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Abstract: 
 
Introduktion: Parkinsons sjukdom (PS) är en neurodegenerativ sjukdom som 
påverkar rörelseförmåga, balans, gång och aktivitetsförmåga. Lee Silverman Voice 
Treatment BIG (LSVT BIG) har goda korttidseffekter men det saknas studier som 
beskriver personernas egna erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och 
färdigheter efter att ha deltagit i LSVT BIG. 
 
Syfte: Syftet med studien var att utforska erfarenheter av att vidmakthålla fysisk 
träning och färdigheter hos personer med PS som deltagit i LSVT BIG.  

Metod: Studien var av kvalitativ design med induktiv ansats. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med 12 personer med PS som deltagit i LSVT BIG för minst tre 
månader sedan. De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 
 
Resultat: Analysen resulterade i temat tilltro och drivkraft att påverka funktion och 
sjukdomens progress. Det övergripande temat baserades på tre kategorier: upplägg 
som främjar egenträning, motivation att fortsätta träna och förstärkare av träning 
samt tre underkategorier per kategori. Resultatet beskriver betydelse av struktur på 
träningen, uppföljning och anpassning för att öka drivkraft och tilltro till att påverka 
funktion och progress av sjukdomen. Det ligger till grund för vidmakthållande av 
träning och färdigheter över tid. 
 
Slutsats: Personer med PS som deltagit i LSVT BIG upplever att det är viktigt att 
upprätthålla motivation och individanpassa förstärkare av beteendet. Deras erfarenhet 
är att uppföljning och anpassning av träningen är nödvändig för att överbrygga hinder 
samt stärka tilltro och drivkraft att påverka symtom och progress av sjukdomen. Denna 
studie kan hjälpa fysioterapeuter och arbetsterapeuter eftersom personer med PS 
behöver stöd för att stärka resurser och överbrygga hinder gällande motivation, kontext 
och multisjuklighet. Framtida forskning behövs om långtidseffekter av LSVT BIG och 
ett beteendemedicinskt förhållningssätt kopplat till vidmakthållande av fysisk träning 
för personer med PS. 
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Abstract:  
  
Introduction: Parkinson´s disease (PD) is a neurodegenerative disease that affects 
mobility, balance, ambulation and activity. Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT 
BIG) has good short-term effects, but there are no studies describing people's own 
experiences of maintaining physical exercise and skills after participating in LSVT BIG. 

Aim: The aim of this study was to explore the experiences of maintaining physical 
exercise and skills in people with PD who participated in LSVT BIG. 

Method: The study was of qualitative design with inductive approach. The 
semistructured interviews were conducted with 12 people following a minimum of 
three months post participated in LSVT BIG. The transcribed interviews were analyzed 
with qualitative content analysis according to Graneheim and Lundman. 

Results: The analysis revealed in a theme 0f higher confidence and motivation to 
influence function and slowing the progression of the disorder. Three categories were 
identified to support the overall theme: arrangement that promote self training, 
motivation to continue physical exercise and enhancers of exercise, and three sub-
categories per category. The results describe the importance of structure in exercise, 
follow-up and adjustment to increase motivation and confidence in being able to 
influence function and progression of the disorder. It forms the foundation for 
maintaining physical exercise and skills over time.  

Conclusion: The LVST BIG participants with PD felt the importance of motivation and 
individualized reinforcers of behaviour to maintain physical exercise and skills over 
time. In their experience, follow up and adaptation of the exercises is necessary in order 
to overcome barriers, give confidence and strengthen motivation to influence the 
symptoms and slow progression of the disorder. This study can help physiotherapist 
and occupational therapist as people with PD need support to strengthen their 
resources and overcome barriers regarding motivation, context and multi-illness. Long 
term effects of LSVT BIG and a behavioural medicine approach related to the 
maintenance and longevity of physical exercise for people with PD requires further 
research.  
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Introduktion och syfte  

Parkinsons sjukdom (PS) är en komplex kronisk och progressiv neuromuskulär 

sjukdom. Vid PS sker en neurodegenerativ process med nedbrytning av de 

dopaminproducerande nervcellerna i substantia nigra i de basala ganglierna. Det 

påverkar det centrala nervsystemet. De primära motoriska symtomen vid PS är tremor, 

minskade, förlångsammade och tveksamma rörelser (hypokinesi, bradykinesi, akinesi) 

samt muskulär stelhet (rigiditet) (1, 2). Vid PS påverkas även motorisk kontroll och 

koordination av rörelse (3). Vanliga funktionella problem är nedsatt balans och 

gångstörningar (4, 5). Stopp vid gång och ”frysningar” då fötterna upplevs fastklistrade 

vid golvet är vanligt i ett senare skede av PS. Stopp vid gång uppstår framför allt vid 

initiering av gång, vändningar eller i trånga utrymmen som dörröppningar (6). De 

flesta med PS har svårigheter att utföra två eller flera uppgifter samtidigt (7). Nedsatt 

aktivitetsförmåga i det dagliga livet (ADL) kan förekomma redan tidigt i 

sjukdomsförloppet (8). Det är också vanligt med oro, ångest, nedstämdhet, störd 

sömnrytm, fatigue, kognitiv påverkan och demens. Påverkan på det autonoma 

nervsystemtet kan leda till störningar av blodtrycksreglering, mage, tarm och urinblåsa 

samt svettningar (9, 10). I industriella länder beräknas prevalensen av PS vara 0,3% 

och bland dem över 60 år ca 1 %. I Sverige har ca 22 000 personer PS. Eftersom PS är 

en åldersrelaterad sjukdom förväntas förekomsten fördubblas inom 15 år vilket betyder 

stora kostnader för samhället (6). Det är vanligt att PS klassificeras enligt den 

femgradiga Hoen och Yahr-skalan som baseras på motoriska symtom (11).  

 

Behandling och fysisk träning vid Parkinsons sjukdom  

Det finns ingen medicinsk behandling som minskar den neurodegenerativa processen 

vid PS (1, 9), all medicinering är symtomlindrande. Förstahandsbehandling vid 

funktionshämmande symtom är levodopa (1, 12). Vid levodopabehandling på unga 

finns ökad risk att utveckla överrörlighet så kallade hyperkinesier. Därför 

rekommenderas läkemedelsbehandling i kombination med riktad rehabilitering och då 

främst fysioterapi och fysisk träning redan i ett tidigt skede av sjukdomen (12). Det 

finns växande evidens för att fysisk träning, framför allt pulshöjande träning ökar 

hjärnans plasticitet och har en bromsande effekt på hjärnans åldrande hos personer 

med PS. Djurmodeller med PS visar att dopaminerga nervceller skyddas och nybildas 

och att nivåer av det skyddande ämnet brain-derived neurotrophic factor (BDNF) ökar 

vid fysisk träning (13). Fysisk träning definieras som en strukturerad, planerad och 

repetitiv fysisk aktivitet som ofta har ett specifikt syfte, som att öka eller bibehålla 
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funktionsförmåga (14). Vid gångstopp kan identifiering av fungerande kognitiva och 

yttre strategier så kallade ”ques” (6) i kombination med medicinering underlätta 

gångförmågan (12). Exempel på ques är markeringar på golvet, taktfast musik, verbala 

instruktioner eller taktila stimuli vilka syftar till att kringgå låsningar i basala 

ganglierna och bryta gångstopp (6). I ett senare skede av sjukdomen med motoriska 

fluktuationer kan avancerad behandling i form av apomorfin, pumpbehandling och 

neurokirurgisk behandling med stimulering av hjärnan med en elektrod som är 

kopplad till en pacemaker bli aktuell (9, 12). Fysioterapeutisk behandling är en viktig 

del i samtliga sjukdomsstadier av PS (6).  

 

Behandlingskonceptet Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT BIG)   

LSVT BIG är ett uppgiftsspecifikt, utmanande och högintensivt behandlingskoncept för 

personer med PS i olika stadier av sjukdomen (4, 15-17). Det som kännetecknar LSVT 

BIG är den kognitiva queingstrategin att ”tänka stort” i vardagen och vid träning vilket 

innebär överdrivet rörelseuttag för att övervinna akinesi, bradykinesi och hypokinesi 

samt generalisera stora rörelsemönster och färdigheter till ADL (tänka stort) (4, 15). 

LSVT BIG är ett behandlingskoncept som har visat kvarstående effekter tre månader 

efter avslutad träningsperiod på motorisk funktion (3, 15, 16, 18, 19), trötthet, 

depression och ångest (18). Effekter har påvisats direkt efter avslutad intervention på 

gånghastighet (3, 17, 20), balans, rörlighetsförmåga (3, 20) och vid dubbla uppgifter 

(5). Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed, CINAHL, AMED och PedRo i 

augusti 2019 (21, 22). Sökord var LSVT BIG. Inklusionskriterier var studier publicerade 

på engelska som behandlade upplevelser eller effekter av LSVT BIG vid PS. 

Sammanlagt identifierades två översiktsartiklar (23, 24) och 10 studier (3-5, 15-20, 25) 

som var publicerade 2005-2018.  Endast en av alla identifierade studier har undersökt 

långtidseffekter sex månader efter LSVT BIG på motorik, fatigue, depression, och 

ångest vid lindrig PS (18).  

 

Teorier av betydelse vid fysisk träning 

Beteendemedicinska teorier och ramverk är användbara vid förändring av 

hälsorelaterade beteenden som fysisk träning (26, 27). Syftet med Health Belief Model 

är att förklara och förutsäga förändring och vidmakthållande av ett hälsobeteende. 

Modellen utgår ifrån att individens beteende styrs av upplevd svårighetsgrad, 

känslighet och risk att drabbas av sjukdom och ohälsa. Fördelar måste överväga 

uppoffringar för att leda till en beteendeförändring (26, 28). Social Cognitive Theory 
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bygger på respondent och operant inlärningsteori samt interaktion mellan personen, 

omgivningen och beteendet. Beteende drivs av resultat-, värde- och 

utfallsförväntningar på kort och lång sikt. Teorin betonar vikten av tilltro till den egna 

förmågan, självhantering och självregleringstekniker som mål, självregistrering, 

självutvärdering och självförstärkning (26, 29, 30). Transtheoretical Model är den mest 

använda modellen vid beskrivning av beteenden och  beteendeförändring. Den 

inkluderar delar från flera andra teorier och utgår från fem olika förändringsstadier 

som individen befinner sig i (26, 31, 32).  

   

Många faktorer påverkar vidmakthållande av fysisk träning och färdigheter över tid. 

Det kan vara progress av PS, multisjuklighet, kognitiv påverkan (1-11), medicinsk 

behandling (12), fysisk träning (6), omgivningsfaktorer, personfaktorer  (26, 33), tilltro 

till den egna förmågan och motivation (26, 34). LSVT BIG har goda korttidseffekter av 

betydelse för personer med PS i deras dagliga liv. Det är viktigt att effekterna blir 

bestående över tid och att progression av sjukdomen inte går lika fort. I dag saknas 

kunskap om hur personerna vidmakthåller denna träning. Därför är behovet stort att 

undersöka personer med PS och deras erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning 

och färdigheter över tid. Kunskapen kan fylla en viktig del i behandlingen av PS och hur 

fysioterapeuter på bästa sätt kan ge stöd till denna grupp.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att utforska erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning 

och färdigheter hos personer med PS som deltagit i LSVT BIG.  

 

Tabell 1. Forskningsfrågan utifrån SPIDER-modellen (35). 
S - Sample PI - Phenomenon 

of Interest 
D - Design E - Evaluation R - Research 

type 
Vuxna med PS som 
avslutat LSVT BIG 
för minst tre 
månader sedan och 
kan redogöra för 
sina erfarenheter 

Vidmakthållande 
av fysisk träning 
och färdigheter 
minst tre månader 
efter LSVT BIG 

Kvalitativ 
design 

Erfarenheter av 
att vidmakthålla 
fysisk träning 
och färdigheter 

Semi-
strukturerad 
intervju 

 
 

Metod  

Design  

Kvalitativ design med induktiv ansats valdes då studien syftade till att 

förutsättningslöst utforska upplevda erfarenheter, känslor och tankar hos personer 
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med PS som deltagit i LSVT BIG. Kvalitativ metod är användbar för att beskriva, 

analysera och förstå snarare än förklara ett fenomen. Metoden är lämpad för forskning 

där problemställningen är sammansatt och komplex och där många olika svar 

förväntas (36, 37). Kvalitativ design är flexibel och framväxande och kan förändras 

under datainsamlingen. Metoden kan bidra till en varierad och nyanserad beskrivning 

och ge en djupare förståelse för hälsa, sjukdom och rehabilitering (36). I denna studie 

valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (38, 39) för 

bearbetning av intervjuer, eftersom metoden syftar till att förstå och tolka innehållet i 

ett material samt beskriva variationer genom att hitta skillnader och likheter i svarens 

innehåll. 

 

Urval och deltagare  

En kombination av strategiskt- och tillgänglighetsurval tillämpades för att belysa 

problemställningen (37). Ur tillgänglighetsurvalet valdes strategiskt en så jämn 

könsfördelning som möjligt samt variation gällande antal månader sen avslutad LSVT 

BIG-träningsperiod. Bakgrundsdata för de intervjuade deltagarna beskrivs i tabell 2. 

Inklusionskriterier var vuxna personer med idiopatisk Parkinsons sjukdom som 

avslutat en träningsperiod enligt LSVT BIG för minst 3 månader sedan. 

Exklusionskriterier var atypisk parkinsonism, kognitiv nedsättning som ledde till 

oförmåga att sköta fysisk träning och att beskriva sina erfarenheter samt personer som 

inte kunde förstå eller prata svenska. 

 

Tabell 2. Bakgrundsdata för intervjuade deltagare (n = 12) 

Ålder, median (range) 66,5 (51-76) 

Män, n % 7 (58) 

Partner, n % 11 (97) 

Boende i hus, n %  7 (58) 

Ej yrkesverksam, n % 8 (67) 

Hela år sen diagnos, median (range) 4 (0-11) 

Månader sen avslutad LSVT BIG-träningsperiod, median (range) 14,5 (3-43) 

 

Träning enligt LSVT BIG  

LSVT BIG innefattar 16 terapeutledda behandlingstillfällen under fyra veckor, à 60 

minuter. Utöver dessa ingår självträning 15-20 minuter en gång/dag under 

behandlingsdagarna samt två ggr/dag övriga dagar. Efter avslutad behandling 
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uppmanas deltagarna att fortsätta träna minst en gång/dag och om möjligt resten av 

livet.  Träningen inbegriper sju standardiserade grundövningar anpassade efter 

funktionsnivå ex. tyngdpunktsförskjutningar, kombinationer av utfallssteg, sträcka sig i 

olika riktningar samt hålla kvar i ytterlägen. Dessutom ingår fem funktionella 

komponenter som ex. sittande till stående och ta på jacka, 1-3 komplexa övningar 

utifrån individuellt utformade aktivitetsmål ex. ta sig i och ur bil eller spela golf. De 

komplexa aktiviteterna bryts ner till hanterbara block som successivt sätts ihop och 

stegras till en komplex aktivitet med kognitiv distraktion. Slutligen ingår gångövningar 

med successivt stegrad komplexitet, sträcka och intensitet (4, 17, 20). Övningarna lärs 

in genom repetitiv träning samt genom att efterlikna den licensierade LSVT BIG-

terapeuten som kan vara en fysioterapeut eller en arbetsterapeut. Initialt används 

också taktil guidning samt uppmuntran till nära maximal ansträngningsgrad och att 

”tänka stort”. Övriga instruktioner minimeras för att minska kognitiv belastning. Taktil 

guidning och pushning fasas sedan successivt ut då personen klarar av inre 

queingstrategier dvs att ”tänka stort”. Utvärdering sker genom skattning och filmning 

av målaktiviteter (3, 4) samt standardiserade tester (4, 6).  

 

Genomförande  

Fem fysioterapeuter på ett medelstort och två mindre sjukhus i norra Sverige 

informerades och tillfrågades om patientunderlag och hjälp med rekrytering till 

studien. Verksamhetschefer informeras och tillfrågades via e-mail om godkännande att 

genomföra studien (bilaga 1). Rekryterande fysioterapeuter valde sedan ut 25 personer 

(16 män och 9 kvinnor) som uppfyllde inklusionskriterier och ansågs kunna svara på 

syftet. En administrativ personal vid författarens arbetsplats tillfrågade och 

informerade möjliga informanter om deltagande i studien via ett telefonsamtal. 

Personerna informerades om studien utifrån en skriftlig manual som hade utformats av 

författaren. Alla som kontaktades visade intresse och godkände att kontaktuppgifter 

lämnades ut. Personerna fick ett informationsbrev hemskickat av författaren (bilaga 2) 

som sedan ringde sedan upp dem inom en vecka. De fick då muntlig information, 

möjlighet att ställa frågor samt bekräfta eller avböja deltagande. De som tackade ja till 

studien bestämde i samråd med författaren dag och tid för intervjun. En person 

tackade nej pga. sjukdom, två kunde inte på erbjudna intervjudatum och en ringde 

återbud samma dag som den planerade intervjun pga. sjukdom. Totalt intervjuades 12 

personer. Ett skriftligt informerat samtycke (bilaga 2) undertecknades av deltagaren 

vid intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes av författaren, och hölls i ett konferens- 

eller samtalsrum på det sjukhus som deltagaren tillhörde. Innan intervjun påbörjades 



 
 

9 
 

och spelades in ställdes frågor gällande ålder, levnadstatus, boende, arbetssituation, 

tidsperiod efter Parkinsondiagnos samt när LSVT BIG-träningsperioden avslutades. 

Efter respektive intervju skrevs minnesanteckningar. Efter de två första intervjuerna 

lyssnade och transkriberade författaren intervjuerna för att kunna göra eventuella 

justeringar i intervjuguiden. Inga justeringar gjordes i intervjuguiden.  

 

Datainsamling  

Tolv individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in december 

2019-januari 2020 för att inhämta ett rikt och djupt material (36, 37, 40, 41). 

Intervjuerna varade mellan 24 och 50 minuter (median 35 minuter). En av 

studiedeltagarna ringde upp dagen efter genomförd intervjun för kompletteringar. 

Dessa inkluderades i slutet av den transkriberade intervjun.  Frågorna var mestadels 

öppna och utgick från en intervjuguide med frågeområden (bilaga 3). De områden som 

belystes var aktiviteter i det dagliga livet, fysisk träning enligt LSVT BIG, färdigheter i 

det dagliga livet, LSVT BIG allmänt och tilltro till den egna förmågan (bilaga 3). Öppna 

frågeord som ”kan du beskriva, berätta, vad, var, när, på vilket sätt” användes.   

 

Analys  

Intervjuerna transkriberades ordagrant innan de bearbetades genom kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (38, 39). Respektive intervju lästes och 

lyssnades igenom i sin helhet 2-3 gånger för att få en uppfattning om huvudsakligt 

innehåll. Minnesanteckningar gav stöd för helhetssyn. Meningsenheter dvs 

meningsbärande delar av den transkriberade texten lyftes ut. Meningsenheterna bestod 

av ord och meningar med liknande innehåll och potential att svara på syftet. 

Meningsenheterna kondenserades till mindre enheter utan att förlora sin centrala 

innebörd. De omformulerade enheterna abstraherades dvs väsentligt innehåll lyftes till 

en högre logisk nivå och kodades mestadels textnära men även med viss tolkning (26, 

27, 30). Under analysprocessen grupperades koderna i underkategorier och kategorier 

utifrån liknande innehåll. Slutligen sammanbands kategorierna i ett tema som beskrev 

innebörden utifrån underliggande innehåll och texten som helhet (38, 39, 42). Efter två 

intervjuer påbörjades analysen av författaren och handledaren. Författaren var 

fysioterapeut med kunskap i ämnet och handledaren var sjukgymnast kunnig i 

metoden men inte i ämnet. Meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder 

identifierades var för sig innan de jämfördes. Efter diskussion delades de in i möjliga 

underkategorier och kategorier med gemensam nämnare. Sammanlagt analyserade 
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handledaren fyra intervjuer. Identifierade koder, underkategorier, kategorier och tema 

för tolv intervjuer diskuterades av författaren och handledaren vid flera tillfällen innan 

de fastställdes. Då underkategorier, kategorier och tema började ta form diskuterades 

de även med en erfaren fysioterapeut med kunskap i ämnet. Temat växte fram under 

hela analysprocessen (38, 39, 42). Författaren gick fram och tillbaka i datamaterialet 

och i analysens olika steg för att minska risken att viktig information exkluderats. 

Koderna sorterades endast till en kategori och ingen data exkluderades för att det 

saknades en kategori. Exempel från analysprocessen visas i tabell 3.  

 
Tabell 3. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategori och kategori för ett identifierat intervjutema. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori Tema 

Jag hoppade över för att 

det går nog bra ändå 

ungefär. Jag har inte tid 

just nu. Den tanken … 

(Intervju 7) 

 

Hoppade över 

pga. tidsbrist 

och det går 

nog bra ändå.  

Hoppade 

över träning 

pga. 

tidsbrist 

Rutiner 

och 

kontext-

ens 

betydelse 

för träning 

 

Förstärk-

are av 

träning 

Tilltro och 

drivkraft att 

påverka 

funktion 

och 

sjukdomens 

progress 

 

Jag försöker börja dagen 

med LSVT BIG. Nu 

jobbar jag lite konstigt så 

när jag börjar jobba 5.00 

på morgonen då hinner 

jag inte göra det. [Skratt] 

Då tar jag det när jag 

kommer hem i så fall. 

När jag har möjlighet då 

gör jag det på morgonen. 

För att ha nytta av det 

hela dygnet. All den 

vakna tiden. (Intervju 6) 

Eftersträvar 

morgonträning 

för nytta hela 

dagen men 

kvällsträning 

fungerar 

också. 

Nytta hela 

dagen av 

morgon-

träning  

 

 

Etik  

Denna studie genomfördes enligt de etiska principerna i Helsingforsdeklarationen (43). 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om studien samt att deltagandet var 

helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan någon förklaring. Ett informerat 

samtycke signerades innan intervjun (bilaga 3). Inga risker identifierades vid 

deltagande i studien, men vid eventuella behov av stödinsatser efter intervjutillfället 

fanns möjlighet att hänvisa deltagarna till rekryterande fysioterapimottagning eller 
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tillhörande neurorehabteam. Integritet, självbestämmande och konfidentialitet 

beaktades. För att skydda deltagarnas identitet avkodades insamlat material. 

Inspelningarna sparades inlåst på ett lösenordsskyddat USB-minne. Kodnyckel 

förvarades inlåst och separat. Vid analys användes avidentifierade utskrifter. All data 

hanterades konfidentiellt och sparades enligt Umeå universitets riktlinjer. Resultaten 

redovisades på sådant sätt att inga enskilda deltagare kunde identifieras (43, 44).  

 

Resultat  

Analys av data resulterade i ett tema: tilltro och drivkraft att påverka funktion och 

sjukdomens progress. Det övergripande temat baserades på tre kategorier: upplägg 

som främjar egenträning, motivation att fortsätta träna och förstärkare av träning 

samt nio underkategorier (tabell 4). Temat och kategorierna ligger till grund för en 

beskrivning av deltagarnas erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och 

färdigheter efter att ha deltagit i LSVT BIG. Underkategorier och kategorier presenteras 

i löpande text med illustrerande citat.  

 

Tabell 4. Resultat utifrån underkategori, kategori och tema 

Underkategori Kategori Tema 

Systematisk uppbyggd träning och guidning 
 

Upplägg som 

främjar 

egenträning 

 

 

 

 

 

 

Tilltro och 

drivkraft att 

påverka 

funktion och 

sjukdomens 

progress 

 

Enkla övningar i vardagen 
 
”Tänka stort” i vardagliga aktiviteter  
 
 
Övertygelse och ambivalens om träningens effekt 
 

Motivation 

att fortsätta 

träna  

 

 

Rädsla att inte göra tillräckligt i träningen 
 
Upprätthållande och förbättring av funktioner och 
aktiviteter 
 
 
Rutiner och kontextens betydelse för träning Förstärkare 

av träning 

 Självreglerande tekniker som stöd vid träning 
 
Uppföljning och modifiering av träning  
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Tilltro och drivkraft att påverka funktion och sjukdomens progress  

Studiens tema var tilltro och drivkraft att påverka funktion och sjukdomens progress. 

Behandlingskonceptets struktur och upplägg bidrog starkt till att träningen och den 

kognitiva queingstrategin att ”tänka stort” lärdes in, implementerades i vardagen och 

blev en vana. Uppföljningar utifrån individens behov ökade följsamhet till träningen 

och kvalitet på övningarna samt motiverade till att fortsätta träna. Anpassning av 

träningen utifrån hinder kopplade till motoriska och icke motoriska besvär vid PS och 

andra sjukdomar samt motivation bidrog till att deltagarna kunde fortsätta träna. 

Tydliga rutiner, överbryggande av hinder kopplade till kontext samt självförstärkare 

var betydelsefullt för vidmakthållande av träningen. Drivkraften var upprätthållande 

och förbättring av funktioner och aktiviteter samt tilltro till att kunna påverka symtom 

och progress av sjukdomen. 

 

Upplägg som främjar egenträning  

Kategorin upplägg som främjar egenträning var den kategori som låg till grund för 

träningen. Tre underkategorier identifierades; systematiskt uppbyggd träning och 

guidning, enkla övningar i vardagen och ”tänka stort” i vardagliga aktiviteter. 

Systematiskt uppbyggd träning och guidning gjorde att deltagarna kom igång och 

vågade lita på den egna förmågan. Deltagarna uppskattade att träningen var 

individuellt utformad och intensiv samt lärdes in på ett systematiskt sätt framför allt 

genom att instruktören visade och guidade taktilt. De upplevde att LSVT BIG-

instruktören var ett värdefullt psykologiskt stöd som hade en viktig roll vid träningen 

för att inspirera och pusha så övningarna utfördes på ett riktigt sätt.  

 

”Jag är väldigt nöjd med fysioterapeuten. Hon är en tuffing. [Skratt] Ja hon coachar 

bra. Snyggt! Bra! Ta i! Och så vidare ... Och det känns väldigt bra att få just den 

delen, för det är svårare att få till hemma. Det ska gå att köra lite tuffare. Ja, så har 

det varit lite korrigeringar också. Och då får man träna på det” (Intervju 4) 

 

Enkla övningar i vardagen som var parkinsonspecifika uppskattades av deltagarna. De 

beskrevs som ”effektiva” och ”genialiska” samt upplevdes som lätta att implementera i 

vardagen då det inte krävdes några redskap. Deltagarna beskrev att de sällan tittade på 

träningsprogrammet eftersom de hade lärt sig det utantill. Träningsprogrammet 

upplevdes som enkelt och kort med lagom antal övningar som kunde utföras var som 

helst.  
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”Det räcker med en pall, en stol och …, kroppen.  Ja, du kan göra dem var du än är 

någonstans. Du kan inte skylla på att du ligger på hotell eller … eller bor i en koja. Du 

kan göra dem överallt” (Intervju 3) 

 

Underkategorin ”tänka stort” i vardagliga aktiviteter visade på variation. Somliga 

”tänkte stort” i vardagliga aktiviteter medan andra uppgav att de inte gjorde det. 

Deltagarna beskrev dock att de hade överfört individuella målaktiviteter till vardagen 

vilket innebar medvetenhet i den specifika aktiviteten. En del sa sig höra instruktörens 

röst när de ”tänkte stort”. Deltagarna beskrev också att det gick mer automatiskt att ta 

ut rörelserna i vardagen, sträcka på ryggen, sträcka på fingrarna och ”tänka stort som 

mindset”. Att ”tänka stort” upplevdes underlätta i vardagliga aktiviteter, vid arbete, 

gång och annan träning.  

 

”För att komma i och ur bilen, för att vända sig om när man ska backa. Lägga upp 

ena benet på det andra knät för att kunna knyta skon. Det är exempel på när jag 

tänker stort” (Intervju 9) 

 

Motivation att fortsätta träna  

Kategorin motivation att fortsätta träna hade en framträdande roll för att 

vidmakthålla träning och färdigheter. Underkategorier som påverkade motivationen 

var övertygelse och ambivalens om träningens effekt, rädsla att inte göra tillräckligt i 

träningen samt upprätthållande och förbättring av funktioner och aktiviteter.  

 

Underkategorin övertygelse och ambivalens om träningens effekt innefattade flera 

aspekter. Deltagarna hade en positiv inställning till LSVT BIG och uttryckte positiva 

känslor, mående och glädje samt tacksamhet över att ha deltagit i LSVT BIG. Träningen 

upplevdes viktig och deltagarna beskrev att den byggde på egen vilja och eget ansvar. 

De upplevde att självförtroendet växte, de vågade mera och kunde genom LSVT BIG 

påverka rörelseuttag, symtom och progress av sjukdomen. Deltagarna upplevde tilltro 

till att fortsätta med LSVT BIG hela livet. De berättade att de tränade för att ”övervinna 

besvär” och ”träningen håller kroppen i balans”. De upplevde att de hade fått redskap 

att hantera och påverka symtom och progress av PS.  

 

”Jag tror att det här är något som jag kommer att följa hela livet.  Även om det blir 

väldigt vingligt på slutet. [Skratt] Det vet man ju inte hur man blir. Så länge jag kan 

kommer jag att fortsätta. Alla rörelserna är sådana att de fungerar i vardagen, och 
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gör att det blir bättre.  Ja, att vardagsrörelserna blir bättre. Då är det bara att hålla 

i. Så länge man kan” (Intervju 7) 

 

Ambivalens gällande träningens effekt beskrevs av deltagare de första månaderna efter 

att ha deltagit i LSVT BIG. Somliga deltagare hade då funderingar gällande syfte och 

nytta med träningen.   

 

”I början funderar man väldigt mycket på vad rörelserna skulle vara bra för. Varför 

gör jag så här och så här?” (Intervju 7) 

 

En del deltagare upplevde ambivalens om de skulle ha blivit försämrade utan träning, 

om LSVT BIG bidrog till ökad smärta samt om träning eller medicinering hade bidragit 

till förbättring.  

 

Rädsla att inte göra tillräckligt i träningen beskrevs av deltagare. De upplevde en viss 

rädsla att göra fel och försämras vid slarv eller för lite träning. De hade funderingar om 

träningen var tillräcklig för att motverka progress av sjukdomen samt om minskad 

träning var orsak till försämring. Rädsla att bli sämre upplevdes motivera till träning 

liksom rädsla för att bli som andra personer med PS som inte tränade och hade en låg 

fysisk funktion.  

 

”Jag är rädd att bli sämre. Om jag inte gör det här så kanske jag blir sämre. Då 

känner jag, att det är värt det lilla som krävs för att slippa bli sämre. Sen vet man 

inte om det är så, men man törs inte riktigt prova” (Intervju 8) 

 

Upprätthållande och förbättring av funktioner och aktiviteter beskrevs som mycket 

viktigt för motivationen att fortsätta träna. Deltagarna upplevde att de hade 

upprätthållit eller förbättrat flera färdigheter genom LSVT BIG. De uppgav en ökad 

insikt och medvetenhet om kroppen och gav exempel på förbättrat mående, 

självförtroende, balans, rörlighet, hållning, gång och vändningar, trappgång, funktion i 

fingrar och förbättrade vardagsaktiviteter samt minskad smärta.  
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”Ja, det mesta tycker jag har förbättrats. Jag fick en annan hållning på något sätt. 

Det är lätt att sjunka ihop. Det tänker jag på, speciellt när jag är ute och går. Förr 

gick man ju och så kom man på sig själv, gud vad krum i ryggen jag är ….  Ja när 

man kom ihåg det, då mår jag mycket bättre” (Intervju 3) 

 

Deltagare beskrev även att de hade återupptagit aktiviteter som dans och golf en tid 

efter LSVT BIG. Om de inte hade förbättrats hade de upprätthållit balans, 

rörelseförmåga och finmotorisk funktion. En del gav exempel på att de fortfarande 

klarade av vardagsaktiviteter, andra kunde ta på strumpor, byxor, öppna kaffeburkar, 

åka utförsåkning, laga saker och arbeta i trädgården på samma sätt som efter 

träningsperioden på fyra veckor. Andra berättade att de hade försämrats i sin sjukdom 

och ökat medicineringen men bibehållit de flesta färdigheterna. De uttryckte att de 

förmodligen skulle vara sämre om de inte hade tränat. De som slarvat med träningen 

under en period upplevde att de då blev stelare och att det var svårare med aktiviteter 

som att ta på skor, BH och att skriva. En del beskrev försämring av balans men att det 

kunde variera.  

 

Förstärkare av träning  

Kategorin förstärkare av träning kännetecknades av yttre underlättande faktorer och 

inre stimuli som tankar och känslor, vilket ökade träningsbeteendet. De innefattade 

underkategorierna rutiner och kontextens betydelse för träning, självreglerande 

tekniker som stöd vid träning samt uppföljning och modifiering av träning.  

 

Rutiner och kontextens betydelse för träning beskrevs som viktigt för att den dagliga 

träningen skulle bli av. Det var vanligt att de som deltagit i LSVT BIG för mer än ett 

halvår sedan tränade dagligen. Träningen hade blivit en etablerad vana invävd i dagliga 

rutiner. De tränade oftast på samma tid och plats. Ett schema beskrevs underlätta i 

början samt vid kognitiv påverkan. En del uttryckte att det inte var jobbigt och att de 

inte behövde någon påminnelse när de hade en etablerad vana.  

 

”Ja, då ifrågasätter man det aldrig (när man har en daglig rutin). Utan nu gör jag 

det här. Och sen kan jag gå ut i verkstaden och hålla på, eller åka till stan eller vad vi 

ska göra. Och då vet frugan också att då är han upptagen i 20 minuter-en halvtimme 

… Sen är det fritt fram … [skratt]” (Intervju 2) 
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Deltagare beskrev en vana att träna efter att de tagit medicin på morgonen. Det 

lämpades sig väl då det skulle gå en viss tid mellan medicinintag och frukost. 

Morgonträning uppskattades då de blev rörligare och hade nytta av det hela dagen. De 

som tränade på morgonen hoppade över träningen mer sällan än de som tränade 

senare på kvällen. Somliga som inte kunde träna på morgonen önskade att de hade 

möjlighet till morgonträning. Andra tränade på förmiddagen, när de kom hem från 

jobbet, på kvällen, i reklampauser på TV eller mellan arbetsmoment på jobbet. Någon 

deltagare avslutade alltid dagen med träning och beskrev att det var lika invant som 

tandborstning. Deltagare beskrev också att de hade kommit av sig med träning efter 

flytt. De som arbetade och hade långa arbetsdagar eller varierade arbetstider uttryckte 

behov av en tydlig planering för att få till kontinuitet. Det framkom flest hinder för 

träning hos de som hade deltagit i LSVT BIG för några månader sedan. 

 

”Jag ser inga svårigheter med det (att träna enligt LSVT BIG). Det är att hålla rutiner 

kring det. Det är väl den biten. Att få med det … Att det ska få plats på dagsschemat. 

Att ha en fast tid på dagen. Det skulle jag definitivt säga. Det är nog det absolut 

viktigaste. En tid som inte får bli störd. Som man är säker på att man kan … Och 

gärna på morgonen” (Intervju 9) 

 

Kontexten hade betydelse och deltagarna beskrev att de hade lättast att träna 

kontinuerligt i hemmet. De hade dock oftast inte problem att träna på resa om det 

fanns utrymme och de kände att de inte störde eller behövde anpassa sig till andra.  

 

”På semestern slarvar jag. Då har jag inte utrymme så det räcker tycker jag. Jag är i 

en stuga. En liten trång. Och så har man gäster. Då slarvar jag väldigt. Ja, jag har 

folk tätt inpå. Då håller jag inte på. Men annars håller jag i det så mycket jag kan” 

(Intervju 7) 

 

Efter att ha kommit av sig med träningen beskrev deltagare att det gick bra att 

återuppta träningen när de kom hem igen. Hinder för träning var morgontrötthet, att 

inte vara utvilad, väder och väglag, ont om tid, att inte prioritera träning och 

försämring av sjukdomen så allt tog längre tid 

 

Självreglerande tekniker som stöd vid träning beskrevs av somliga deltagare. Det var 

inte vanligt att de upplevde behov av självreglerande tekniker då det fanns en daglig 

träningsrutin och en etablerad vana. De som deltagit i LSVT BIG för några månader 
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sedan önskade bli blir bättre på att pusha sig själva. Att skriva träningsdagbok ansågs 

då kunna underlätta. Någon som var lite ambivalent till träningens effekt belönade sig 

själv efter träning med något gott att äta. Deltagarna tittande sällan på film på 

övningarna men tyckte att film var bra vid behov av uppdatering. Personer upplevde 

stor nytta av spegel för att optimera rörelseuttag.  

 

”Spegeln tror jag är nyttig. Det har jag kommit på själv. När jag sträcker ut så här då 

ser jag ju armen. Ja det gör jag … ” (Intervju 1) 

 

Ett rörelsetest för självutvärdering var ett förslag för att öka motivationen.  

 

Uppföljning och modifiering av träning uppskattades och upplevdes nödvändig för att 

fortsätta träna över tid. Uppföljning bidrog till ”ökad skärpa” och ”press” att hålla 

igång träningen. Somliga beskrev att de inte ville känna skam över att inte ha tränat. 

Det var viktigt för deltagarna att göra rätt. Uppföljning och modifiering av träningen 

gav energi samt ökade kvalitén och intensiteten på övningarna. Att upprätthålla 

testresultat upplevdes viktigt för motivationen att fortsätta träna. Om deltagare kom av 

sig med träningen upplevdes både uppföljning och stöd av LSVT BIG-instruktör samt 

en tydlig träningsplan betydelsefullt för att komma igång igen. Någon som inte hade 

någon positiv erfarenhet av träning och aldrig hade tränat regelbundet i hela sitt liv 

upplevde stort behov av uppföljning och stöd då fyra veckors träningsperiod upplevdes 

vara för kort tid för att träningen skulle bli etablerad. Deltagarna uttryckte att 

uppföljning borde ges tätare i början samt bokas in efter behov.  

 

”Ja annars har jag nog lagt av. Det är ju för att man får lite press på sig att man ska 

ha gjort träningen. Det är också bra att man får träffa fysioterapeuten och kolla upp 

lite då och då. För jag kan ju inbilla mig att jag gör lika, men det kanske har 

försämrats. Det vet jag ju egentligen inte om hon inte kollar” (Intervju 7) 

 

Uppföljning och modifiering av träning önskades för att få variation och stegring och 

för att inte tröttna. Det upplevdes viktigt att övningarna var varierade, roliga och 

anpassade till deltagarens aktuella status.  

 

”För det är ju så, åtminstone jag tycker att det blir tråkigt om det blir samma och 

samma. Så om man får lite nya rörelser, att det byts ut och läggas till så det blir 

något nytt. Som en liten ”booster” (Intervju 4) 
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Andra besvär som smärta, ljumskbråck, muskulär stelhet, höftskada, höftplastik och 

förmaksflimmer krävde också modifiering av övningarna. 

 

”Det är ju vissa rörelser som jag kan göra utan att det gör ont alls, så dom har jag 

kört. Om man ska göra tio så har man gjort tre och så har det gjort så himla ont, då 

gör man inte fler av vissa. Ja, jag har anpassat efter smärta. Jag tycker inte att det är 

värt det, att de ska göra så jäkla ont” (Intervju 2) 

 

Sjukdomen i sig medförde motoriska nedsättningar och besvär i form av skakningar, 

igångsättningssvårigheter, nedsatt gångförmåga med osäkerhetskänsla och fallrädsla. 

En del deltagare uppgav icke motorisk påverkan i form av nedstämdhet, oro, 

magbesvär, försämrat minne och mental trötthet. Inlärning och vardagliga aktiviteter 

beskrevs ta längre tid. Alla dessa besvär upplevdes påverka träningen och kunde 

innebära behov av modifiering för att de skulle kunna fortsätta träna. Uppdatering 

under några dagar så kallade ”boostersessioner” individuellt eller i grupp uppskattades 

av deltagare som deltagit i LSVT BIG för över ett år sedan.  

 

Diskussion  

Resultatet i denna studie bidrar med kunskap om hur personer med PS upplever 

vidmakthållande av fysisk träning och färdigheter över tid efter avslutad träningsperiod 

enligt LSVT BIG.  Resultatet visade varierade erfarenheter där deltagare hade fortsatt 

träna enligt LSVT BIG och vidmakthållit eller förbättrat sina färdigheter.  

Några aspekter var framträdande vid vidmakthållande av fysisk träning och 

färdigheter. Deltagarnas tilltro och drivkraft att påverka funktion och progress av 

sjukdomen var en stor motiverande faktor för att fortsätta träna. Träningen var 

systematiskt uppbyggd och lärdes in genom verbal och taktil guidning. Övningarna var 

enkla att utföra i vardagen och den inre quingstrategin att ”tänka stort” var lätt att 

implementera i vardagliga aktiviteter. Detta upplägg främjade egenträning över tid. 

Övertygelse och ambivalens om träningens effekt, rädsla att inte göra tillräckligt samt 

upprätthållande och förbättring av funktioner och aktiviteter påverkade motivationen 

att fortsätta träna. Rutiner och kontext, självregleringstekniker samt uppföljning och 

modifiering av träningen var viktiga som förstärkare av träningen så deltagarna kunde 

fortsatte träna över tid. 

 

Denna studie tyder på att deltagare hade bibehållit fysisk träning och färdigheter längre 

tid än sex månader. Tidigare studier har visat att effekter av fysisk träning efter LSVT 
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BIG kvarstod i tre (3, 15, 16, 18, 19) till sex (18) månader. Det finns förhoppningar om 

långtidseffekter av LSVT BIG, då LSVT Loud som bygger på samma grundprinciper har 

visat kvarstående effekter på röststyrka och funktionell kommunikation två år efter 

träningsperioden (45). LSVT Loud är en väletablerad behandlingsmetod sen mer än 20 

år tillbaka för röst- och talproblem vid PS. Behandlingskonceptet syftar till att förbättra 

amplitud, röststyrka och artikulation genom att använda sig av den inre 

queingstrategin att ”tänka starkt” till skillnad från LSVT BIG där personerna ”tänker 

stort”. Både LSVT BIG och LSVT Loud innebär att lära om så ökad amplitud upplevs 

ligga inom normala gränser även om det upplevs ”för stort” respektive ”för högt” samt 

stärka tilltro till den egna förmågan att upprätthålla behandlingsresultatet på lång sikt 

(4).  

 

Deltagarna i denna studie upplevde ett ökat självförtroende och vågade mera efter 

LSVT BIG-träningsperioden. De hade uppfyllt mål och förbättrats gällande fysiska 

funktioner och vardagsaktiviteter. De kunde sina träningsprogram, det kändes rätt och 

de hade börjat ”tänka stort” i sin vardag. Det låg till grund, och motiverade till fortsatt 

egenträning. Erfarenheter av att klara av och lyckas uppnå förväntade målresultat har 

visat sig vara det effektivaste sättet att öka tilltron till den egna förmågan hos personer 

med PS (34). Deltagarna beskrev många fördelar med träningen, vilka översteg de 

uppoffringar som krävdes. För att leda till en beteendeförändring måste fördelar med 

träningen överväga uppoffringar (26, 28). Trots att många upplevde förbättringar fanns 

en rädsla hos deltagarna att försämras i sin sjukdom. Enligt Health Belief Model (26, 

28) styrs vidmakthållande av fysisk träning av upplevd svårighet av sjukdomen och risk 

att drabbas av ohälsa. Deltagarna hade stark tilltro till att de genom träning kunde 

påverka symtom och progress av sjukdomen och att de skulle fortsätta träna hela livet. 

Tilltro till den egna förmågan att ta kontroll över vissa aspekter av ett hälsobeteende 

betonas i Health Belief Model och bidrar starkt till vidmakthållande (26, 28). Motiv för 

vidmakthållande av fysisk träning är viktigt, speciellt om det ger en förklaring till varför 

beteendet ska genomföras. Individen engagerar sig starkare i träningen om den 

överensstämmer med övertygelse och värderingar (46). Goda resultat var motiv som 

hade uppnåtts av deltagarna. Resultaten var värdefulla i deras vardag på kort och lång 

sikt. Beteende drivs enligt Social Cognitive Theory av förväntningar på resultat-, värde- 

och utfall på kort och lång sikt (26, 29, 30). 

 



 
 

20 
 

Deltagarna befann sig i handlingsstadiet och vidmakthållandestadiet enligt fem olika 

förändringsstadier som beskrivs i Transtheoretical Model (31, 32). De som var i 

handlingsstadiet hade kommit igång med en beteendeförändring och träning enligt 

LSVT BIG, men också stött på flera hinder och bakslag. Vid bakslag upplevde de behov 

av stöd för att återuppta regelbunden träning. Återfall är vanligt i 

beteendeförändringsprocessen och då framför allt i handlingsstadiet (26, 31, 32). De 

deltagare som tydligast befann sig i detta stadie hade deltagit i LSVT BIG för några 

månader sedan. Enligt modellen krävs det ca 6 månader för att ett nytt beteende ska bli 

en etablerad vana. Deltagare i denna studie tränade vanemässigt och hade kommit till 

vidmakthållandestadiet (26, 31, 32). Personer har lättare att upprätthålla ett beteende 

som är vanligt d.v.s. har upprepats ofta samt sker automatiskt i vardagen och är 

kontextdrivet (46). Deltagare som hade uppnått vidmakthållandestadiet och gjort 

avsteg från träningsplanen verkade inte ha så stora problem att återuppta träningen 

igen efter resa, tillfällig sjukdom eller smärta. Det är viktigt med återfallsprevention dvs 

att individen själv kan hantera hinder och problem som kan uppstå och inte fastnar i 

tillbakagång i förändringsstadium (26).  

 

Deltagarna upplevde att träningsprogrammet fungerade bra. Somliga uppgav dock 

besvär relaterade till PS, andra sjukdomar, smärta, nedsatt motivation och brist på en 

fungerande träningsplan som hinder för träningen. För att stimulera personer med PS 

till fysisk aktivitet och träning bör fysioterapeuten ha kunskap om sjukdomsspecifika 

hinder kopplade till multisjuklighet, kognitiv nedsättning och nedsatt motivation (47). 

Deltagare beskrev osäkerhetskänsla och fallrädsla som hinder, speciellt då de var 

undermedicinerade. Fallrädsla är ett hinder för fysisk aktivitet som bör beaktas och 

överbryggas för personer med PS (34). Deltagarna i denna studie ansåg att 

uppföljningar var nödvändiga för att vidmakthålla träningen. Vid uppföljning fick 

deltagarna positiv förstärkning av träningen och feedback vilket lyfts fram som viktigt i 

Health Belief Model (26, 28). Deltagarna upplevde att uppföljningarna behövde vara 

tätare i början och glesas ut utifrån behov. Även Speelman et al (47) betonar vikten av 

uppföljningar utifrån individuella behov för personer med PS.  

 

Självregleringstekniker som att skriva träningsdagbok och berömma, pusha och belöna 

sig själv användes eller efterfrågades av deltagarna för att överbrygga hinder. De 

behövdes framför allt i början innan träningen var automatiserat samt då motivationen 

var låg. Det överensstämmer med en översiktsartikel som beskriver betydelsen av 
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självreglering vid vidmakthållande av fysisk träning (46). Deltagare som hade etablerat 

en vana invävd i dagliga rutiner upplevde inte behov av självregleringstekniker.  

 

Deltagare i denna studie hade vidmakthållit träningen i hemmet. Att utföra träningen 

utanför hemmet fungerade också men inte lika enkelt. De största hindrande 

omständigheterna för fysisk träning både i och utanför hemmet var stress, ont om tid, 

nedsatt lust att träna samt trångt om utrymme och risk att störa andra. Tilltro till den 

egna förmågan är kontextberoende och betonas i Social Cognitive Theory, 

Transtheoretical Model och Health Belief Model (26). 

 

PS och vidmakthållande av fysisk träning kan jämföras med hur det är vid andra 

progressiva sjukdomar. Multipel skleros (MS) är en neurodegenerativ sjukdom där 

fysisk träning har visat sig ha positiva effekter på fysiskt och psykiskt mående. Enligt en 

översiktsartikel (48) bör insatser som syftar till att vidmakthålla fysisk träning fokusera 

på att öka kunskap om hur individerna själva kan påverka MS-symtom, färdigheter och 

livskvalitet genom fysisk träning. Känsla av att besitta kunskap, vara oberoende och 

kunna fatta egna beslut ansågs vara framgångsfaktorer för att fortsätta träna (48). En 

av få studier har undersökt hur personer med Reumatioid artrit (RA) vidmakthåller 

fysisk aktivitet och styrketräning. Studien indikerar att få personer vidmakthåller 

träningen över tid. Tilltro till den egna förmågan var dock framträdande hos de som 

fortsatt träna. Socialt stöd och resultatförväntningar bidrog också till vidmakthållande 

men inte i samma utsträckning (49). En översiktsartikel (50) har undersökt 

interventionsstudier och användning av beteendemedicinska teorier vid RA och 

beteendeförändring av fysisk aktivitet. Mycket få studier behandlar detta och det har 

skett en liten förändring de senaste tre decennierna varför framtida studier 

rekommenderas (50). Resultatet från denna studie visade att deltagarna genom LSVT 

BIG hade utvecklat en stark tilltro till den egna förmågan. De hade en stark 

resultatförväntan och redskap att själva kunna påverka symtom, färdigheter och 

progress av sjukdomen. Det överensstämmer med insatser som kan rekommenderas 

för vidmakthållande av fysisk träning vid MS (41) och RA (42, 43).  

 

Afshari et al (51) visade en betydande skillnad gällande motiverande faktorer och 

hinder hos personer med PS som tränade ofta i jämförelse med de som tränade mindre 

frekvent. De som inte tränade så ofta uppgav dubbelt så många hinder och behov av fler 

motivatorer för att träna. Individuella hinder och motiverande faktorer bör beaktas och 

överbryggas för att vidmakthålla fysisk träning (51). Vid förändring av hälsorelaterade 
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beteenden som fysisk träning är beteendemedicinska teorier och ramverk är 

användbara (26). Kwasnicka et al (46) har i en översiktsartikel sammanställt 100 

beteendemedicinska teorier som är av betydelse vid vidmakthållande av ett 

hälsorelaterat beteende som fysisk träning. Dessa teorier mynnade ut i fem teman: 

motiv, självreglering, resurser, vanor samt stödjande miljö och socialt stöd. Dessa 

teman överensstämde till stor del med erfarenheter hos deltagarna i denna studie. Det 

finns få studier som beskriver betydelsen av beteendemedicinska teorier och ramverk 

vid vidmakthållande av fysisk träning för personer med progressiva sjukdomar. Det 

saknas sådana studier gällande LSVT BIG.  

 

Metoddiskussion  

Den valda metoden fångade deltagarnas erfarenheter och gav förståelse för 

vidmakthållande av fysisk träning och färdigheter efter deltagande i LSVT BIG (36, 38). 

Det var en styrka att deltagarna intervjuades 3-43 månader efter LSVT BIG då det 

saknas kunskap om hur personer med PS vidmakthåller denna träning. 

Tillgänglighetsurvalet på 25 personer var inte tillräckligt för att säkerställa en varierad 

bakgrundsdata vid ett slumpmässigt urval. Därför valdes en kombination av 

strategiskt- och tillgänglighetsurval med en så jämn könsfördelning som möjligt samt 

variation gällande antalet månader sen träningsperioden avslutades. Det gav underlag 

för att belysa studiens problemställning. Variation i urval ökar överförbarhet av 

resultatet och urvalets trovärdighet (37, 40). Tillförlitligheten stärktes av att 

rekryterande fysioterapeuter som kände deltagarna valde ut personer som ansågs 

kunna beskriva erfarenheter, hinder och underlättande faktorer för att vidmakthålla 

LSVT BIG. Det kan vara en risk att rekryterande fysioterapeuter övervägande valt ut 

personer som lyckats vidmakthålla träningen då de kan ha bedömts mer positiva till att 

dela med sig av sina erfarenheter. Risken bedömdes dock liten då deltagarna kunde 

beskriva både hinder och underlättande faktorer.  

 

I denna studie var det en styrka att åldersspannet och antal månader efter diagnos hade 

stor variation och att deltagarna därför sannolikt befann sig i olika stadier av 

sjukdomen. Svårighetsgrad av sjukdomen var dock inte fastställt vilket begränsade 

överförbarheten. Det var även en styrka att det var variation gällande män och kvinnor, 

personer som bodde i hus respektive lägenhet samt var yrkesverksamma eller inte 

arbetade (37, 40).  
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Vid intervjustudier är det viktigt att medvetandegöra hur författarens förförståelse kan 

ha påverkat materialet (37). Författarens förförståelse som fysioterapeut med 

erfarenhet och kunskap om PS och LSVT BIG kan ha påverkat så frågorna blev adekvat 

formulerade i den semistrukturerade intervjuguiden, samt att samtalsklimatet blev 

öppet och förtroendeingivande. Förförståelse i ämnet, intresse för beteendemedicin och 

begränsad kunskap om metoden kan även ha bidragit till en minskad neutralitet vid 

utformning av frågor i intervjuguiden, vid intervjun samt tolkning av materialet. Det 

som talar emot detta är ett detaljrikt, djupt och varierat material. Efter de två första 

intervjuerna avlyssnades och transkriberades intervjuerna och ställningstagande togs 

gällande eventuella justeringar i intervjuguiden. Det är en styrka att författaren 

transkriberade intervjuerna själv, fördjupade sig i materialet samt hade möjlighet att 

uppmärksamma aspekter som kunde ha missats under själva intervjun (37). 

Minnesanteckningar efter respektive intervju bidrog till reflektioner och en helhetssyn 

(37). Författaren var inte involverad i deltagarnas rehabilitering och deltagare 

inkluderades från tre sjukhus vilket stärker resultatet (42). Studiens trovärdighet 

bekräftas av ett kritiskt förhållningssätt genom alla steg i forskningsprocessen, samt 

validering av resultatet genom om att kontinuerligt gå fram och tillbaka i materialet 

(52). Metodhandledare och författare hade olika kunskapsbas och förförståelse 

gällande PS och LSVT BIG vilket var en styrka. Båda hade dock stort intresse för 

beteendemedicin vilket kan ha påverkat resultatet. De olika stegen i analysprocessen 

diskuterades upprepade gånger med metodhandledaren. Peer-debriefing utfördes även 

med ämneshandledaren, en erfaren fysioterapeut med kunskap om PS och LSVT BIG 

men inte lika mycket kunskap inom beteendemedicin. Detta kan ha minskat risken för 

en allt för ensidig tolkning av resultatet (38). Studieresultat och tolkningar 

diskuterades för att komma så nära deltagarnas egna ord och innebörd som möjligt. 

Peer-debriefing gav nya infallsvinklar som mynnade ut i samstämmighet och en ökad 

tydlighet i underkategorier, kategorier och tema. Resultatet från en kvalitativ studie är 

inte generaliserbart men det är överförbart till en liknande grupp och kontext (37, 40).  

 

Etikdiskussion  

Ur ett forskningsetiskt perspektiv var det en styrka att studien genomfördes enligt 

Helsingforsdeklarationen (43) och GDPR (53). Deltagarna fick muntlig och skriftlig 

information om att deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas, samt hur 

intervjumaterialet skulle användas. Ett informerat samtycke skrevs under innan 

intervjun påbörjades. Identifiering av eventuella risker genomfördes. Deltagarna kunde 

vid eventuella behov av stödinsatser efter intervjutillfället hänvisas till rekryterande 



 
 

24 
 

fysioterapimottagning eller tillhörande neurorehabteam. Intervjuerna genomfördes på 

det sjukhus deltagarna tillhörde och där miljön var bekant. Författarens kunskap och 

erfarenhet i ämnet bidrog sannolikt till ett tryggt samtalsklimat baserat på ömsesidig 

tillit och respekt. Det framkom inte att deltagarna kände sig pressade eller upplevde 

ämnet känsligt. Resultatet avidentifierades så ingen utomstående kunde identifiera 

individerna i studien. Feltolkning av resultat kan inte uteslutas helt men forskaren har 

lagt stor vikt vid att deltagarnas röster ska vara hörda och att tolkning överensstämmer 

med hur de har menat (37). 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Resultatet i denna studie ger en ökad kunskap och förståelse för personer med PS och 

deras erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter över tid efter 

deltagande i LSVT BIG. Denna kunskap är viktigt för fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter som ska ge stöd till denna grupp. Personer med PS behöver hjälp att 

stärka resurser och motiv till träning samt överbrygga hinder kopplade till motivation, 

kontext, PS och andra motoriska och icke motoriska sjukdomsrelaterade besvär. 

Personernas tilltro till att kunna påverka symtom och progress av sjukdomen är en 

mycket viktig motiverande faktor. En tydlig träningsplan implementerad i vardagen 

och regelbundna uppföljningar med förstärkning av positiva resultat och 

träningsbeteende samt anpassning av träningsprogrammet leder till ökad följsamhet 

till träningen. Självreglerande tekniker kan vara till stöd speciellt den första tiden efter 

LSVT BIG samt då motivationen är låg. Anpassning av träningen är viktig över tid för 

att träningen ska vara effektiv, utmanande och rolig.  

 

Slutsats  

Personer med PS har erfarenhet av att LSVT BIG har goda effekter på färdigheter, 

vilket är betydelsefullt i deras dagliga liv. För att vidmakthålla fysisk träning över tid 

upplever de att motivationen behöver bibehållas och förstärkare av beteendet 

individanpassas. Det är viktigt med uppföljningar och anpassning av träningen för att 

överbrygga hinder och stärka tilltro att påverka symtom och progress av sjukdomen. 

Framtida forskning behövs för att undersöka långtidseffekter av LSVT BIG och ett 

beteendemedicinskt förhållningssätt kopplat till vidmakthållande av den fysiska 

träningen. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Förfrågan till verksamhetschefer gällande genomförande av en 

intervjustudie i verksamhetsområde Fysioterapi specialistvård  

 

Erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter vid 

Parkinsons sjukdom  

– En intervjustudie om Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT BIG) 
Denna förfrågan riktas till dig som är verksamhetschef för fysioterapeuter med 

patienter som har deltagit i behandlingskonceptet LSVT BIG.  

 

Syfte med studien 

Parkinsons sjukdom är en stor och växande diagnosgrupp där fysisk träning är en stor 

del av behandlingen. LSVT BIG är en behandlingsform som visats sig ha goda 

kortsiktiga effekter i olika stadier av sjukdomen. Mycket få kvantitativa studier 

behandlar långtidsuppföljningar efter LSVT BIG. Kvalitativa studier saknas gällande 

deltagarnas egna erfarenheter av att delta i LSVT BIG på längre sikt. Därför är det 

viktigt att denna studie görs. Syftet med denna studie är därför att utforska 

erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter bland personer med 

Parkinsons sjukdom som deltagit i LSVT BIG. 

 

Förväntad nytta med studien 

Resultatet kan leda till ökad kunskap om hur personer med Parkinsons sjukdom 

vidmakthåller fysisk träning på egen hand efter avslutat träningsperiod (LSVT BIG). 

Kunskaper om personernas upplevelse av hindrande respektive underlättande faktorer 

möjliggör ett mer adekvat stöd i fysioterapikontakten. Med begränsade resurser är det 

viktigt med ett evidensbaserat, tids- och kostnadseffektivt fysioterapeutiskt arbetssätt 

vilket innebär rätt insatser i rätt tid. Det möjliggör att fler personer kan ta eget ansvar 

och att personer med stora behov som inte klarar egenträning kan få snabba insatser.  

 

När kommer studien att genomföras? 

Studien kommer att genomföras under hösten 2019 och våren 2020. Intervjuerna 

kommer att genomföras under december -19 och januari -20. 
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Hur går studien till 

Personer som tidigare har deltagit i LSVT BIG inbjuds av rekryterande Fysioterapeuter 

på sjukhusen i Hudiksvall, Gävle och Bollnäs att medverka vid ett individuellt samtal 

för att utforska erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter efter att 

ha avslutad LSVT BIG. Intervjun beräknas ta ca en timme och den kommer att hållas 

på fysioterapiavdelningen på det sjukhus deltagaren tillhör. Marianne Skoglund som är 

ansvarig för projektet leder intervjun. Deltagare som har godkänt att kontaktuppgifter 

lämnas ut, kommer kort därefter att ringas upp av ansvarig för muntlig information, 

möjlighet att ställa frågor och att avge ett muntligt godkännande. Dag och tid för 

intervjun kommer då att bestämmas i samråd med deltagaren. Ett skriftligt informerat 

samtycke kommer att undertecknas vid intervjutillfället. Ca 10-12 semistrukturerade 

intervjuer planeras. 

 

Följder och risker med att delta i studien 

Inga kända risker har identifierats. Om eventuella obehag skulle uppstå och det finns 

behov av stödinsatser efter intervjutillfället kommer deltagaren att hänvisas till 

rekryterande fysioterapimottagning eller tillhörande neurorehabteam. 

 

Vad händer med deltagarens uppgifter? 

I studien kommer det att samlas in och registreras information om deltagarna. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Svar och resultat kommer att 

behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Vid analys används avidentifierade 

utskrifter. Insamlat material kommer endast att användas i denna masteruppsats. All 

data hanteras konfidentiellt och kommer att sparas enligt Umeå universitets riktlinjer. 

Resultaten kommer att redovisas på sådant sätt att inga enskilda deltagare kan 

identifieras.  

 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) – EU 2016/679 har deltagaren rätt att ta del av 

de uppgifter om deltagaren som hanteras i studien, och vid behov få uppgifter 

begränsade, rättade eller raderade. Om deltagaren vill ta del av sina uppgifter kontaktas 

ansvarig för studien (se kontaktuppgifter nedan). 

 

Hur får deltagaren information om resultatet av studien?Efter avslutad studie 

har deltagaren möjlighet att kontakta ansvarig för att ta del av resultatet (se 

kontaktuppgifter nedan). Deltagaren kommer då att erhållen en kopia av 

masteruppsatsen hemskickad via post.   
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Deltagandet är frivilligt 

Deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avslutas utan någon förklaring. 

Eventuell vård och behandling är densamma oavsett deltagande i studien eller inte. Om 

deltagaren vill avbryta kontaktas ansvarig för studien (se kontaktuppgifter nedan). 

 

Ansvariga för studien 

Ansvarig för studien är Marianne Skoglund tillsammans med handledare Therese 

Eskilsson. Vid eventuella frågor hör av dig till Marianne Skoglund. 

 

Ansvarig för studien; Marianne Skoglund, 

Fysioterapi specialistvård Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg 

0650-92983 

marianne.skoglund@regiongavleborg.se 

 

Ansvarig handledare för studien; Therese Eskilsson, 

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet 

090-786 91 38 

therese.eskilsson@umu.se  

 

Samtycke till genomförande av intervjustudie av patienter 
inom Fysioterapi specialistvård  
 
Erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter vid 

Parkinsons sjukdom  

– En intervjustudie om Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT BIG) 
 
Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information och samtycker till att studien får 
genomföras inom verksamhetsområde Fysioterapi specialistvård. 
 
___________________________________________________________ 
Verksamhetshef    Ort/datum 
 
___________________________________________________________ 
Ansvarig för masteruppsats   Ort/datum 
 
___________________________________________________________ 
Handledare     Ort/datum 

 
 
 

mailto:marianne.skoglund@regiongavleborg.se
mailto:therese.eskilsson@umu.se
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Bilaga 2 
 

Inbjudan till deltagande i intervjustudie 
  
Erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter vid 

Parkinsons sjukdom  

– En intervjustudie om Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT BIG) 
Denna inbjudan riktas till dig som har deltagit i behandlingskonceptet LSVT BIG.  

 

Syfte med studien 

Vid Parkinsons sjukdom är fysisk träning är en stor del av behandlingen. LSVT BIG är 

en behandlingsform som visats sig ha goda kortsiktiga effekter. Kunskap saknas dock 

om deltagarnas egna erfarenheter av att delta i LSVT BIG på längre sikt. Det är viktigt 

att personer med Parkinsons sjukdom får adekvat stöd för att vidmakthålla träning och 

färdigheter. Syftet med denna studie är därför att utforska erfarenheter av att 

vidmakthålla fysisk träning och färdigheter hos personer med Parkinsons sjukdom som 

deltagit i LSVT BIG. 

 

Hur går studien till 

Du som tidigare har deltagit i LSVT BIG inbjuds att medverka vid ett individuellt 

samtal för att utforska erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter 

efter att ha avslutad LSVT BIG. Intervjun beräknas ta ca 1 timme och den kommer att 

hållas på det sjukhus du tillhör. Marianne Skoglund som är ansvarig för projektet leder 

intervjun. Du som har godkänt att kontaktuppgifter lämnas ut kommer att ringas upp 

av ansvarig för muntlig information och godkännande. Dag och tid för intervjun 

kommer då att bestämmas i samråd med dig. 

 

Följder och risker med att delta i studien 

Inga kända risker har identifierats. Om eventuella obehag skulle uppstå och det finns 

behov av stödinsatser efter intervjutillfället kommer du att hänvisas till rekryterande 

fysioterapimottagning eller tillhörande neurorehabteam. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

I studien kommer det att samlas in och registreras information om dig. Intervjuerna 

kommer att spelas in och skrivs ut. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas 

så att inga obehöriga kan ta del av dem. Vid analys används avidentifierade utskrifter. 
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Insamlat material kommer endast att användas i denna masteruppsats. All data 

hanteras konfidentiellt och kommer att sparas enligt Umeå universitets riktlinjer. 

Resultaten kommer att redovisas på sådant sätt att inga enskilda deltagare kan 

identifieras.  

 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) – EU 2016/679 har du rätt att få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få uppgifter begränsade, rättade 

eller raderade. Om du vill ta del av dina uppgifter ska du kontakta ansvarig för studien 

(se nedan). 

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Efter avslutad studie har du möjlighet att kontakta ansvarig för att ta del av resultatet 

(se nedan). Du kommer då att erhållen en kopia av masteruppsatsen hemskickad via 

post.   

 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avslutas utan någon förklaring. 

Din eventuella vård och behandling är densamma oavsett deltagande i studien eller 

inte. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvarig för studien (se 

kontaktuppgifter nedan). 

 

Ansvariga för studien 

Ansvarig för studien är Marianne Skoglund tillsammans med handledare Therese 

Eskilsson. Ansvarig kommer att kontakta dig för att tillfråga om deltagande samt svara 

på eventuella frågor om studien. 

 

Ansvarig för studien; Marianne Skoglund, 

Fysioterapi specialistvård Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg 

0650-92983 

marianne.skoglund@regiongavleborg.se 

 

 

Ansvarig handledare för studien; Therese Eskilsson, 

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet 

090-786 91 38 

therese.eskilsson@umu.se  

mailto:marianne.skoglund@regiongavleborg.se
mailto:therese.eskilsson@umu.se
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Informerat samtycke  
 
Informerat samtycke till att delta i intervjustudien:  
 
Erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter vid 

Parkinsons sjukdom  

– En intervjustudie om Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT BIG) 
 
□ Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien. Jag har haft möjlighet att 

ställa frågor. 

□ Jag samtycker härmed till att delta i intervjustudien och har förstått att mitt 

deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon förklaring. 

□ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 
 

 

 

 

Ort och datum 
 
____________________________________________________________ 
Underskrift 
 
____________________________________________________________ 
Namnförtydligande     
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
Syfte: Att utforska erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter hos 

personer med PS som deltagit i LSVT BIG.   

 

Öppna frågeord; kan du beskriva, berätta, vad, var, när, på vilket sätt… 

 

Inledande fråga: Kan du berätta vilka känslor och tankar som ”poppar upp” när du 

tänker på LSVT BIG? 

Fråge-
område 

Frågor 

Aktiviteter i 
det dagliga 
livet 

Kan du berätta hur vardags- och fritidsaktiviteter har fungerat tiden efter LSVT 
BIG?  
 
Berätta om dina erfarenheter av att ”att tänka stort” i vardagen? 
 

Fysisk 
träning 
enligt LSVT 
BIG 

Berätta om den fortsatta träningen tiden efter LSVT BIG-träningsperioden?  
 
Har du upplevt att något har underlättat din LSTV BIG-träning?  
I så fall vad, kan du beskriva? 
 

Har det funnits några hinder för dig att fortsätta med/genomföra LSVT BIG-
träning? Kan du beskriva, berätta? 

Om du har upplevt hinder, vad tänker du skulle underlätta eller ge stöd för att 
genomföra/fortsätta träningen? 

Färdigheter 
i det dagliga 
livet 
 

Har träningen påverkat förmåga och utförande av rörelser och funktioner i det 
dagliga livet? 
På vilket sätt?  
 

LSVT BIG 
allmänt 

Berätta vad du anser vara det mest värdefulla med att ha deltagit i LSVT BIG? 
 
Vad är det mest värdefulla med att fortsätta LSVT BIG-träningen? 

Varför är LSVT BIG-träningen viktig/inte så viktig för dig?  
 
Berätta vad du anser vara det svåraste/jobbigaste med LSVT BIG? 
 

Tilltro till 
den egna 
förmågan 

Berätta om dina förväntningar att lyckas /inte lyckas vidmakthålla LSVT BIG?  
Vilket stöd skulle behövas för att vidmakthålla LSVT BIG-träningen?  

 

Avslutande frågor: 

Är det något som du tror att vi inte har pratat om när det gäller LSVT BIG, och 

som du skulle vilja tillägga? 

Är det något övrigt som du funderar över? 

Jag känner mig nöjd med vårt samtal. Du är alltid välkommen att höra av dig 

om det är något du kommer på som du vill tillföra 
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Bilaga 4 

Introduktion och syfte  

Parkinsons sjukdom (PS) är en komplex kronisk och progressiv neuromuskulär 

sjukdom med nedbrytning av de dopaminproducerande nervcellerna i substantia nigra 

i basala ganglierna och påverkan på det centrala nervsystemet. Symtombilden är bred. 

De primära motoriska symtomen är tremor, minskade, förlångsammade och 

tveksamma rörelser (hypokinesi, bradykinesi, akinesi) samt rigiditet (1-2). Vid PS 

påverkas även motorisk kontroll och koordination av rörelse (3). Vanliga funktionella 

problem är nedsatt balans och gångstörningar (4-5). De flesta med PS har svårigheter 

att utföra två eller flera uppgifter samtidigt (6). Nedsatt aktivitetsförmåga i det dagliga 

livet (ADL) kan förekomma redan tidigt i sjukdomsförloppet (7). Det är också vanligt 

med oro, ångest, nedstämdhet, störd sömnrytm, fatigue, kognitiv påverkan och 

demens. Påverkan på det autonoma nervsystemet kan leda till störningar av 

blodtrycksreglering, mage, tarm och urinblåsa samt svettningar (8-9). Ärftliga former 

förekommer, men i mer än 90 % av fallen är sjukdomen idiopatisk. I industriella länder 

beräknas prevalensen av PS vara 0,3% och bland dem över 60 år ca 1 % (8). I Sverige är 

ca 22 000 personer diagnostiserade med PS. Då PS är en åldersrelaterad sjukdom 

förväntas förekomsten fördubblas inom 15 år vilket betyder stora kostnader för 

samhället (10). Det är vanligt att svårighetsgraden vad gäller motoriska symtom av PS 

klassificeras enligt den femgradiga Hoen och Yahr-skalan (HY) (11). 

 

Behandling och fysisk träning vid Parkinsons sjukdom  

Det finns ingen medicinsk behandling som minskar den neurodegenerativa processen 

vid PS (1, 8). All medicinering är symtomlindrande och bestäms av patientens symtom, 

ålder och stadie av sjukdomen. Förstahandsbehandling vid funktionshämmande 

symtom är Levodopa (1, 12). Vid behandling med levodopa på unga patienter finns risk 

att utveckla hyperkinesier. Därför rekommenderas läkemedelsbehandling i 

kombination med riktad rehabilitering och då främst fysioterapi och fysisk träning 

redan i ett tidigt skede av sjukdomen (12). Fysisk träning definieras som en 

strukturerad, planerad och repetitiv fysisk aktivitet som ofta har ett specifikt syfte som 

att öka eller bibehålla funktionsförmåga (13). Gångsvårigheter, gångstopp och nedsatt 

balans är vanligt i ett senare skede av PS liksom nedsatt respons och effekt mellan 

medicindoser (on/off-problematik). Då förordas identifiering av olika underlättande 

strategier (ques) i kombination med medicinering (12). Exempel på ques är 

markeringar på golvet, taktfast musik, verbala instruktioner eller taktila stimuli vilka 
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syftar till att kringgå låsningar i basala ganglierna och bryta gångstopp (10). I ett senare 

skede av sjukdomen med motoriska fluktuationer kan avancerad behandling bli aktuell 

i form av snabbverkande injektioner med Apomorfin, pumpbehandling med Duodopa 

och neurokirurgisk behandling med stimulering av hjärnan med en elektrod som är 

kopplad till en pacemaker (9, 12). Fysioterapeutisk behandling är en viktig del i 

samtliga sjukdomsstadier av PS. De individanpassade insatserna innefattar fem 

huvudområden: fysisk aktivitet, gång, balans, fall och förflyttningar. Andra viktiga 

behandlingsområden som uppkommer i ett senare skede av sjukdomen är smärta, 

kognition, nedsatt rörlighet och andningsproblematik. Utöver detta förordas arbete 

med levnadsvanor och beteendeförändring (10).  

 

Behandlingskonceptet Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT BIG)  

LSVT BIG är ett uppgiftsspecifikt, utmanande och högintensivt behandlingskoncept för 

personer med PS. Syftet är att kringgå nedsatt funktion i basala ganglierna (4, 14) och 

främja neuroplasticitet (15). Den kognitiva LSVT BIG-strategin ”att tänka stort” och 

överdriva rörelseuttag används för att övervinna akinesi, bradykinesi och hypokinesi 

och främja ett mer normalt rörelsemönster. Målet är att generalisera stora 

rörelsemönster och färdigheter till ADL (4, 14). LSVT BIG innefattar 16 terapeutledda 

behandlingstillfällen under fyra veckor, à 60 minuter. Utöver dessa tränar personen 

själv 15-20 minuter en gång/dag under behandlingsdagarna samt två ggr/dag övriga 

dagar. Personen uppmanas att fortsätta träna minst en gång/dag efter avslutad 

behandling.  Träningen innefattar sju standardiserade grundövningar anpassade efter 

funktionsnivå ex. tyngdpunktsförskjutningar, kombinationer av utfallssteg, sträcka sig i 

olika riktningar samt hålla kvar i ytterlägen, fem funktionella komponenter som ex. 

sittande till stående och ta på jacka, 1-3 komplexa övningar utifrån individuellt 

utformade aktivitetsmål ex. ta sig i och ur bil och spela golf. De komplexa aktiviteterna 

bryts ner till hanterbara block som successivt sätts ihop och stegras till en komplex 

aktivitet med kognitiv distraktion. Slutligen ingår gångövningar med successivt stegrad 

komplexitet, sträcka och intensitet (4, 15-16). Övningarna lärs in genom repetitiv 

träning samt genom att efterlikna den licensierade LSVT BIG-terapeuten. Initialt 

används också taktil guidning samt uppmuntran till nära maximal ansträngningsgrad 

och att ”tänka stort”. Övriga instruktioner minimeras för att minska kognitiv 

belastning.  De yttre förstärkarna fasas sedan successivt ut då personen klarar av inre 

queingstrategier vilket innebär att ”tänka stort”. Utvärdering sker genom skattning och 

filmning av målaktiviteter (3) samt standardiserade tester (10). 
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Studier som behandlar LSVT BIG 

12 studier genomfördes 2005-2018 som behandlar effekter av LSVT BIG vid PS. 

Studiernas hade olika upplägg, kvalitet, syfte och antal deltagare. Fyra studier mätte 

endast effekter direkt efter träningsperioden (3, 5, 15, 19). En av dessa visade snabbare 

extremitesrörelser och gång (15), två fallstudier indikerade förbättrad gånghastighet, 

balans och rörlighetsförmåga (3, 16), en stor retrospektiv cohortstudie på personer med 

lätt till måttlig PS (5) visade att quingstrategier införlivades i det dagliga livet vilket 

resulterade i en minskning av hypokinesi och förbättring av förmågan att simultant 

utföra två saker samtidigt (dual task) (5). Sju studier angav uppföljningar 1-6 månader 

efter avslutad LSVT BIG. Fyra av dessa var randomiserade kontrollerade studier (14, 

17-19) som var inkluderade i en systematiska review och metaanalys (17). Den visade 

att LSVT BIG kan förbättra motorisk funktion och är effektivare än generell träning och 

en kortare form av LSVT BIG. Effekter kvarstod vid tre månader uppföljning. Endast en 

av de inkluderade studierna angav uppföljning sex månader efter avslutad 

träningsperiod (17). Det var en liten studie på personer med lätt PS som förbättrade 

motorik, fatigue, depression och ångest sex månader efter avslutad träningsperiod (17). 

En fallstudie på tre personer med moderat PS i stadie tre enligt HY visade förbättringar 

gällande, balans, gång och dual task. Flera av förbättringarna kvarstod vid fyra 

månader uppföljning (20). En prospektiv open-label studie på åtta personer med PS 

och ”off-problematik” minst två timmar per dag visade att LSVT BIG inte minskade 

tiden med off men förbättrade motorisk funktion i ”on” en månad efter interventionen. 

Vissa effekter gällande ADL kvarstod i ”off-läge” 12 veckor efter interventionen (21).  

 

Teorier och faktorer av betydelse vid fysisk träning   

Beteendemedicinska teorier och ramverk är användbara vid förändring av 

hälsorelaterade beteenden (22-23) Health Belief Model (HBM) har som syfte att 

förklara och förutsäga förändring och vidmakthållande av ett hälsobeteende. Modellen 

utgår ifrån att individens beteende styrs av upplevd svårighetsgrad, känslighet och risk 

att drabbas av sjukdom och ohälsa. Fördelar måste överväga uppoffringar för att leda 

till en beteendeförändring. Upplevda hinder kan vara graden av socialt stöd, ekonomi 

och behandlingens komplexitet och längd. Det krävs också nycklar och beredskap till 

beteendeförändring ex. information från fysioterapeut, media eller vänner samt egna 

eller andra personers erfarenheter som påverkar i någon riktning. Positiv förstärkning 

av beteende och feedback kan användas vid implementering av HBM. Tilltro till den 

egna förmågan att ta kontroll över vissa aspekter av hälsobeteende (self-efficacy) har 
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lagts till för att ändra fokus från tidig upptänkt och behandling av sjukdom och ohälsa 

till primärprevention (22, 24). 

 

Social Cognitive Theory (SCT) bygger på respondent och operant inlärningsteori samt 

interaktion mellan personen, omgivningen och beteendet. Beteende är kopplat till 

individens vetskap om vad och hur det ska ske. Beteende drivs av resultat-, värde- och 

utfallsförväntningar på kort och lång sikt. Teorin betonar vikten av self-efficacy samt 

självhantering och självregleringstekniker som mål, självregistrering, självutvärdering 

och självförstärkning. Att observera och efterlikna andra personers positiva 

hälsobeteende i kombination med positiv förstärkning och feedback ökar sannolikheten 

att ett beteende ska upprepas (22, 25-26). Omgivningsfaktorer definieras som den 

fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning som människor lever och verkar i Det kan 

handla om stöd av anhöriga eller en en träningskamrat, stödinsatser från kommunen, 

närmiljöns utformning och hjälpmedel. Personfaktorer är kontextberoende och 

specifika för individen. De innefattar ålder, kön, socialt status, utbildning, 

livserfarenhet, vanor, livsstil, karaktärsdrag, coopingstrategier (27), känslor och tankar 

(22). Omgivningsfaktorer och personfaktorer spelar en viktig roll för en persons 

funktionstillstånd då de kan vara både underlättande och hindrande vid förändring av 

hälsobeteenden som fysisk aktivitet (28). 

 

Transtheoretical Model är den mest använda modellen vid beskrivning av beteenden 

och beteendeförändring. Den inkluderar delar från flera andra teorier och utgår från 

fem olika förändringsstadier som individen befinner sig i. Beredskap för 

beteendeförändring, förändringsbenägenhet, förändringsstrategier och underlättande 

stöd och åtgärder skiljer sig i de olika stadierna. I förnekelsestadiet finns inga 

funderingar på att ändra beteende och t.ex. bli mera fysiskt aktiv. En orsak kan var för 

lite kunskap och information eller upprepade misslyckanden och låg self-efficacy. I 

begrundandestadiet ser individen ett orsakssamband och problem med t.ex. fysisk 

inaktivitet och har uppriktiga tankar på att bli mer fysiskt aktiv men är fortfarande 

ambivalent. Därefter kommer förberedelsestadiet då individen lägger upp en plan men 

inte har påbörjat en beteendeförändring. I detta stadie kan aktivitetsinriktade 

interventioner påbörjas. I handlingstadiet har beteendeförändringen kommit igång och 

personen är fysiskt aktiv. Det är synligt för omgivningen som ofta tror att det är en 

bestående förändring. Detta kräver dock ca 6 månader med ett nytt beteende. I 

vidmakthållandestadiet sker beteendeförändringen vanemässigt och automatiskt (22, 
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29, 30). Återfall är vanligt i beteendeförändringsprocessen. Det är därför viktigt med 

återfallsprevention så att individen inte fastnar i tillbakagång i föränsdringsstadie (22).  

 

Self-efficacy är kontextberoende och betonas i HBM, SCT och TTM (22). Erfarenheter 

av att klara av och lyckas uppnå förväntade målresultat  är det effektivaste sättet att öka 

self-efficacy hos personer med PS (31). För att stimulera till fysisk aktivitet och träning 

bör fysioterapeuten även ha kunskap om sjukdomsspecifika hinder kopplat till 

multisjuklighet, kognitiv nedsättning och nedsatt motivation. Uppföljningar bör 

erbjudas utifrån individuella behov (32). 

 

PS är en stor och växande diagnosgrupp där fysisk träning är en viktig del av 

behandlingen (10). LSVT BIG är ett behandlingskoncept som har visat kvarstående 

effekter tre  månader efter avslutad träningsperiod på motorisk funktion (14, 17, 18) (3, 

21), fatigue, depression och ångest (17). Effekter har påvisats direkt efter avslutad 

intervention på gånghastighet (3, 15, 16), balans, rörlighetsförmåga (3, 16) och dual 

task (5). Endast en studie behandlar långtidseffekter sex månader efter LSVT BIG på 

motorik, fatigue, depression, och ångest vid lindrig PS (17). Många faktorer påverkar 

vidmakthållande av fysisk aktivitet över tid. Det kan handla om progress av PS, 

multisjuklighet, kognitiv påverkan, medicinsk behandling och träning, beteende-

medicinska aspekter som beskrivs i teorier och modeller, self-efficacy och motivation. 

Eftersom LSVT BIG har goda effekter som är av betydelse för personer med PS i deras 

dagliga liv är det viktigt att effekterna blir bestående över tid och att progresson av 

sjukdomen kanske inte går lika fort. I dag saknas kunskap om hur personerna upplever 

vidmakthållande av denna träning varför det är viktigt att få denna kunskap.  
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