång på golv 
eller löparmatta 
och elektrisk 
stimulering 
n-16 
B. Gång på golv 
eller löparmatta  
n-16 

6 minuters gång 
test 

Träningsperiod 
12 veckor, 4 
gånger/vecka, 1,5 
timmar.  
Utvärdering -0 
och 12 veckor. 

Signifikanta 
förbättringar i 
båda grupper. 
Ingen skillnad 
mellan grupperna. 
 

Kronisk, mer än 1 
år, ~3,3 år efter 
stroken 

Ng et al.  
(2007) 
 
6  / 10  
Medelhögt 
bevisvärde 

A TENS   
n-22 
B TENS och 
träning   
n-22 
C placebo TENS 
och träning    
n-22 
D ingen behandling   
n-22 

Gång hastighet  
4,6 meter av 
GAIT Rite 

Träningsperiod 4 
veckor, 5 
gånger/vecka 
Utvärdering -0, 2, 
4 och 8 veckor 

Signifikant 
ökning av 
gånghastigheten i 
grupp B  

Kronisk, ~5,3 år 
efter stroken 

Yavuzer et al.  
(2006) 
 
7 / 10 
Högt bevisvärde 

A. sjukgymnastik 
och stimulering av 
tibialis anterior 
n-12 
B. sjukgymnastik  
n-13 

Brunnström, 
steglängd, 
hastighet m/s 

Träningsperiod 4 
veckor, 5 
gånger/vecka, 2-5 
timmar.  
Utvärdering -0 
och 4 veckor. 

Signifikanta 
förbättringar i 
båda grupperna. 
Ingen skillnad 
mellan grupperna. 

~2,3 månader 
efter stroken 

Yavuzer et al.  
(2007) 
 
7 / 10 
Högt bevisvärde 

A. sjukgymnastik 
och sensory-
amplitude electric 
stimulation  
n-15 
B. sjukgymnastik  
n-15 

Hastighet m/s, 
steglängd 

Träningsperiod 4 
veckor, 5 
gånger/vecka, 2-5 
timmar.  
Utvärdering -0 
och 4 veckor 

Signifikanta 
förbättringar i 
båda grupperna. 
Ingen skillnad 
mellan grupperna. 

Subakut, inom 6 
månader efter 
stroken 
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Studier av hemträning  
 
Studiernas avsikt var att utvärdera effekten av hemträning för att förbättra gångförmågan hos 

personer som haft stroke. Sammanlagt deltog 420 personer i 5 studier (tabell 5) i de olika 

programmen som pågick mellan 6 till 13 veckor. Hemträningen genomfördes 2-3 

gånger/vecka, där sjukgymnasten vid det ena tillfället kom hem till personen och instruerade 

övningarna.  

 

Signifikant förbättring av gångförmågan sågs när hemträning jämfördes med ingen träning 

(Green, Forster, Bogle & Young, 2002). Vid uppföljning 6 och 9 månader efter 

träningsperioden hade effekten avtagit. Det var en studie med högt bevisvärde, men eftersom 

det endast var en studie blir det en otillräcklig evidens för denna behandlingsform. 

 

I studierna av Duncan et al. (1998) och Duncan et al. (2003) användes samma upplägg men 

man jämförde med vanlig sjukgymnastik. Duncan et al. (1998) delade in träningsperioden så 

att de första 8 veckorna instruerades personerna av sjukgymnast och de sista 4 veckorna 

tränade personerna själva. Resultatet visade på en förbättrad gångförmåga i båda studierna, 

men ingen skillnad sågs mellan grupperna.     

 

Lord, McPherson, McNaughton, Rochester & Weatherall (2008) och Baskett, Broad, Reekie, 

Hocking & Green (1999) jämförde i sina studier interventionen av att träna hemma med att 

träna i öppenvården under handledning av behörig personal. Programmen för dem som 

tränade hemma gjordes av sjukgymnast efter patientens mål och förutsättningar. Resultatet 

visade på förbättringar i de primära mätvärdena hos alla grupper, men det var ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna.     

 

I 4 av studierna behandlades personer med stroke i ett subakut skede, 1 till 5 månader efter 

insjuknande medan man i Green et al. (2002) genomförde interventionerna hos deltagare som 

haft stroke mer än 1 år.  

 

De uppvisade effekterna kvarstod i alla studier utom i studien av Green et al. (2002) där man 

vid uppföljningen inte fann några bibehållna effekter.  
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PEDro scale poängen var 6-8 i dessa studier vilket ger ett medelhögt - högt bevisvärde enligt 

SBU. Resultatet visade på att personerna förbättrade sin gångförmåga oavsett om de efter 

instruktioner tränade hemma eller på institution. 

 
 
 
 
 
Tabell 5. Studier av hemträning, poängsatta enligt PEDro scale och bevisvärderade enligt 
SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Baskett et al.  
(1999). 
 
8  / 10 
Högt 
bevisvärde 

A. hemövningar 
ledda pass med 
sjukgymnast  
n-50 
B. öppenvård 
ledda pass med 
sjukgymnast  
n-50 

Gånghastighet, 
MAS, 10 meter 
gång test 

Träningsperiod 
6 veckor. A 1 
gång/vecka. B 
2-3 gånger/ 
vecka 
Utvärdering -0, 
6 veckor och 3 
månader 

Ingen 
signifikant 
förbättring eller 
skillnad mellan 
grupperna.  

Ingen uppgift 
om hur lång tid 
efter stroken 

Duncan et al. 
(1998). 
 
7  / 10 
Högt 
bevisvärde 

A Hemträning 
balans, styrka 
och uthållighet 
n-10 
B vanlig 
sjukgymnast 
behandling 
n-10 
 
 

10 meters gång 
test, 6 minuters 
gång test, Bergs 
balans test 

Träningsperiod 
12 veckor, 3 
gånger/vecka, i 
8 veckor med 
sjukgymnast, 4 
veckor 
självständig 
träning 
Utvärdering -0 
och 12 veckor. 

Hemträningen 
visade sig vara 
bättre men man 
såg ingen 
signifikant 
förbättring 

30-90 dagar 
efter stroken 

Duncan et al.  
(2003). 
 
8  / 10 
Högt 
bevisvärde 

A hemträning 
övervakad 
n-50 
B hemträning 
styrka, balans, 
övre 
extremiteters 
funktion 
n-50 

10 meters gång 
test, 6 minuters 
gång distans 

Träningsperiod 
12 veckor med 
36, 90 minuters 
pass. 
Uppföljning -0 
och 12 veckor 

 Ingen 
signifikant 
förbättring eller 
skillnad mellan 
grupperna. 

30-150 dagar 
efter stroken 

Green et al. 
(2002). 
 
8  / 10 
Högt 
bevisvärde 

A hemträning 
med sjukgymnast 
n-85 
B ingen träning 
n-85 

10 meters gång 
test, RMI, 
Barhels index 

Träningsperiod 
13 veckor, 1 
besök/vecka   
Utvärdering -0, 
3, 6 och 9 
månader 

Signifikanta 
förbättringar i 
grupp A efter 
13v men inte 
vid uppföljning 
efter 6 och 9 
mån.  

Kronisk, mer än 
1 år efter 
stroken 

Lord et al.  
(2008). 
 
6  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A hemträning 
funktionell 
gångträning 
n-14 
B öppenvård 
motorisk 
inlärning 
n-16 

6 minuters gång 
test, hastighet 
10 meters gång 
test 

Träningsperiod 
4 veckor, A 5-7 
gånger/vecka, B 
2 gånger/ 
vecka. 
Utvärdering -0, 
4v och 6 
månader 

Ingen 
signifikant 
förbättring eller 
skillnad mellan 
grupperna. 

Subakut, ~80 
dagar efter 
stroken 
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Studier av botoxinjektioner i kombination med el-stimulering   
 
Studiernas avsikt var att utvärdera effekten av botoxinjektioner i kombination med el-

stimulering för att förbättra gångförmågan hos personer med stroke. Genom de två studierna 

(tabell 6) utvärderades 36 personer med en spastisk droppfot. Träningsperioden var 16 veckor 

och träningen genomfördes 2-3 gånger/vecka. 

 

Signifikant förbättring av gångförmågan sågs när man efter 4 veckors inledande personligt 

utformad sjukgymnastik tillförde botoxinjektioner och el-stimulering till träningen jämfört 

med enbart personligt utformad sjukgymnastik (Johnson, Burridge, Strike, Wood & Swain, 

2004). Det var en studie med medelhögt bevisvärde, men eftersom det endast var en studie 

blir det en otillräcklig evidens för denna behandlingsform.  

 

I studien av Johnson et al. (2002) användes botoxinjektioner och el-stimulering från starten av 

träningsperioden. Båda grupperna fick först 4 veckors basträning. Kontrollgruppen fick endast 

sjukgymnastik. Resultatet visade på signifikanta förbättringar av gångförmågan i båda 

grupper men ingen skillnad sågs mellan grupperna.   

 

Behandlingen har påbörjats hos patienter med stroke i ett kroniskt skede, mellan 6 och 12 

månader efter insjuknandet. 

 

I studierna gjordes täta uppföljningar och den sista uppföljningen då studierna avslutades och 

då var effekten bibehållen, inga senare kontroller gjordes.  

 

PEDro scale poängen var 4-6 i dessa studier vilket ger ett medelhögt bevisvärde enligt SBU. 

Resultatet visade på att personerna förbättrade sin gångförmåga oavsett om de fick botox i 

kombination med el-stimulering eller inte. Endast när man avvaktade med att sätta in botox i 

kombination med el-stimulering gav detta ett bättre resultat.  
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Tabell 6. Studier av botoxinjektioner i kombination med el-stimulering, poängsatta enligt 
PEDro scale och bevisvärderade enligt SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Johnson et al.  
(2002) 
 
4  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A sjukgymnastik 
+ botox och FES  
n-8 
B sjukgymnastik  
n-10 

Gånghastighet Träningsperiod  
16 veckor, 2-3 
gånger/vecka, 
Utvärdering 0, 
2, 4, 8, 12 och 
16 veckor 

Signifikant 
förbättring av 
gång 
hastigheten i 
båda grupperna 

Mindre än 1 år 
efter stroken 

Johnson et al. 
(2004) 
 
6 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A sjukgymnastik 
+ botox och FES  
n-10 
B sjukgymnastik   
n-8 

10 meters gång 
test, RMA, 
MAS 

Träningsperiod 
16 veckor, 2-3 
gånger/vecka, 
45 minuter/ 
gång.  
Utvärdering -0, 
2, 4, 6, 8, 12 
och 16 veckor. 

Signifikanta 
förbättringar i 
båda grupperna. 
Grupp A hade 
signifikant 
bättre resultat 
än grupp B. 

Kronisk, ~180 
dagar efter 
stroken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18



Löparmatta efter stroke  
 
Vid vår sökning fann vi 18 studier om gångträning på löparmatta som genomförts och sedan 

jämförts med olika interventioner. Vi redovisar träningen på löparmatta i tre olika 

undergrupper, gångträning på löparmatta 9 studier, avlastad gångträning på löparmatta 6 

studier och gångträning på löparmatta i kombination med el-stimulering 3 studier.  

 

Studier av gångträning på löparmatta  
 
Studiernas avsikt var att utvärdera effekterna av gångträning på löparmatta för att förbättra 

gångförmågan hos personer med stroke. Genom de 9 studierna (tabell 7) utvärderades 372 

personer. Träningsperioden var från 2 veckor och upp till 6 månader, träningen genomfördes 

3-5 gånger/vecka. 

 

Signifikant förbättring av gångförmågan sågs när gångträning på löparmatta i kombination 

med snabb stegring av hastigheten jämfördes med långsam gång på löparmatta eller 

konventionell gångträning (Pohl, Mehrholz, Ritschel & Rückriem, 2002). När gång på 

löparmatta jämfördes med stretching, sjukgymnastik och lågintensiv gång på löparmatta 

(Macko et al. 2005). Det var studier med medelhögt bevisvärde vilket ger ett begränsat 

vetenskapligt underlag för behandlingsformen. 

 

Alla studier visade på en förbättrad gångförmåga oavsett behandling. Den vanligaste 

jämförelsen var mellan gång på löparmatta eller att gå på golv (Laufer, Dickstein, Chefez & 

Marcovitz, 2001; Kosak & Reding, 2000). Resultatet i studien av Kosak et al. (2000) visade 

på förbättringar i båda grupperna utan någon signifikant skillnad dem emellan. I studien av 

Laufer et al. (2001) såg man signifikanta förbättringar i båda grupperna men ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

 

Vid jämförelse med sjukgymnastik fann man signifikanta förbättringar av gångförmågan i 

båda grupperna (Jaffe, Brown, Pierson-Carey, Buckley & Lew, 2004). da Cunha et al. (2002) 

fann bättre resultat i båda grupper. Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna i någon av 

studierna. 
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I studierna av Luft et al. (2008) och Hornby et al. (2008) jämförde man gången med stretching 

eller robotträning (Lokomat). Resultatet visar på förbättrad gångförmåga i alla grupper, ingen 

skillnad mellan grupperna.  

 

Liston, Mickelborough, Harris, Hann & Tallis, (2000) genomförde en studie där deltagarna 

fick blanda sjukgymnastik med gång på löparmatta i olika turordning. Man fann att båda 

grupperna hade förbättrat gångförmågan men ingen skillnad sågs mellan grupperna.   

 

De olika interventionerna hade påbörjats i olika skeden efter stroken. Kosak et al. (2000), 

Laufer et al. (2001), da Cunha et al. (2002) hade startat sina studier under den akuta perioden, 

medan övriga genomfört sina studier i det kroniska skedet. Bara Pohl et al. (2002) gjorde 

studien på deltagare i ett subakut stadium. 

 

Uppföljningen gjordes som regel efter att studierna avslutades, men i 3 fall (Hornby et al. 

2008; Luft et al. 2008; Macko et al. 2005) gjordes en uppföljning efter 6 månader och då 

kvarstod resultaten. 

 

PEDro scale poängen var 4-7 i dessa studier vilket ger ett medelhögt - högt bevisvärde enligt 

SBU.  Resultatet visade på att personerna förbättrade sin gångförmåga oavsett behandling. 

Två studier visade dock att de som tränat gång på löparmattan signifikant förbättrat 

gångförmågan jämfört med kontrollgruppen.  
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Tabell 7. Studier av gångträning på löparmatta, poängsatta enligt PEDro scale och 
bevisvärderade enligt SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

da Cunha et al.  
(2002) 
 
4 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A stöttande upp och 
gå på löparmatta 
n-6 
B kinetik terapi 
+sjukgymnastik + 
arbetsterapi  
n-7 

Gånghastighet, 
gång distans 

Träningsperiod 
3 veckor, 3 gånger 
/dag 
Utvärdering före 
och efter studien 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna, A säker 
och lovande 
träningsform i 
akutskedet 

Akutskedet efter 
stroken 

Hornby et al.  
(2008) 
 
5 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A löparmatta med 
terapeuthjälp 
n-24 
B robot träning 
(Lokomat)  
n-24 

Bergs balans test, 6 
minuters gång test 

Träningsperiod 4 
veckor, 3 gånger/ 
vecka ,  
30 minuter.  
Utvärdering -0, 4 
veckor och 6 
månader 

Större förbättringar 
fann man i grupp A. 
Inga klara 
signifikanta 
skillnader 

Mer än 6 månader 
efter stroken 

Jaffe et al.  (2004) 
 
4  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A och B löparmatta 
över hinder.  
A virtuella   
n-10 
B verkliga.   
n-10 

6 minuters gång 
test, balans 

Träningsperiod 2 
veckor, 3 
gånger/vecka, 1 
timme/gång.  
Utvärdering -0, 2 
och 4 veckor 

Signifikanta 
förbättringar i båda 
grupper. Något 
bättre i grupp A 

Mer 6 månader, 
~3.8 år efter stroken 

Kosak et al.  (2000) 
 
4  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A och B 
sjukgymnastik. 
Samt 
A löparmatta  
n-22 
B på golv.  
n-34 

10 meters gång test, 
uthållighet 

Träningsperiod 6 
veckor, A 3 
gånger/vecka, B 5 
gånger/vecka, 45 + 
45 minuter/gång.  
Utvärdering -0, 2, 4 
och 6veckor 

Bägge grupper 
förbättrade sig, 
ingen signifikant 
skillnad.  

Akut, ~40 dagar 
efter stroken 

Laufer et al. (2001) 
 
5  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A och B 
sjukgymnastik och 
sedan gångträning.  
A på golv. 
n-12 
B på löparmatta.   
n-13 

10 meters gång test, 
FAC 

Träningsperiod 3 
veckor, 5 
gånger/vecka, 20 
min gångträning.  
Utvärdering -0 och 
3 veckor 

Signifikanta 
förbättringar i båda 
grupperna. Ingen 
skillnad mellan 
grupper 

Akut, ~34 dagar 
efter stroken 

Liston et al. (2000) 
 
7 / 10 
Högt bevisvärde 

A och B först 4 
veckor basträning 
A löparmatta 4 
veckor + 4 veckor 
sjukgymnastik 
n-10 
B 4 veckor 
sjukgymnastik+ 4 
veckor löparmatta  
n-8 

10 meters gång test, 
gånghastighet, antal 
steg under 10 meter, 
steglängd 

Träningsperiod 12 
veckor, 3 gånger/ 
vecka, 60 minuter/ 
gång 
Utvärdering gjordes 
varje vecka under 
träningsperioden 
och 6 veckor efter 
denna 

Fanns ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna, 
båda grupperna 
förbättrades 

Inte angivet 

Luft et al.  (2008) 
 
5 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A löparmatta 
n-37 
B stretching  
n-34 

6 minuters gång 
test, 10 meters gång 
test 

Träningsperiod 6 
månader, 3 gånger/ 
vecka, 40 min 
Utvärdering -0, 3 
och 6 månader 

förbättrad 
gångförmågan, 
konditionen i grupp 
A. Inga klara 
signifikanta 
skillnader. 

Kronisk, 44-64 
månader efter 
stroken 

Macko et al.  (2005) 
 
5 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A löparband.  
n-32 
B stretching + 
sjukgymnastik 
lågintensiv gång.   
n-29 

6 minuters gång 
test, 30 feet, 

Träningsperiod 6 
månader, 3 
gånger/vecka, 40 
minuter.  
Utvärdering -0, 3 
och 6 månader 

Signifikanta 
skillnader i 
gångförmåga och 
kardiovaskulärt för 
grupp A 

Kronisk, ~37 
månader efter 
stroken 

Pohl et al. (2002) 
 
6  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A löparmatta med 
snabb stegring av 
hastighet.  
n-20 
B långsam.  
n-20 
C konventionell 
gångträning 

10 meters gång test, 
steglängd, frekvens, 
FAC 

Träningsperiod 4 
veckor, 3 
gånger/vecka.  A 
och B 30 min. C 45 
min. Alla 8x45 min 
sjukgymnastik.  
Utvärdering -0, 2 
och 4v. 

Signifikant bättre 
resultat i grupp A 

Subakut, mer än 
4veckor, ~16veckor 
efter stroken 
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Studier av avlastad gångträning på löparmatta  

 

Studiernas avsikt var att utvärdera effekterna av avlastad gångträning på löparmatta för att 

förbättra gångförmågan hos personer med stroke. Genom de 6 studierna (tabell 8) 

utvärderades 345 personer. Träningsperioden var från 3 till 9 veckor, träningen genomfördes 

3-5 gånger/vecka. 

 

Signifikant förbättring av gångförmågan sågs när avlastad gångträning på löparmatta 

jämfördes med belastad gångträning på löparmatta (Visintin, Barbeau, Korner-Bitensky & 

Mayo, 1998; Barbeau & Visintin 2003) eller när det jämfördes med sjukgymnastik, vilket 

båda grupperna fick (Yen, Wang, Liao, Huang & Yang, 2008). Två av studierna hade 

medelhögt bevisvärde (Visintin et al. 1998; Barbeau et al. 2003) och en hade högt bevisvärde 

(Yen et al. 2008), vilket gör att det blir ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för 

behandlingsformen. 

 

Övriga studier visade på ett förbättrat resultat på gångförmågan oavsett intervention. Peurala 

et al. (2009) genomförde sina interventioner på patienter i ett skede om 8 dagar efter stroken. 

Han jämförde avlastad gång med ökande intensitet på löparmatta, med gång på golv med ökad 

intensitet, med traditionell gångträning. Resultatet visar på signifikanta skillnader till fördel 

för den ökande intensiteten.  

 

Då Yagura, Hatakenaka & Miyai (2006) jämförde avlastad gång på löparmatta, med gång på 

golv med hjälp av sjukgymnast sågs förbättring på gångförmågan i båda grupperna. 

 

I studien av Werner, Bardeleben, Mauritz, Kirker & Hesse (2002) så jämfördes en 

kombination av sjukgymnastik och avlastad gång med enbart avlastad gång och resultatet 

visade att bägge grupperna gjorde förbättringar i gångförmåga. Signifikans angavs dock inte.  

 

Interventionerna hade påbörjats i varierande skeden efter insjuknandet. Peurala et al. (2009) 

fick goda resultat i det akuta skedet och Yen et al. (2008) fick goda resultat i ett kroniskt 

stadium. Werner et al. (2002) hade i sin studie deltagare som varierade från 8 veckor upp till 9 

månader efter stroken. Yagura et al (2006) hade deltagare som fått stroken för 3 månader 

sedan. Studierna av Visintin et al. (1998) och Barbeau et al. (2003) angav inte hur lång tid 

efter stroken som studien gjordes. 
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Uppföljningar gjordes med olika variationer. Det är jämnt fördelat mellan jämförelser vid 

studiens slut, 3 månader och 6 månader. Resultaten kvarstår vid samtliga uppföljningar.   

  

PEDro scale poängen var 4-7 för dessa studier vilket ger ett medelhögt - högt bevisvärde 

enligt SBU.  Resultatet visade att avlastad träning på löparmatta är av kliniskt värde.  
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Tabell 8. Studier av avlastad gångträning på löparmatta, poängsatta enligt PEDro scale och 
bevisvärderade enligt SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Barbeau et al.  
(2003) 
 
4   / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A löparmatta 
40% avlastning 
n-50  
B löparmatta   
n-50 

Gånghastighet Träningsperiod 
6 veckor, 4 
gånger/vecka. 
Utvärdering -0, 
6 veckor och 3 
månader  

Signifikant 
förbättring i 
grupp A  

Inte angivet 

Peurala et al. 
(2009) 
 
5  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A. löparmatta  
n-22  
B. gångträning på 
golv 
n-21 
C. konventionell 
träning  
n-13 

6 minuters gång 
test, 10 meters 
gång test 
 

Träningsperiod 
15 gånger/3 
veckor,  
1 timme/gång 
Utvärdering 
efter 0, 3 och 
6månader 

Signifikanta 
förbättringar i 
grupp A och B.  

8 dagar efter 
stroken 

Visintin et al.  
(1998) 
 
5 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 
 
 

A löparmatta 
40% avlastning 
n-50 
B löparmatta 
n-50 

Balans, 
gånghastighet 

Träningsperiod 
6 veckor, 4 
gånger/vecka, 
20 
minuter/gång 
Utvärdering -0, 
6 veckor och 3 
månader 

Signifikant 
förbättring i 
grupp A 

Inte angivet 

Werner et al. 
(2002) 
 
7  / 10 
Högt 
bevisvärde 

A 3 veckors 
konventionell 
terapi, 3 veckors 
sjukgymnastik, 3 
veckors 
löparmatta 
avlastad  
n-14 
B 3 veckors 
avlastad gång på 
gångmatta  
n-14 

gångförmåga Träningsperiod  
A 9 veckor, B 3 
veckor, senare 
samma som 
grupp A 
Uppföljning-0, 
9 veckor, 4 
månader  

Båda grupperna 
förbättrade 
gången. 
I grupp A fick 
10 oberoende 
gångförmåga 
och i grupp B 5  
Signifikans 
angavs inte 

8 veckor-9 
månader efter 
stroken 

Yagura et al.  
(2006) 
 
6  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A fick 
gångträning med 
sjukgymnast 
n-22 
B löparmatta  
n-25 

10 meters gång 
test 

Träningsperiod 
6 veckor, 3 
gånger/vecka, 
40 minuter.  
Utvärdering -0, 
6 och 16veckor 

Förbättring av 
gångförmågan 
Inga klara 
skillnader 
mellan 
grupperna 

Inom 3 
månader, ~58 
dagar efter 
stroken 

Yen et al.  
(2008) 
 
7  / 10 
Högt 
bevisvärde 

A sjukgymnastik 
och löparmatta 
avlastad  
n-7 
B sjukgymnastik 
n-7 

Bergs balans 
test, 
gånghastighet 
(GAITRite). 

Träningsperiod 
4 veckor, 2-5 
gånger/vecka, 
50 min + 30 
min för grupp 
A.  
Utvärdering -0 
och 4 veckor 

Signifikanta 
förbättringar 
grupp A för 
hastighet och 
steglängd 

Kronisk, ~2 år 
efter stroken 
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Studier av gångträning på löparmatta i kombination med el-stimulering  
 
Studiernas avsikt var att utvärdera effekterna av gångträning på löparmatta i kombination med 

el-stimulering för att förbättra gångförmågan hos personer med stroke. Genom de 3 studierna 

(tabell 9) utvärderades 149 personer. Träningsperioden var från 3 till 4 veckor träningen 

genomfördes 2-5 gånger/vecka. 

 

I studien av Ng, Tong & Li (2008) jämfördes gångträning på löparmatta i kombination med 

el-stimulering med vanlig gång på löparmatta och gångträning med sjukgymnast. De tre 

grupperna fick också träning för övre och nedre extremiteter. I studien av Tong, Ng & Li 

(2006) jämförde man med avlastad gång på löparmatta och konventionell gång. Båda 

studierna visar på signifikanta förbättringar för de grupper som använt löparmatta, men man 

såg ingen skillnad mellan grupperna. Det var studier med högt - medelhögt bevisvärde. Men 

man såg ingen signifikant skillnad till fördel för el-stimuleringen så det blir otillräcklig 

evidens för behandlingsmetoden. Däremot blir det ett begränsat vetenskapligt underlag för 

gångträning på löparmatta, eftersom alla grupper som haft denna intervention, hade 

signifikanta förbättringar av gångförmågan. 

 

Peurala, Tarkka, Pitkänen & Sivenius (2005) jämförde gångträning på löparmatta i 

kombination med el-stimulering med vanlig gång på golv eller löparmatta. I alla grupperna 

fick man även sjukgymnastik.  Alla grupper visade på ett signifikant bättre resultat men man 

fann ingen skillnad mellan grupperna. 

 

Interventionerna hade påbörjats i varierande skeden efter insjuknandet, Ng et al. (2008) och 

Tong et al. (2006) påbörjade interventionerna 6 veckor efter stroken, medan Peurala et al. 

(2005) påbörjade sin intervention i den kroniska fasen. 

 

Uppföljning har gjorts före och efter träningsperioden. Ng et al. (2008) och Peurala et al. 

(2005) gjorde även uppföljning vid 6 månader, med kvarstående resultat.  

 

PEDro scale poängen var 6-7 i dessa studier vilket gav ett medelhögt - högt bevisvärde enligt 

SBU.  Resultatet visade att gångträning på löparmatta ger ett begränsat vetenskapligt underlag 

oavsett om det är stimulerat med ström eller inte.   
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Tabell 9. Studier av gångträning på löparmatta i kombination med el-stimulering, poängsatta 
enligt PEDro scale och bevisvärderade enligt SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Ng et al.  
(2008) 
 
6 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A gång träning 
n-21 
B löparmatta 
n-17 
C löparmatta + 
el- stimulering 
n-16 

Bergs balans 
test, 5 meters 
gång test 

Träningsperiod 
4 veckor, 5 
gånger/vecka, 
40+20 minuter 
Utvärdering -0, 
4 veckor och 6 
månader 

Signifikanta 
skillnader för B 
och C jämfört 
med A. Resultat 
kvarstod efter 6 
månader 

Inom de senaste 
6 veckorna efter 
stroken 

Peurala et al.  
(2005) 
 
6 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A löparmatta och 
FES. 
n-15 
B löparmatta.  
n-15 
C gång på golv   
n-15 

6 minuters gång 
test, 10 meters 
gång test, 
MMAS 

Träningsperiod 
3 veckor, 5 
gånger/vecka, 
55 + 20 minuter 
/pass.  
Utvärdering -0, 
2 , 3 veckor och 
6 månader 

Signifikanta 
förbättringar i 
alla grupper. 
Ingen klar 
skillnad mellan 
grupper. 

Kronisk, mer än 
6 månader. 2,4-
4 år efter 
stroken 

Tong et al.  
(2006) 
 
7 / 10 
Högt 
bevisvärde 

A konventionell 
gång.  
n-20 
B löparmatta 
avlastad  
n-15  
C löparmatta 
avlastad och FES 
n-15 

5 meters gång 
test, Bergs 
balans test, 
FAC 

Träningsperiod 
4 veckor, 5 
gånger/vecka 
40 minuter. 
FES grupp fick 
ytterligare 20 
minuter/tillfälle. 
Utvärdering -0, 
2 och 4 veckor. 

Grupp B och C 
hade 
signifikanta 
förbättringar i 
mätvärden 
jämfört med A. 
Ingen skillnad 
mellan B och C 

Inom 6 veckor, 
~2,5 veckor 
efter stroken 
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Studier av robotträning efter stroke 
 
Robotträning - Lokomat vilket är ett robotassisterat löpband som håller patienten i en upprätt 

position samtidigt som benen rörs i ett vanligt promenad mönster. Den ger även patienten 

möjlighet att gradvis öka den fysiska ansträngningen utan att minska säkerheten. 

Studiernas avsikt var att utvärdera effekterna av robotträning för att förbättra gångförmågan 

hos personer med stroke. Genom de 4 studierna (tabell 10) utvärderades 124 personer. 

Träningsperioden var från 4 till 9 veckor, träningen genomfördes 3-5 gånger/vecka. 

 

Signifikant förbättring av gångförmågan sågs när robotträning i virtuell miljö jämfördes med 

enbart robotträning (Mirelman, Bonato & Deutsch, 2009). Det var en studie med medelhögt 

bevisvärde. Men eftersom det endast var en studie blir det en otillräcklig evidens för 

behandlingsformen. 

 

Hidler et al. (2009) jämförde robotträning (Lokomat) med personligt utformad sjukgymnastik 

och resultatet visade på signifikant bättre mätvärden i gruppen som fick sjukgymnastik.  

 

Mayr et al. (2007) använde i sin studie ett koncept där deltagarna i experimentgruppen först 

använde robot sedan sjukgymnastik och sedan robot igen. Kontrollgruppen tränade enligt 

sjukgymnastik, robot och sjukgymnastik igen. Man fann bättre resultat i gångförmågan hos 

experimentgruppen men skillnaden var inte signifikant.  

 

Då Husemann, Müller, Krewer, Heller & Koenig (2007) genomförde sin studie blandade han 

robot med sjukgymnastik och jämförde sedan med enbart sjukgymnastik. Båda grupper hade 

signifikanta förbättringar i gångförmågan men man fann ingen skillnad mellan de båda 

grupperna.  

 

Interventionerna påbörjades i varierande skeden efter stroke. Hidler et al. (2009), Mayr et al. 

(2007) och Husemann et al. (2007) gjorde i sina studier behandlingen på personer i ett 

subakut läge medan Mirelman et al. (2009) studerade patienter som befann sig i ett kroniskt 

skede, mer än 3 år efter insjuknande.  

 

I de studier där man uppnått ett signifikant bättre resultat kvarstod effekterna vid 

uppföljningen 3 månader efter träningsperioden.  
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PEDro scale poängen var 5-7 vilket gav ett medelhögt - högt bevisvärde enligt SBU.  

Resultatet visade att robotträning kan vara ett alternativ till att förbättra gångförmågan efter en 

stroke. Resultatet visade också på att personligt utformad träning med sjukgymnast ger bättre 

effekt än med robot. Robotträning i virtuell miljö hos kroniskt sjuka har positiva effekter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 10. Studier av robotträning, poängsatta enligt PEDro scale och bevisvärderade enligt 
SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Hidler et al.  
(2009). 
 
5 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A robot träning 
(Lokomat) 
n-33  
B sjukgymnastik, 
personlig    
n-30 

6 minuters gång 
test, självvald 
hastighet (5m) 

Träningsperiod 
8 veckor, 
3gånger/ vecka, 
60 minuter.  
Utvärdering -0, 
12 pass, 24 pass 
och 3 månader 

Signifikanta 
förbättringar i 
grupp B, både 
distans och 
hastighet 

Subakut, inom 
6 månader efter 
stroken 

Husemann et al.  
(2007). 
 
7 / 10 
Högt 
bevisvärde 

A robot träning 
(Lokomat) och 
sjukgymnastik.  
n-16 
B sjukgymnastik   
n-14 

10 meters  
gångtest 
FAC 

Träningsperiod 
4 veckor, 5 
dagar/vecka, 60 
minuter/ gång 
Utvärdering -0 
och 4 veckor 

Signifikanta 
förbättringar i 
båda grupperna, 
ingen skillnad 
mellan grupper.  

28-200 dagar 
efter stroken 

Mayr et al. 
(2007). 
 
5 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 
 
 

A robot träning 
(Lokomat)   
B sjukgymnastik 
A = A+B+A 
n-8 
B = B+A+B 
n-8 

6 minuters gång 
test, 10 meters 
gång test 

Träningsperiod 
9 veckor, 5 
gånger/vecka, 
90 minuter. 
Uppföljning 
efter 0, 3, 6 och 
9 veckor. 

Resultatet visar 
på förbättringar 
i grupp A på 
måttvärden, 
inget signifikant 

~2,8 månader 
efter stroken 

Mirelman et al. 
(2009). 
 
5 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A robot träning i 
virtuell miljö 
n-9  
B enbart robot 
träning   
n-9 

6 minuters gång 
test, hastighet 
(7m) 

Träningsperiod 
4 veckor, 3 
gånger/ vecka, 
60 minuter.  
Utvärdering -0, 
4 veckor och 3 
månader 

Signifikanta 
förbättringar i 
grupp A för 
både distans 
och hastighet 

Kronisk, 37-58 
månader efter 
stroken 
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Studier av funktionell träning riktad mot nedre extremitet och gångförmågan   
 
Studiernas avsikt var att utvärdera effekterna av funktionell träning riktad mot nedre 

extremitet och gångförmågan för att förbättra gångförmågan hos personer med stroke. Genom 

de 9 studierna (tabell 11) utvärderades 623 personer. Träningsperioden var från 4 veckor och 

upp till 1 år, träningen genomfördes 3-5 gånger/vecka. 

 

Signifikant förbättring av gångförmågan hos försöksgruppen sågs i flera studier. Pohl et al. 

(2007) jämförde gångträning i kombination med sjukgymnastik med enbart sjukgymnastik. 

Salbach et al. (2004) jämförde funktionell träning för nedre extremitet med träning för övre 

extremiteter. Yang, Yen, Wang, Yen & Lieu, (2005) jämförde konventionell sjukgymnastik 

kombinerat med baklänges gång med konventionell sjukgymnastik. Yang, Wang, Chen & 

Kao, (2007) jämförde gång kombinerat med bollhantering med ingen träning. Tre av studierna 

hade ett högt bevisvärde (Pohl et al. 2007; Salbach et al. 2004; Yang et al. 2007), en hade 

medelhögt bevisvärde (Yang et al. 2005). Vilket gör att det blir ett starkt vetenskapligt 

underlag.  

 

Langhammer, Stanghelle & Lindmark (2009) jämförde sjukgymnastiska åtgärder under 1 års 

tid med en grupp som inte fått mer än egen träning. Resultatet visade på förbättringar i båda 

grupper, ingen skillnad mellan grupperna. 

 

Richards, Malouin, Bravo, Dumas & Wood-Dauphinee (2004) prövade gångträning med 

sjukgymnast och jämförde det med att patienterna i kontrollgruppen tränade själva. Resultatet 

i de båda grupperna blev likvärdigt det vill säga bättre gångförmåga, utan skillnad mellan de 2 

grupperna.  

 

Ouellette et al. (2004) jämförde intensiv träning för nedre extremitet med stretching av övre 

kroppshalvan och fann förbättringar av gångförmåga till fördel för träning av nedre extremitet.  

Kwakkel & Wagenaar (2002) hade ett likvärdigt upplägg men hade ytterligare en 

kontrollgrupp som mottog en passiv behandling. Resultatet visar även här på signifikanta 

förbättringar i gångförmågan hos den grupp som tränat nedre extremitet.  
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Wade, Collen, Robb & Warlow (1992) gjorde sin studie hos patienter som insjuknat i stroke 

för mer än ett år sedan. En grupp fick sjukgymnastik omgående och kontrollgruppen fick sin 

efter 3 månader. Resultatet visar på förbättringar vid studiens slut men inte vid uppföljning.  

 

Endast i en av studierna är deltagarna i det akuta skedet efter stroken (Kwakkel et al. 2002). I 

studierna av Langhammer et al. (2009), Yang et al. (2007), Salbach et al. (2004), Ouellette et 

a. (2004) och Wade et al. (1992) är deltagarna i ett kroniskt skede. De övriga studierna är i det 

subakuta läget efter stroken.  

 

Uppföljningar gjordes i varierande tidsspann. Flera studier följdes upp efter 3 månader medan 

några gjordes efter 6 månader. Endast Wade et al. (1992) gjorde längre uppföljning, vid 9 

månader. I alla studier kvarstår resultaten.  

  

PEDro scale poängen var 5-8 i dessa studier vilket gav ett medelhögt - högt bevisvärde enligt 

SBU. Resultatet visade på signifikanta förbättringar av gångförmågan, vilket ger ett starkt 

vetenskapligt underlag för funktionell träning riktad mot nedre extremitet och gångförmågan. 
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Tabell 11. Studier av funktionell träning riktad mot nedre extremitet och gångförmågan, 
poängsatta enligt PEDro scale och bevisvärderade enligt SBU samt behandlingsupplägg  
och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Kwakkel et al.  
(2002) 
 
5 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A. B och C träning 
och ADL 
A träning nedre 
extremitet  
n-17 
B träning övre 
extremitet  
n-18 
C passiv behandling 
n-18 

Max gånghastighet Träningsperiod 20 
veckor, 5 
dagar/vecka,  
105+30 
minuter/gång 

Bättre gång i grupp 
A. Inga signifikanta 
skillnader 

Inom 14 dagar efter 
stroken 

Langhammer et al. 
(2009) 
 
8  / 10 
Högt bevisvärde 

A minst 80 timmar 
sjukgymnastik under 
första året 
n-35 
B inget, egen träning  
n-40 

6 minuters gång 
test, TUG, MAS, 
Bergs balanstest, 

Träningsperiod 1 år. 
Uppföljning 0,3, 6 
och 12 månader 

Bra resultat i båda 
grupper, ingen 
signifikant skillnad 

Inom 12 månader 
efter stroken 

Ouellette et al.  
(2004) 
 
7 / 10 
Högt bevisvärde 

A övervakad hög 
intensiv träning  
nedre extremitet 
n-21 
B stretching övre 
extremitet  
n-21 

6 minuters gång 
test, trappgång, max 
gång 

Träningsperiod 12 
veckor, 3 gånger/ 
vecka 
Utvärdering -0 och 
12 veckor  

A förbättrade både 
styrka och funktion 
i båda benen  
B visade ingen 
förbättring 

6 månader- 6 år 
efter stroken 

Pohl et al.  (2007) 
 
8 / 10 
Högt bevisvärde 

A gångträning +  
sjukgymnastik  
n-77 
B sjukgymnastik   
n-78 

FAC, Barthel index Träningsperiod 4 
veckor, 5 
gånger/vecka. 45 
minuter/gång  
Utvärdering -0, 4 
veckor och 6 
månader 

Signifikanta 
skillnader i 
gångförmåga hos 
grupp A 

Subakut, ~4 veckor 
efter stroken 

Richards et al.  
(2004) 
 
6  / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A gång träning med 
sjukgymnast 
n-32  
B egen träning  
n-31 

Hastighet (10meters 
gång test), TUG, 
Bergs balanstest 

Träningsperiod 2 
månader, 5 
dagar/vecka 1 
timme/gång 
Utvärdering efter 0, 
2 och 5 månader 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.    

Subakut 

Salbach et al.  
(2004) 
 
8  / 10 
Högt bevisvärde 

A funktionell träning 
10 moment. 
n-44 
B träning riktad mot 
övre extremitet  
n-47 

6 minuters gång 
test, 5 meters gång 
test, TUG, Bergs 
balanstest 

Träningsperiod 6 
veckor, 3 
gånger/vecka.  
Utvärdering -0 och 6 
veckor. 

Signifikanta 
förbättringar i 
grupp A i alla mått 
utom balans.  

Kronisk, ~228 
dagar efter stroken 

Wade et al. (1992) 
 
6 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A. Sjukgymnast 
behandling direkt 
n=49 
B. Sjukgymnast 
behandling efter 3 
mån 
n=45 

Gånghastighet Träningsperiod 
6 veckor 
Utvärdering – 0, 6 
veckor samt  3, 6 
och 9 månader 

A och B ökade 
gånghastighet efter 
behandlingen. 
Ingen bestående 
förbättring   

Mer än 1 år efter 
stroken 

Yang et al.  (2005) 
 
6 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A konventionell 
träning och gång 
baklänges 
n-13 
B konventionell 
träning 
n-12 

Hastighet, 
steglängd, 
gångmönster 

Träningsperiod 3 
veckor, 3 
gånger/vecka, 40 
minuter. 30 minuter 
extra för grupp A 

Signifikanta 
förbättringar i 
hastighet och 
gångmönster för 
grupp A 

~6 månader efter 
stroken 

Yang et al.  (2007) 
 
7  / 10 
Högt bevisvärde 

A ingen träning 
n-12 
B bollträning under 
gång  
n-13 

10 meters gång test Träningsperiod 4 
veckor, 3 
gånger/vecka ,  
30 minuter.  
Utvärdering -0 och 4 
veckor. 

Signifikanta 
förbättringar i 
grupp B 

Kronisk ~4, 2 år 
efter stroken 
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Studier av balansträning  
 
Studiernas avsikt var att utvärdera effekterna av balansträning för att förbättra gångförmågan 

hos personer med stroke. Genom de 2 studierna (tabell 12) utvärderades 89 personer. 

Träningsperioden var 2 och 4 veckor, träningen genomfördes 5 gånger/vecka. 

 

I studien av Yelnik et al. (2008) jämfördes en grupp som tränade mer intensivt med 

balansövningar mot kontrollgruppen som höll en normal nivå på den sensoriska träningen.  

Lynch, Hillier, Stiller, Campanella & Fisher (2007) jämförde i sin studie en grupp som 

tränade på sensorik och proprioception mot en grupp som genomförde övningar i avslappning. 

Resultatet visade på signifikanta förbättringar i båda grupperna utan skillnad mellan 

grupperna. Eftersom man inte såg någon signifikant skillnad mellan grupperna så gör det att 

det blir en otillräcklig evidens för behandlingsmetoden. 

 

Yelnik et al. (2008) studerade deltagare som befann sig i ett kroniskt skede, mer än 6 månader 

efter att de fått en stroke medan Lynch et al. (2007) genomförde studien på patienter i ett 

subakut läge. 

 

Vid uppföljningarna efter 4 veckor och 6 månader var effekterna kvarstående 

 

PEDro scale poängen var 6-7 för dessa studier vilket gav ett medelhögt - högt bevisvärde 

enligt SBU.  Det ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag. Resultatet i de båda studierna gav 

deltagarna ett bättre resultat utan skillnad mellan grupperna. Balansträning ger signifikant 

bättre resultat på gångförmågan men inte mer än andra interventioner. 

 

Tabell 12. Studier av balansträning, poängsatta enligt PEDro scale och bevisvärderade enligt 
SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Lynch et al.  (2007) 
 
6 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A och B daglig 
träning, styrka, balans 
och kondition 
A sensorisk träning  
n-10 
B avslappning   
n-11 

10 meters gång test Träningsperiod 2 
veckor, 5 
gånger/vecka, 
90 minuter.  
Utvärdering -0, 2 
och 4 veckor. 

Signifikanta 
förbättringar i 
balans och 
gångförmåga i båda 
grupperna 

~48 dagar efter 
stroken 

Yelnik et al.  (2008) 
 
7  / 10 
Högt bevisvärde 

A balansträning 
n-34 
B konventionell 
behandling 
n-34 

Bergs balanstest, 10 
meters gång test, 

Träningsperiod 20 
sessioner under 4 
veckor 
Uppföljning 0,30 
och 90 dagar 

Signifikanta 
förbättringar i båda 
grupperna, ingen 
skillnad mellan 
grupperna 

Mer än 6 månader, 
~218 dagar efter 
stroken 
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Studier av styrketräning 
 
Studiernas avsikt var att utvärdera effekterna av styrketräning för att förbättra gångförmågan 

hos personer med stroke. Genom de 3 studierna (tabell 13) utvärderades 124 personer. 

Träningsperioden var 4 eller 10 veckor, träningen genomfördes 2-3 gånger/vecka. 

 

Signifikanta förbättringar i alla mätvärden sågs när styrketräning jämfördes med ingen träning 

(Yang, Wang, Lin, Chu & Chan, 2006). Det var en studie med högt bevisvärde men eftersom 

det endast är en studie blir det en otillräcklig evidens för behandlingsmetoden. 

 

I studien av Flansbjer, Miller, Downham & Lexell (2008) fick deltagarna i 

experimentgruppen handledd styrketräning som sedan jämfördes med den andra gruppen 

vilka hade egna aktiviteter. Resultatet visade på att styrkan och TUG ökade signifikant i den 

första gruppen. Båda grupperna hade förbättrats i gångförmåga men resultatet var bättre i 

experimentgruppen.  

 

Lee et al. (2008) prövade ett annat koncept i sin studie då han lät deltagarna kombinera 

cykling med styrketräning. Som placebo i de fyra grupperna varierades det mellan cykling 

och styrketräning. Resultatet visade på förbättringar i alla grupper utan någon signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

 

Endast Flansbjer et al. (2008) gjorde uppföljning i ett senare skede, efter 5 månader. Övriga 

jämförde resultatet vid studiernas slut men i samtliga fall kvarstår effekterna.  

 

PEDro scale poängen var 6-8 för dessa studier vilket gav ett medelhögt - högt bevisvärde 

enligt SBU. Eftersom endast en studie (Yang et al. 2006) kunde visa på signifikant förbättring 

vid styrketräning så gav det en otillräcklig evidens för behandlingsmetoden. Resultatet visade 

på signifikanta förbättringar av gångförmågan oavsett behandling. Endast där ingen träning 

gavs såg man en signifikant skillnad till fördel för styrketräning. 
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Tabell 13. Studier av styrketräning, poängsatta enligt PEDro scale och bevisvärderade enligt 
SBU samt behandlingsupplägg och effekt 
 
Författare 
PEDro, SBU 

Interventioner 
Försökspersoner 

Primära  
mätmetoder 

Perioder Resultat Behandlings 
start 

Flansbjer et al. 
(2008) 
 
6 / 10 
Medelhögt 
bevisvärde 

A handledd 
styrketräning 
n-15 
B egna aktiviteter 
n-9 

6 minuters gång 
test, TUG, 

Träningsperiod 
10 veckor, 2 
gånger/vecka. 
Utvärdering -0, 
10 veckor och 5 
månader 

Signifikant 
ökning av 
styrka samt 
TUG i grupp A.  
A och B ökade i 
gångprestanda 

Kronisk, 6-48 
månader efter 
stroken 

Lee et al.  
(2008) 
 
8  / 10 
Högt 
bevisvärde 

A cykel + 
placebo styrka  
n-13 
B placebo cykel 
+ styrka  
n-13 
C cykel + styrka 
n-14 
D placebo styrka 
+ placebo cykel   
n-12 

6 minuters gång 
test, 10 meters 
gång test, 
trappgång 

Träningsperiod 
10 veckor, 3 
gånger/ vecka,  
60 minuter.  
Utvärdering -0 
och 12 veckor 

Ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 
Cykel hade en 
positiv effekt på 
konditionen och 
styrka för 
trappgång 

Kronisk, ~57 
månader efter 
stroken 

Yang et al.  
(2006) 
 
7  / 10 
Högt 
bevisvärde 

A styrketräning  
n-24 
B ingen träning 
n-24 

6 minuters gång 
test, TUG, 

Träningsperiod 
4 veckor, 3 
gånger/vecka, 
30 minuter.  
Utvärdering -0 
och 4 veckor 

Signifikanta 
förbättringar i 
alla värden för 
grupp A.  

Kronisk, mer än 
1 år, ~64 
månader efter 
stroken 
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Sammanställt resultat 
 
Den akuta, subakuta och kroniska fasen definieras i denna studie i enlighet med studiernas 

bedömning av när dessa faser inträffar efter en stroke. 

 
Akut (0-6 veckor) 

 

Vid sammanställning av resultaten fann vi få studier som i det akuta skedet hade positiva 

effekter på gångförmågan. Peurala et al. (2009) fick bra resultat av tidig gångträning förenat 

med en ökad intensitet. I studierna av Ng et al. (2008) och Tong et al. (2006) fick man 

utmärkta effekter av att träna med avlastad vikt på en löparmatta.   

 

Subakut (6 veckor-6 månader) 

 

Interventioner i denna kategori som visade på förbättringar på gångförmåga var att Hidler et 

al. (2009) konstaterade att personligt utformad sjukgymnastik var bättre än att gå med robot. 

Pohl et al. (2002) visade att man med gång i snabbt stegrande hastighet på löparband kan få 

bättre resultat på gångförmåga. Vid balansträning visade studierna av Yelnik et al. (2008) och 

Lynch et al. (2007) på bra effekter, men inte bättre än övriga interventioner. Med ett flertal 

studier (Lord et al. 2008; Duncan et al. 2003; Baskett et al. 1999; & Duncan et al. 1998) 

visade man att handledd hemträning är lika effektivt för gångfunktionen som att genomföra 

träning på institution.  

 

Kronisk (6 månader - år) 

 

Det samlade materialet, angående interventioner för patienter som är kroniskt sjuka är något 

bredare. Flansbjer et al. (2008), Lee et al. (2008) och Yang et al. (2006) visade att handledd 

styrketräning har goda effekter på gångförmågan. Med sjukgymnastik visade Yang et al. 

(2007) och Yang et al. (2005) att gångträning baklänges eller med boll ger en signifikant 

bättre gångfunktion. Med gångträning på löparmatta där man kliver över virtuella hinder fick 

Mirelman et al. (2009) positiva resultat. Ng et al. (2007) fick bra effekter på gångförmågan 

genom att kombinera TENS och träning. Johnson et al. (2004) kombinerade sjukgymnastik 

med botoxinjektion och elektrisk stimulering och svaret blev signifikanta förbättringar i 

gångförmågan. 

  

 35



Behandlingsformernas evidens 
 
I vår studie fann vi att funktionell träning riktad mot nedre extremitet och gångförmågan har 

ett starkt vetenskapligt underlag. Avlastad gångträning på löparmatta gav ett måttligt starkt 

vetenskapligt underlag. Gångträning på löparmatta gav ett begränsat vetenskapligt underlag. 

De övriga behandlingsmetoderna fick en otillräcklig evidens (se tabell 14). 

 
 
 
Tabell 14. sammanfattning av behandlingsformer, studier med signifikant förbättring, 
kvarstående effekter, bevisvärde och evidens enligt SBU. 
 
Behandlingsform  Studie med 

signifikant 
förbättring 

Kvarstående 
effekter 

Bevisvärde Evidens enligt SBU 

El-stimulering Ng et al. (2007) Kvarstående 
effekt efter 8 
veckor 

Medelhögt  Otillräcklig evidens 

Hemträning  Green et al. (2002) Inga 
kvarstående 
effekter 

Högt   Otillräcklig evidens 

Botox i 
kombination med 
el-stimulering 

Johnson et al. (2004) Endast efter 
interventionen 

Medelhögt  Otillräcklig evidens 

Gångträning på 
löparmatta 

Macko et al. (2005) 
Pohl et al. (2002) 

Endast efter 
interventionen 

Medelhögt  
Medelhögt  

Begränsat 
vetenskapligt underlag 

Avlastad 
gångträning på 
löparmatta 

Barbeau et al. (2003) 
Visintin et al. (1998) 
Yen et al. (2008) 

Kvarstående 
effekter efter  
3 månader i de 
två första, den 
sista efter 
interventionen 

Medelhögt  
Medelhögt  
Högt  

Måttligt starkt 
vetenskapligt underlag 

Gångträning på 
löparmatta i 
kombination med 
el-stimulering 

Ingen för 
kombinationen 
löparmatta och el-
stimulering 

 Inget  Otillräcklig evidens 

Robotträning  Mirelman et al. 
(2009) 

Kvarstående 
effekter efter 3 
månader 

Medelhögt  Otillräcklig evidens 

Funktionell 
träning riktad mot 
nedre extremitet 
och 
gångförmågan  

Pohl et al. (2007) 
Salbach et al. (2004) 
Yang et al. (2005) 
Yang et al. (2007) 

Kvarstående 
effekter efter 6 
månader i den 
första, de 
övriga efter 
interventionen 

Högt  
Högt  
Medelhögt  
Högt  

Starkt vetenskapligt 
underlag 

Balansträning  Inget för enbart 
balans 

 Inget  Otillräcklig evidens 

Styrketräning  Yang et al. (2006) Endast efter 
interventionen 

Högt  Otillräcklig evidens 
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Diskussion  
 
Metoddiskussion  
 
Författarna ansåg att en litteraturöversikt var bästa sättet att göra en sammanställning över 

vilka behandlingsmetoder som finns dokumenterade för att förbättra gångförmågan hos 

personer som drabbats av en stroke. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, PEDro, 

CINAHL och AMED eftersom de är stora sökmotorer inom området medicin och hälsa. 

Ett inklusionskriterium var att studierna skulle vara skrivna på svenska, engelska, norska eller 

danska. Detta gjorde att några studier som verkade lovande utifrån abstraktet uteslöts. 

Sökorden som användes kan ha varit för få för att få fram alla behandlingsmetoder som finns 

dokumenterade angående förbättring av gångförmågan efter stroke. Vi saknar till exempel 

studier av vattenträning som utvärderar gångförmågan. Alla relevanta artiklarna matchades i 

PEDro för att se om de var poängsatta enligt PEDro scale. I en undersökning av Maher, 

Sherrington, Herbert, Moselev & Elkins (2003) framkom att pålitligheten för den totala 

PEDro scale var ganska tillförlitlig.  

De artiklar som inte uppfyllde inklusionskriteriet minst 4 poäng på PEDro scale togs bort. 

Detta för att studier med mindre än 4 poäng efter omvandling till SBU: s bevisvärde får ett 

lågt bevisvärde och därmed otillräcklig evidens. Båda författarna läste alla artiklar för att 

minska risken för feltolkningar. Författarna delade in behandlingsmetoderna i olika grupper 

för att på ett bättre sätt kunna utvärdera effekterna av behandlingen. Att några av 

behandlingsmetoderna kunde passa in under flera grupper men beslöts att tillhöra en viss 

grupp kan ha varit både en styrka och en svaghet. Detta kan eventuellt ha påverkat 

bevisvärdet för någon behandlingsmetod.  

 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Vår studie visade att funktionell träning riktad mot nedre extremitet och gångförmågan har ett 

starkt vetenskapligt underlag för att förbättra gångförmågan hos personer som insjuknat i 

stroke. Interventionerna är målinriktade och varierande vilket är överensstämmande med 

Wevers, van de Port, Vermue, Mead & Kwakkel, (2009) review om cirkelträningens effekter 

på gångförmågan. De visade att varierad träning gav signifikanta förbättringar i primära 

mätvärden som hastighet, uthållighet och förflyttning mätt med TUG.    
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Vi fann med vår studie att avlastad gångträning på löparmatta gav ett måttligt starkt 

vetenskapligt underlag. Liknande resultat fann vi i en litteraturstudie av Van Peppen et al. 

(2004) där man påvisade signifikanta förbättringar av gångförmågan genom att i ett tidigt 

skede avlasta gångträningen. Vidare visade Kwakkel et al. (2004) i en litteraturstudie att om 

träningen intensifierades fick man ett signifikant bättre resultat på gångförmågan. Vår studie 

visade ett liknande resultat, dock endast i en enskild studie (Peurala et al. 2009). 

 
Vi såg även i vår studie att gångträning på löparmatta har ett begränsat vetenskapligt underlag. 

I en litteraturstudie av van de Port, Wood-Dauphinee, Lindeman & Kwakkel, (2007) visade 

resultatet en måttlig effekt på gångförmågan vid användning av löparmatta. 

Litteraturöversikten granskade målinriktad träning på löparmatta där man även beaktade 

styrkefunktion och kondition.  Vår studie visade på samma effekter.  

 

I de övriga behandlingsformerna fann vi att evidensen var otillräcklig. Vårt resultat av  

styrketräning stärks av den litteraturöversikt som gjorts av Lexell & Flansbjer, (2008) där man 

fann att styrketräning var en säker och effektiv metod för att förbättra styrka och gångförmåga.  

Vårt resultat av att inopererad elektrisk stimulering inte gav någon signifikant effekt styrks av 

litteraturöversikten av Kottink et al. (2004) där man fann att effekterna var positiva men ingen 

signifikant förbättring sågs. 

 

Variationen för hur lång interventionen var vid varje behandlingstillfälle märktes markant. 

Deltagarna i studien av Johnson et al. (2004) tränade i 45 minuter medan deltagarna i studien 

av Yavuzer et al. (2006) var aktiva i 2-5 timmar vilket kan göra resultatbedömningen mer 

svårbedömd. Samma problematik kan ses gällande antalet dagar som använts till träning varje 

vecka. Lord et al. (2008) genomförde sin aktivitet 5-7 dagar varje vecka medan Flansbjer et al. 

(2008) endast använde 2 av veckans dagar. Beskrivningen i ett flertal studier var dessutom 

bristfällig, då det inte fanns angivet tid eller antal dagar. 

 
Då vi läste de olika studierna fann vi att interventionsperiodernas längd varierade kraftigt. I 

studien av Jaffe et al. (2004) pågick träningen under endast 2 veckor. Macko et al. (2005) 

använde sig av 6 månaders övningar medan Langhammer et al. (2009) slutade sin 

träningsperiod efter 1 år. Resultatet kan därför bli av väldigt skiftande karaktär.  
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Interventionen för kontrollgrupperna skiljer sig åt i stor utsträckning. Ofta jämför man en 

intervention på träning med en annan intervention. Det kan vara en begränsning då träningen 

kunde vara av likartad karaktär och därmed blev svårbedömd. Vi såg det som en svaghet då 

endast få studier (Yang et al. 2006; Langhammer et al. 2009; Green et al. 2002; & Ng et al. 

2007), jämför en intervention med ingen träning alls. Författarna ställer sig frågande till det 

faktum att så få studier jämför en intervention med ingen träning, kan det vara av etiska 

orsaker? En jämförelse med en grupp utan träning visar på ett mer korrekt mått på vad 

interventionen verkligen ger för resultat. Salbach et al. (2004) jämförde träning mot övre 

extremitet med träning mot nedre kroppshalva vilket kan jämställas med ingen träning. 

Träning mot övre extremitet förväntas inte ge förbättrad gångförmåga.  

 

Konventionell träning (Peurala et al. 2009) eller bara sjukgymnastik (Husemann et al. 2007), 

är begrepp som ofta förekommer i de olika studierna.  Man använde termerna i både kontroll 

och experimentgrupp utan att närmare specificera vad man egentligen gjort. Att de 

sjukgymnastiska åtgärderna var bristfälligt beskrivna gör dem också omöjliga att använda 

som behandlingsmetod eftersom begreppet kan innefatta nästan vilken behandling som helst. 

Vi såg det som en brist då det blev svårt att jämföra resultatet. 

 

En mängd olika mätinstrument användes i de inkluderade studierna för att utvärdera 

interventionerna. Då syftet med vår litteraturöversikt var att utvärdera effekter på 

gångförmågan redovisade vi enbart mått som hade den inriktningen. När man mäter 

gångförmågan hos personer som drabbats av stroke finns i litteraturen många olika mått 

använda. Då vi granskade de olika studierna såg vi att vanligaste måttet för att mäta 

hastigheten var 10 meters gång test gjort på tid. För uthålligheten var det mest använda 

mätinstrumentet 6 minuters gång test. Oftast gjordes testerna i en av vårdinstitutionens 

korridorer eller på en löparmatta. Då Mudge & Stott (2007) i en litteraturöversikt undersökte 

vilka mått som använts i tidigare litteratur fann man 61 olika varianter, vanligast var 

gånghastighet över korta avstånd eller självupplevd gånghastighet. 

 

Bedömningen av vad som är ett akut och subakut skede varierade i studierna. Vid vår sökning 

efter de svenska normer som fastställer vilka tidsperioder som gäller för de olika stadierna, fann vi 

inget regelverk som kunde definiera detta. da Cunha et al. (2002) använde frasen i akuta stadiet 

utan att närmare beskriva tiden efter insjuknandet. Kosak et al. (2000) menade att 40 dagar 

efter händelsen var akut medan Pohl et al. (2002) tyckte att 4 veckor var ett subakut stadium. 
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Det försvårade kategoriseringen av resultaten. Styrkan var dock att de flesta studier var 

överens om att det kroniska stadiet var från 6 månader. 

 

Vid granskning av studierna fann vi att i 4 olika fall, (Barbeau et al. 2003; Baskett et al. 1999: 

Liston et al. 2000; & Visintin et al.1998) hade man inte angivit i vilket skede efter stroken 

som man börjat med interventionerna. Detta försvårade bedömningen av dessa studier. 

 

Långtidsuppföljningen var i många studier bristfällig. Ett vanligt scenario var att man gjort 

tester före och efter interventionen, Yen et al. (2008) är bara ett exempel. Vi fann endast 8 

studier som gjort uppföljning efter 6 mån, (Macko et al. 2005; Peurala et al. 2005; Pohl et al. 

2007; Hornby et al. 2008; Lord et al. 2008; Luft et al. 2008; Ng et al. 2008; & Peurala et al. 

2009). Bara 2 studier med en uppföljning på 9 mån, (Wade et al. 1992; & Green et al. 2002). 

Det är därför önskvärt med fler studier som belyser effekter som kvarstår över lång tid. 

 

Det relativt låga deltagarantalet i några av studierna kan begränsa tillförlitligheten vid 

tolkningen av resultatet. I studien av Mayr et al. (2007) fanns endast 16 patienter vilket kan 

vara en begränsning medan Green et al. (2002) använde sig av 170 deltagare vilket kan öka 

trovärdigheten för det uppmätta resultatet.  

Vi anser att inom de behandlingsmetoder där man gjort små studier av låg kvalité som inte 

visat på något signifikant resultat, behöver det göras fler och större studier av hög kvalité för 

att få fram signifikanta resultat. Detta för att få fram ett resultat på om behandlingsmetoden är 

effektiv eller inte. I de större studierna med hög kvalité som visat på ett signifikant resultat till 

fördel eller nackdel för behandlingsmetoden behövs inga fler studier. Eftersom det då är 

bevisat om behandlingsmetoden fungerar eller inte. Då vi inte fann några studier på till 

exempel vattenträning fast vi vet att denna behandlingsmetod används, vore det av intresse att 

se stora studier av hög kvalité i detta ämne. Att veta vilka behandlingsmetoder som ger ett bra 

resultat är av vikt när man ska behandla patienterna. Detta för att patienten ska få de bästa 

möjliga förutsättningarna att lyckas i sin rehabilitering.  
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Konklusion 
 
Vår slutsats av denna litteraturstudie blir att funktionell träning riktad mot nedre extremitet 

och gångförmågan gav ett starkt vetenskapligt underlag. Avlastad gång på löparmatta gav ett 

måttligt starkt vetenskapligt underlag. Gångträning på löparmatta utan avlastning gav ett 

begränsat vetenskapligt stöd. De övriga behandlingsmetoderna ökade gångförmågan men inte 

signifikant vilket leder till en otillräcklig evidens. Fler studier med uppföljning över längre tid 

behövs för att se kvarstående effekter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41



Referenser  
 
Barbeau, H., & Visintin, M. (2003). Optimal outcome obtained with body-weight support 
combined with treadmill training in stroke subjects. Arch Phys Med Rehabil, 84, (10), 1458-
1465. 
 
Baskett, J.J., Broad, J.B., Reekie, G., Hocking, C., & Green, G. (1999). Shared responsibility 
for ongoing rehabilitation: a new approach to home-based therapy after stroke. Clin Rehabil, 
13, (1), 23-33. 
 
Borg, J. (Red.). (2006). Rehabiliteringsmedicin: teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Britton, M. (2000). ”Evidensbaserad medicin. Så graderas en studies vetenskapliga bevisvärde 
och studiens styrka”. Läkartidningen, 97, 4414-4415.  
 
Carr, J., & Shepherd, R. (2005). Neurological rehabilitation: optimizing motor performance. 
Oxford: Butterworth-Heinemann. 
 
da Cunha, I.T. Jr., Lim, P.A., Qureshy, H., Henson, H., Monga, T., & Protas, E.J. (2002). Gait 
outcomes after acute stroke rehabilitation with supported treadmill ambulation training: a 
randomized controlled pilot study. Arch Phys Med Rehabil, 83, (9), 1258-1265. 
 
Daly, J.J., Roenigk, K., Holcomb, J., Rogers, J.M., Butler, K.,Gansen, J., McCabe, J., 
Fredrickson, E., Marsolais, E.B., & Ruff, R.L. (2006). A randomized controlled trail of 
functional neuromuscular stimulation in chronic stroke subjects. Stroke,37, (1), 172-178. 
 
Dardier, E. (1980). The early stroke patient: positioning and movement. London: Baillière 
Tindall. 
 
Duncan, P., Richards, L., Wallace, D., Stoker-Yates, J., Pohl, P., Luchies, C., Ogle, A., & 
Studenski, S. (1998). A randomized, controlled pilot study of a home-based exercise program 
for individuals with mild and moderate stroke. Stroke, 29, (10), 2055-2060. 
 
Duncan, P., Studenski, S., Richards, L., Gollub, S., Lai, S.M., Reker, D., Perera, S., Yates, J., 
Koch, V., Rigler, S., & Johnson, D. (2003). Randomized clinical trial of therapeutic exercise 
in subacut stroke. Stroke, 34, (9), 2173-2180. 
 
Flansbjer, U.B.,Miller, M., Downham, D., & Lexell, J. (2008). Progressive resistance training 
after stroke: effects on muscle strength, muscle tone, gait performance and perceived 
participation. J Rehabil Med, 40, (1), 42-48. 
 
Green, J., Forster, A., Bogle, S., & Young, J. (2002). Physiotherapy for patients with mobility 
problems more than 1 year after stroke: a randomized controlled trial. Lancet, 19, 359, (9302), 
199-203. 
 
Hidler, J., Nichols, D., Pelliccio, M., Brady, K., Campbell, D.D.,Kahn, J.H., & Hornby, T.G. 
(2009). Multicenter randomized clinical trial evaluating the effectiveness of the Lokomat in 
subacute stroke. Neurorehabil Neural Repair, 23, (1), 5-13. 
 
 

 42



Hornby, T.G., Campbell, D.D., Kahn, J.H., Demott, T., Moore, J.L., & Roth, H.R. (2008). 
Enhanced gait-related improvements after therapist- versus robotic-assisted locomotor 
training in subjects with chronic stroke: a randomized controlled study. Stroke, 39, (6), 1788-
1792. 
 
Husemann, B., Müller, F., Krewer, C., Heller, S., & Koenig, E. (2007). Effects of locomotion 
training with assistance of a robot-driven gait orthosis in hemiparetic patients after stroke: a 
randomized controlled pilot study. Stroke, 38, (2), 349-354. 
 
Höök, O. (2001). Rehabiliterings medicin. Stockholm: Liber.  
 
Jaffe, D.L., Brown, D.A., Pierson-Carey, C.D., Buckley, E.L., & Lew, H.L. (2004). Stepping 
over obstacles to improve walking in individuals with poststroke hemiplegia. J Rehabil Res 
Dev, 41, (3A), 283-292. 
 
Jekander, A. (2003). Det gick en propp: en bok om att få stroke. Stockholm: Walström & 
Widstrand. 
 
Johnson, C.A., Wood, D.E., Swain, I.D., Tromans, A.M., Strike, P., & Burridge, J.H. (2002).  
A pilot study to investigate the combined use of botulinum neurotoxin type a and functional 
electrical stimulation, with physiotherapy, in the treatment of spastic dropped foot in subacute 
stroke. Artif Organs, 26, (3), 263-266. 
 
Johnson, C.A., Burridge, J.H., Strike, P.W., Wood, D.E., & Swain, I.D. (2004). The effect of 
combined use of botulinum toxin typ A and functional electric stimulation in the treatment of 
spastic drop foot after stroke: a preliminary investigation. Arch Phys Med Rehabil, 85, (6), 
902-909. 
 
Juhlin, M., Smeds-Isaksson, Y., & Tano-Nordin, A. (2006). Effekter av 
helkroppsvibrationsträning på muskelfunktion, balans och bentäthet: systematisk 
litteraturöversikt. Examensarbete. Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för 
sjukgymnastik. Luleå tekniska universitet. 
 
Kosak, M.C., & Reding, M.J. (2000). Comparison of partial body weight-supported treadmill 
gait training versus aggressive bracing assisted walking post stroke. Neurorehabil Neural 
Repair, 14, (1), 13-19. 
 
Kottink, A.I., Oostendorp, L.J., Buurke, J.H., Nene, A.V., Hermens, H.J., & Ijzerman, M.J. 
(2004). The orthotic effect of functional stimulation on the improvement of walking in stroke 
patients with a dropped foot: a systematic review. Artif Organs, 28, (6), 577-586. 
 
Kwakkel, G., & Wagenaar, R.C. (2002). Effect of duration of upper- and lower-extremity 
rehabilitation sessions and walking speed on recovery of interlimb coordination in hemiplegic 
gait. Phys Ther, 82, (5), 432-448. 
 
Kwakkel, G., van Peppen, R., Wagenaar, R.C., Wood Dauphinee, S., Richards, C., Ashburn, 
A., Miller, K., Lincoln, N., Partridge, C., Wellwood, I., & Langhorne, P. (2004). Effects of 
augmented exercise therapy time after stroke: a meta-analysis. Stroke, 35, (11), 2529-2539. 
 
 

 43



Langhammer, B., Stanghelle, J.K., & Lindmark, B. (2009). An evaluation of two different 
exercise regimes during the first year following stroke: a randomised controlled trial. 
Physiother Theory Pract, 25, (2), 55-68. 
 
Laufer, Y., Dickstein, R., Chefez, Y., & Marcovitz, E. (2001). The effect of treadmill training 
on the ambulation of stroke survivors in the early stages of rehabilitation: a randomized study. 
J Rehabil Res Dev, 38, (1), 69-78. 
 
Lee, M.J., Kilbreath, S.L., Singh, M.F., Zeman, B., Lord, S.R., Raymond, J., & Davis, G.M. 
(2008). Comparison of effect of aerobic cycle training and progressive resistance training on 
walking ability after stroke: a randomized sham exercise-controlled study. J Am Geriatr Soc, 
56, (6), 976-985. 
 
Lexell, J., & Flansbjer, U.B. (2008). Muscle strength training, gait performance and 
physiotherapy after stroke. Minerva medica, 99, (4), 353-368. 
 
Liston, R., Mickelborough, J., Harris, B., Hann, A.W., & Tallis, R.C. (2000). Conventional 
physiotherapy and treadmill re-training for higher-level gait disorders in cerebrovascular 
disease. Age Ageing, 29, (4), 311-318. 
 
Lord, S., McPherson, K.M., McNaughton, H.K., Rochester, L., & Weatherall, M. (2008). 
How feasible is the attainment of community ambulation after stroke? A pilot randomized 
controlled trial to evaluate community-based physiotherapy in subacut stroke. Clin Rehabil, 
22, (3), 215-225. 
 
Luft, A.R., Macko, R.F., Forrester, L.W., Villagra, F., Ivey, F., Sorkin, J.D., Whitall, J., 
McCombe-Waller, S., Katzel, L., Goldberg, A.P., & Hanley, D.F. (2008). Treadmill exercise 
activates subcortical neural networks and improves walking after stroke: a randomized 
controlled trial. Stroke, 39, (12), 3341-3350. 
 
Lynch, E.A., Hillier, S.L., Stiller, K., Campanella, R.R., & Fisher, P.H. (2007). Sensory 
retraining of the lower limb after acute stroke: a randomized controlled pilot trail. Arch Phys 
Med Rehabil, 88, (9), 1101-1107. 
 
Macko, R.F., Ivey, F.M., Forrester, L.W., Hanley, D., Sorkin, J.D., Katzel, L.I., Silver, K.H., 
& Goldberg, A.P. (2005). Treadmill exercise rehabilitation improves ambulatory function and 
cardiovascular fitness in patients with chronic stroke: a randomized, controlled trial. Stroke, 
36, (10), 2206-2211. 
 
Maher, C.G., Sherrington, C., Herbert, R.D., Moseley, A.M., & Elkins, M. (2003). Reliability 
of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials. Physical Therapy. 83, 
(8), 713-721. 
 
Mayr, A., Kofler, M., Quirbach, E., Matzak, H., Fröhlich, K., & Saltuari, L. (2007).  
Prospective, blinded, randomized crossover study of gait rehabilitation in stroke patients using 
the Lokomat gait orthosis. Neurorehabil Neural Repair, 21, (4), 307-314. 
 
Mirelman, A., Bonato, P., & Deutsch, J.E. (2009). Effects of training with a robot-virtual 
reality system compared with a robot alone on the gait of individuals after stroke. Stroke, 40, 
(1), 169-174. 

 44



Mudge, S., & Stott, S.N. (2007). Outcome measures to assess walking ability following stroke: 
a systematic review of the literature. Physiotherapy, 93, (3), 189-200. 
 
Nationella riktlinjer för strokesjukvård: medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument. 
(2006). Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Ng, S.S., & Hui-Chan, C.W. (2007). Transcutaneus electrical nerve stimulation combined 
with task-related training improves lower limb functions in subjects with chronic stroke. 
Stroke, 38, (11), 2953-2959. 
 
Ng, M.F., Tong, R.K., & Li, L.S. (2008). A pilot study of randomized clinical controlled trial 
of gait training in subacute stroke patients with partial body-weight support electromechanical 
gait trainer and functional electrical stimulation: six-month follow-up. Stroke, 39, (1), 154-
160. 
 
Norrving, B., & Terént, A. (Red.). (2001). Strokeboken. Stockholm: Neurologiskt 
handikappades riksförbund. (NHR) 
 
Ouellette, M.M., LeBrasseur, N.K., Bean, J.F., Phillips, E., Stein, J., Frontera, W.R., & 
Fielding, R.A. (2004). High-intensity resistance training improves muscle strength, self-
reported function, and disability in long-term stroke survivors. Stroke, 35, (6), 1404-1409. 
 
Peurala, S.H., Tarkka, I.M., Pitkänen, K., & Sivenius, J. (2005). The effectiveness of body 
weight-supported gait training and floor walking in patients with chronic stroke. Arch Phys 
Med Rehabil, 86, (8), 1557-1564. 
 
Peurala, S.H., Airaksinen, O., Huuskonen, P., Jäkälä, P., Juhakoski, M., Sandell, K., Tarkka, 
I.M., & Sivenius, J. (2009). Effects of intensive therapy using gait trainer or floor walking 
exercises early after stroke. J Rehabil Med, 41, (3), 166-173. 
 
Pohl, M., Mehrholz, J., Ritschel, C., & Rückriem, S. (2002). Speed-dependent treadmill 
training in ambulatory hemiparetic stroke patients: a randomized controlled trial. Stroke, 33, 
(2), 553-558. 
 
Pohl, M., Werner, C., Holzgraefe, M., Kroczek, G., Mehrholz, J., Wingendorf, I., Hoölig, G., 
Koch, R., & Hesse, S. (2007). Repetitive locomotor training and physiotherapy improve 
walking and basic activities of daily living after stroke: a single-blind, randomized multicentre 
trial (Deutsche GangtrainerStudie, DEGAS). Clin Rehabil, 21, (1), 17-27. 
 
Richards, C.L., Malouin, F., Bravo, G., Dumas, F., & Wood-Dauphinee, S. (2004). The role 
of technology in task-oriented training in persons with subacute stroke: a randomized 
controlled trial. Neurorehabil Neural Repair, 18, (4), 199-211. 
 
Salbach, N.M., Mayo, N.E., Wood-Dauphinee, S., Hanley, J.A., Richards, C.L., & Côté, R. 
(2004). A task-orientated intervention enhances walking distance and speed in the first year 
post stroke: a randomized controlled trial. Clin Rehabil, 18, (5), 509-519. 
 
Terént, A. (2007). Stroke: hur man förebygger och behandlar. Västerås: ICA. 
 

 45



Tong, R.K., Ng, M.F., & Li, L.S. (2006). Effectiveness of gait training using an 
electromechanical gait trainer, with and without functional electric stimulation, in subacute 
stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil, 87, (10), 1298- 1304. 
 
van de Port, I.G., Wood-Dauphinee, S., Lindeman, E., & Kwakkel, G. (2007). Effects of 
exercise training programs on walking competency after stroke: a systematic review. Am J 
Phys Med Rehabil, 86, (11), 935-951. 
 
Van Peppen, R.P., Kwakkel, G., Wood-Dauphinee, S., Hendriks, H.J., Van der Wees, P.J., & 
Dekker, J. (2004). The impact of physical therapy on functional outcomes after stroke: what's 
the evidence? Clin Rehabil, 18, (8), 833-862. 
 
Visintin, M., Barbeau, H., Korner-Bitensky, N., &Mayo, N.E. (1998). A new approach to 
retrain gait in stroke patients through body weight support and treadmill stimulation. Stroke, 
29, (6), 1122-1128. 
 
Wade, D.T., Collen, F.M., Robb, G.F., & Warlow, C.P. (1992). Physiotherapy intervention 
late after stroke and mobility. BMJ, 7, 304, (6827), 609-613. 
 
Werner, C., Bardeleben, A., Mauritz, K.H., Kirker, S., & Hesse, S. (2002). Treadmill training 
with partial body weight support and physiotherapy in stroke patients: a preliminary 
comparison. Eur J Neurol, 9, (6), 639-644. 
 
Wester, P. O. (Red.). (1992). Slaganfall. Stockholm: Statens beredning för utvärdering av 
medicinsk metodik. (SBU) 
 
Wevers, L., van de Port, I., Vermue, M., Mead, G., & Kwakkel, G. (2009). Effects of task-
oriented circuit class training on walking competency after stroke: a systematic review. Stroke, 
40, (7), 2450-2459. 
 
Yagura, H., Hatakenaka, M., & Miyai, I. (2006). Does therapeutic facilitation add to 
locomotor outcome of body weight—supported treadmill training in nonambulatory patients 
with stroke? A randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil, 87, (4), 529-535. 
 
Yang, Y.R., Yen, J.G.,Wang, R.Y.,Yen, L.L., & Lieu, F.K. (2005). Gait outcomes after 
additional backward walking training in patients with stroke: a randomized controlled trial. 
Clin Rehabil, 19, (3), 264-273. 
 
Yang, Y.R., Wang, R.Y., Lin, K.H., Chu, M.Y., & Chan, R.C. (2006). Task-oriented 
progressive resistance strength training improves muscle strength and functional performance 
in individuals with stroke. Clin Rehabil, 20, (10), 860-870. 
 
Yang, Y.R., Wang, R.Y., Chen, Y.C., & Kao, M.J. (2007). Dual-task exercise improves 
walking ability in chronic stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil, 88, 
(10), 1236-1240. 
 
Yavuzer, G., Geller-Külcü, D., Sonel-Tur, B., Kutlay, S., Ergin, S., & Stam, H.J. (2006). 
Neuromuscular electric stimulation effect on lower-extremity motor recovery and gait 
kinematics of patients with stroke: a randomized controlled trail. Arch Phys Med Rehabil, 87, 
(4), 536-540. 

 46



Yavuzer, G., Oken, O., Atay, M.B., & Stam, H.J. (2007). Effect of sensory-amplitude electric 
stimulation on motor recovery and gait kinematics after stroke: a randomized controlled study. 
Arch Phys Med Rehabil, 88, (6), 710-714. 
 
Yelnik, A.P., Le Breton, F., Colle, F.M., Bonan, I.V., Hugeron, C., Egal, V., Lebomin, E., 
Regnaux, J-P., Pérennou, D., & Vicaut, E. (2008). Rehabilitation of balance after stroke with 
multisensorial training: a single-blind randomized controlled study. Neurorehabil Neural 
Repair, 22, 468-476. 
 
Yen, C.L., Wang, R.Y., Liao, K.K., Huang, C.C., & Yang, Y.R. (2008). Gait training induced 
change in corticomotor excitability in patients with chronic stroke. Neurorehabil Neural 
Repair, 22, (1), 22-30. 
 
 
  

 47


