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Sammanfattning 

Bakgrund 

I Sverige drabbas årligen 50 000 personer av förvärvad hjärnskada. Vanliga komplikationer är 

funktionsnedsättning i övre extremitet, skuldersmärta, spasticitet och sänkt livskvalitet. En 

fysioterapeutisk rehabiliteringsmetod som försöker minska dessa komplikationer, men som 

ännu inte utvärderats vetenskapligt är Vasa-konceptet.  

Syfte  

Att undersöka vilken effekt en fem veckor lång intervention enligt Vasa-konceptet hade på 

nämnda komplikationer hos tre personer med förvärvad hjärnskada. 

Metod   

Studien har en Singel Subject Experimentell Design med AB-design för att kunna följa 

förändringsprocessen över tid hos tre individer. Utfallsmått var Reaching Performance Scale, 

Patient-Specifik Funktionell Skala, Numerisk Skala, Modifierad Ashworth Skala och 

Modifierad Short version of Stroke Specific Quality of Life Scale. Studien pågick under sex 

veckor. Data bearbetades med visuell analys av trender, lutning och stabilitet.  

Resultat  

Arm/handfunktionen ökade hos två av tre deltagare. Den självskattade arm/handfunktionen 

ökade hos samtliga deltagare. Skuldersmärtan slutade öka hos en deltagare och övriga hade 

ingen smärta under interventionen, förutom vid några enstaka tillfällen. Spasticiteten i 

armbågsflexorer ökade hos en deltagare och förblev oförändrad hos övriga. I handledsflexorer 

minskade spasticiteten hos två av deltagarna och var oförändrad hos en. Livskvaliteten ökade 

hos samtliga deltagare.  

Konklusion 

Interventionen i studien hade positiva effekter på arm/handfunktion, skuldersmärta och 

livskvalitet. Ytterligare studier krävs dock för att kunna bekräfta dessa effekter av Vasa-

konceptet. 

Key words 

Stroke, brain injury, upper extremity function, quality of life, neurological rehabilitation, 

physical therapy 

 



  

Abstract 

Background 

Each year 50 000 persons are affected by acquired brain injury in Sweden. Common 

complications include disability in the upper extremity, shoulder pain, spasticity and reduced 

quality of life. A physiotherapeutic rehabilitation method which tries to reduce these 

complications, but has not yet been evaluated scientifically is the Vasa-concept.  

Purpose 

To examine the impact of a five-week intervention with the Vasa-concept on the mentioned 

complications in three persons with acquired brain injury. 

Method 

The study has a Single Subject Experimental Design with an AB-design, focusing on changes 

over time in three individuals. Outcome measures were Reaching Performance Scale, Patient-

Specific Functional Scale, Numeric scale, Modified Ashworth Scale and Modified Short 

version of Stroke Specific Quality of Life Scale. The entire study lasted for six weeks. Data 

were processed by visual analysis of trends, tilt and stability. 

Results 

Upper extremity function increased in two of three participants. Self-rated upper extremity 

function increased in all participants. Shoulder pain stopped to increase in one participant and 

did not occur in the remainders, except for a few occasions. Spasticity in elbow flexors 

increased in one participant and was unchanged in the remainders. In wrist flexors the 

spasticity decreased in two participants and was unchanged in one. Quality of life increased in 

all participants. 

Conclusion 

The intervention had positive effects on arm/hand function, shoulder pain and quality of life. 

Further studies are needed to confirm these effects of the Vasa concept.  

Key words 

Stroke, brain injury, upper extremity function, quality of life, neurological rehabilitation, 

physical therapy  
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BAKGRUND 

Förvärvad hjärnskada 

Förvärvad hjärnskada innebär en icke medfödd skada på hjärnan. Två typer av denna skada är 

stroke och traumatisk hjärnskada (1, 2). 

Stroke 

Varje år insjuknar i Sverige närmare 30 000 personer i stroke. Detta gör stroke till en av 

landets största folksjukdomar (1). World Health Organization (WHO) definierar stroke som 

”en snabbt påkommande fokal störning av hjärnans funktion som varar minst 24 timmar eller 

leder till döden, där orsaken inte uppenbarligen är annan än vaskulär” (3). Stroke är ett 

samlingsnamn för hjärninfarkt (85 %) och hjärnblödning (15 %), varav 10 % intracerebral 

blödning och 5 % subaraknoidal blödning (1).  

Komplikationerna efter en stroke varierar från individ till individ beroende på vilken del 

av hjärnan som blivit skadad samt på skadans storlek. Några vanliga komplikationer är 

muskelsvaghet och känselnedsättning i ena kroppshalvan, balanssvårigheter, 

kommunikationssvårigheter och perceptionsstörningar (4). Det är även vanligt med påverkan i 

övre extremitet, där några specifika komplikationer är nedsatt funktion i arm/hand (5), 

skuldersmärta (6-8) och spasticitet (9). Dessa komplikationer kan leda till en sänkt upplevd 

livskvalitet (5, 7, 10, 11). 

Traumatisk hjärnskada 

Årligen drabbas fler än 20 000 personer i Sverige av en traumatisk hjärnskada (12). Med 

traumatisk hjärnskada menas att skallen har blivit utsatt för yttre våld och att detta medfört 

bland annat någon grad av påverkan på vakenhet eller kognitiva funktioner. Många av 

symtomen vid traumatisk hjärnskada är av samma karaktär som vid stroke. Traumatisk 

hjärnskada utgör tillsammans med stroke den vanligaste orsaken till behov av 

rehabiliteringsmedicinska insatser efter förvärvad hjärnskada hos vuxna (12). Då den kliniska 

symtombilden samt rehabiliteringen vid traumatisk hjärnskada ofta är av samma karaktär som 

vid stroke och då stroke är mer vanligt förekommande, har författarna valt att enbart basera 

bakgrunden till denna uppsats på strokerelaterad evidens. 
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Arm/handfunktion 

Nedsatt funktion i övre extremitet är en vanlig komplikation efter stroke. Enligt en Cochrane-

review har endast 50 % av de som överlever en stroke med initial förlamning i övre extremitet 

återfått någon sorts användbar funktion i extremiteten efter sex månader. Dessa 

funktionsnedsättningar kan leda till svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter (5) som till 

exempel att äta eller diska. 

Skuldersmärta 

Incidensen för skuldersmärta hos strokepatienter ligger kring 54-55% (7, 8). Smärta definieras 

enligt The International Association for the Study of Pain som ”en obehaglig sensorisk 

och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada, eller beskriven i termer av 

sådan” (13). Vad som utlöser skuldersmärtan är omdebatterat, men beskrivs bland annat bero 

på subluxation, trauma från fall eller oförsiktig hantering av den afficierade armen (10). De 

bakomliggande mekanismerna till smärtan kan delas in i; mjukdelsskador, förändrad aktivitet 

i perifera och centrala nervsystemet samt nedsatt motorisk funktion (6, 10). 

Mjukdelsskador kan bland annat vara påverkan på rotatorkuffens muskulatur (framför 

allt M. supraspinatus) (10), bicepstendinit, subacromial bursit och adhesiv kapsulit (6). 

Förändrad aktivitet i det perifera och centrala nervsystemet kan leda till skuldersmärta 

genom perifert nerventrapment, komplext regionalt smärtsyndrom typ 1, neglect, påverkad 

sensorik och central sensitisering (6, 10). 

Nedsatt motorisk funktion innebär minskad eller ökad muskeltonus. Minskad 

muskeltonus kan leda till skuldersmärta genom subluxation av glenohumeralleden då 

stabiliteten i denna är beroende av normal muskeltonus. Ökad muskeltonus kan leda till 

impingement, begränsad utåtrotation av armen, ofördelaktig anterior, posterior eller 

inåtroterad position av caput humeri (6) eller långvarig traktion av periostala muskelfästen (6, 

10). Skuldersmärta till följd av stroke kan leda till svårigheter att utföra grundläggande 

aktiviteter i det dagliga livet, såsom att äta, duscha och klä på sig (14).  

Spasticitet 

Spasticitet definieras som ”en hastighetsberoende ökning av muskeltonus, associerad med en 

hyperaktiv sträck-reflex” (10, 14). Prevalensen för spasticitet efter stroke är omdiskuterad, 

olika studier rapporterar en frekvens kring 19-39 % (9). Hos den strokedrabbade patienten är 

det vanligt med ökad muskeltonus i övre extremitet, framför allt i skulderledens adduktorer, 
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armbågens flexorer och pronatorer samt handledens, fingrarnas och tummens flexorer. Även 

detta kan leda till svårigheter att utföra grundläggande aktiviteter i det dagliga livet (1). 

Livskvalitet 

Livskvalitet, enligt WHO, omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån 

den kultur och det värdesammanhang som hen befinner sig i och i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens 

fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och 

relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön (15). Såväl nedsatt funktion i arm, hand 

och fingrar (5) som skuldersmärta (7, 10, 11) kan leda till en sänkt upplevd livskvalitet hos 

personer drabbade av stroke. 

Rådande fysioterapeutisk rehabilitering av övre extremitet efter stroke 

Det finns idag ett stort urval av behandlingsmetoder för fysioterapeuter att använda i syfte att 

förbättra funktionen i övre extremitet hos strokepatienter. En del fysioterapeuter väljer att 

basera sin behandling på en enstaka metod medan andra väljer att använda en blandning av 

flera (16). Syftet med behandlingarna kan vara att förhindra eller reducera utvecklingen av 

komplikationer, återställa ursprungligt status eller att hitta kompensatoriska rörelsestrategier 

(5). I en Cochrane-review (5) som granskat 18 olika behandlingar som används för att 

förbättra funktionen i övre extremitet efter stroke, var det ingen studie som uppnådde evidens 

av hög kvalitet enligt GRADE:s evidensgraderingssystem (17). Evidens av måttlig kvalitet 

(17) fanns för följande behandlingsmetoder för övre extremitet:  

Sensorisk behandling: Flertalet behandlingar används för att öka sensoriken. Bland 

annat tapping och strykningar kan leda till förbättrade rörelser och ökad somatosensorisk 

medvetenhet (5). 

Spegelterapi: Genom att ställa en spegel i sagittalplan på den afficierade armens sida 

skapas illusioner av att armen utför rörelser trots att det i själva verket är speglade rörelser 

från den icke-afficierade armen. Med dessa observationer är tanken att öka den neurala 

aktiviteten i motoriska områden i den afficierade hemisfären, vilket i sin tur kan resultera i en 

kortikal omorganisation och förbättrad funktion (18). 

Repetitiv träning: Innebär en relativt hög dos av repetitiv träning av funktionella 

övningar. Detta kan leda till en ökad muskelstyrka och bildar grunden för den motoriska 

funktionen (5). 
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Constraint induced movement therapy (CIMT): Bygger på begränsning i användning av den 

icke-afficierade armen/handen genom att använda en slynga eller en vante på den sidan. 

Syftet är att den afficierade armen/handen ska arbeta intensivt med repetitiv träning under en 

stor del av det vakna dygnet. Detta för att minska risken för ett kompensatoriskt beteende 

samt att öka den funktionella aktiviteten och maximera den motoriska funktionen i den 

afficierade armen (19). 

Mental träning: Innebär att individen tänker sig in i utförandet av specifik aktivitet. Vid 

denna typ av träning aktiveras samma muskulatur och områden i hjärnan som vid utförande 

av den specifika aktiviteten. Detta kan leda till ökad funktion och användning av den 

afficierade armen (20). 

Virtuell verklighet: Är en datagenererad skenvärld som användaren upplever att hen 

befinner sig i. I denna miljö är det möjligt för patienten att träna rörelser/situationer 

aktivitetsspecifikt med upprepade repetitioner och få direkt återkoppling på utförandet. Det 

finns hypoteser kring att träningen kan leda till att nya motoriska färdigheter uppnås (21). 

Ett urval av andra behandlingar, som också används idag, men som enligt review´n inte 

uppnådde evidens av måttlig kvalitet är: uppgiftsspecifik träning, Bobath-konceptet, 

biofeedback, elektrisk stimulering, ”hands-on”-terapi, musikterapi, styrketräning och 

positionering med ortos eller slynga (5). 

Ytterligare en behandlingsmetod som inte nämns i review'n men som är mycket aktuell 

idag är fysisk aktivitet. Forskning talar för att fysisk aktivitet utförd av den strokedrabbade 

bland annat förbättrar gångförmågan samt har en positiv påverkan på hjärnans plasticitet. Det 

saknas fortfarande evidens för hur väl den fysiska aktiviteten förbättrar funktionen specifikt i 

den afficierade övre extremiteten (1). 

Vasa-konceptet 

Vasa-konceptet är ett nytt rehabiliteringskoncept vid förvärvad hjärnskada grundat av den 

indiska fysioterapeuten Rajul Vasa, som har mycket lång och beprövad erfarenhet av 

rehabilitering vid denna typ av hjärnskada. Konceptet försöker bland annat minska tidigare 

nämnda komplikationer efter stroke, men har ännu inte utvärderats vetenskapligt. Konceptet 

utgår mycket från principerna om hjärnans neuroplasticitet (se definition nedan), men har 

även ett nytt sätt att se på hjärnan och dess rehabilitering efter olika skador, såsom stroke och 

traumatisk hjärnskada. Det som är nytt med konceptet är att människokroppen enligt Vasa ses 

som ett ”direkt fönster mot hjärnan”. Det neuromuskuloskeletala systemet ses som en helhet 
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istället för att fokus läggs på träning av enskilda delar av kroppen. Det innebär att den 

afficierade sidan av kroppen, genom särskilda övningar i sluten rörelsekedja, används för att 

styra in och ”främja dialogen” mellan hjärnan, kroppen och den yttre miljön; gravitationen. 

Syftet med detta är att omorganisera hjärnan och återställa den förlorade sensomotoriska 

kontrollen i den afficierade sidan (22). Gravitationen föreslås vara den viktigaste och mest 

kritiska oföränderliga faktor som kan leda till kompensatoriska rörelsebeteende-strategier, 

men även den faktor som har potential att leda till äkta sensomotorisk återhämtning efter 

stroke. Det är därför viktigt att veta vilken sorts träning som ska genomföras och vilka 

interventioner som bör avstås ifrån (23). 

De träningsmodaliteter som ingår i Vasa-konceptet är helkroppsträning innehållande 

styrka, balans, rörlighet och aerob kapacitet (24). Övningarna i konceptet lägger stort fokus på 

att förflytta gränserna för kroppsmassans mitt (eng. center of mass, se definition) mot den 

afficierade sidan av kroppen så att även de afficierade delarna av kroppen blir ansvariga för 

den posturala kontrollen (se definition) (22). En annan viktig aspekt i Vasa-konceptet är att 

skilja på motorisk återhämtning och kompensatoriskt rörelsebeteende (23). Enligt Kitago et 

al. (25) kan motorisk återhämtning definieras som ”återskapandet av rörelse-kinematiken till 

densamma som hos friska åldersmatchade kontrollpersoner”, medan kompensatoriskt 

rörelsebeteende ”involverar användningen av den icke-afficierade kroppsdelen eller 

alternativa muskelgrupper på den afficierade sidan, för att klara av en uppgift”. Enligt Levin 

et al. (26) är det omöjligt att skilja på motorisk återhämtning och kompensatoriskt 

rörelsebeteende utan att vara uppmärksam på kvaliteten hos rörelser vid utförandet av 

uppgiften. Ytterligare viktiga aspekter i Vasa-konceptet är att utföra ett högt antal repetitioner 

av varje övning, hålla hög intensitet samt en hög träningsmängd per dag (24). Detta stöds i 

flera av principerna för neuroplasticitet, där vikten av antalet repetitioner, intensitet samt 

träningsmängd för att uppnå bestående förändringar i hjärnan belyses (27). Vasa-konceptet 

involverar även psykosociala aspekter där bland annat metoden ”empower the patient” nämns 

(24). Hur detta sker i detalj är ännu inte utförligt beskrivet och behöver undersökas vidare 

(23). Denna uppsats fokuserar därför framförallt på att utvärdera de biomedicinska 

aspekterna.  

Definitioner 

Neuroplasticitet kan beskrivas som hjärnans förmåga till omorganisation under inflytande av 

erfarenheter och beteende. Denna process är mycket viktig i samband med återhämtning efter 
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skador i nervsystemet. Intensiv funktionsträning har visat sig kunna gynna de plastiska 

förändringarna i hjärnan (28). 

Center of mass (COM) definieras enligt Motor Control (29) som ”den punkt som är i centrum 

av hela kroppsmassan, vilken avgörs genom att hitta det viktade medelvärdet av 

kroppsmassans mitt för varje kroppssegment”. För att klara av att hålla balansen krävs 

förmågan att kontrollera COM i förhållande till kroppens understödsyta. 

Postural kontroll innebär förmågan att kontrollera kroppens position i rummet (29). 

Flera komponenter i nervsystemet är viktiga för att upprätthålla den posturala kontrollen, 

däribland det proprioceptiva inflödet från hud, muskler och leder (30). Detta är något som 

utnyttjas i de specifika övningarna i Vasa-konceptet som sker i sluten rörelsekedja. 

Problemformulering 

Nedsatt funktion i övre extremitet är en vanlig komplikation efter förvärvad hjärnskada (12, 

30). Över 50 % av de strokedrabbade har fortfarande problem flera månader och år senare (5). 

Denna funktionsnedsättning, som exempelvis kan bero på skuldersmärta (14) eller spasticitet 

(1) kan dessutom leda till en sänkt upplevd livskvalitet (5). Ingen av de rehabiliteringsmetoder 

som används idag för att förbättra funktionen i övre extremitet efter stroke har styrkts med 

evidens av hög kvalitet (5). Ett nytt koncept som försöker minska ovan nämnda 

funktionsnedsättningar, men som tidigare inte har utvärderats vetenskapligt, är Vasa-

konceptet. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt en fem veckor lång intervention enligt 

Vasa-konceptet kunde ha på arm/handfunktion, skuldersmärta, spasticitet och livskvalitet hos 

tre personer drabbade av förvärvad hjärnskada. 

Frågeställningar 

1. Vilken förändring av arm/handfunktion kan en intervention med Vasa-konceptet under 

fem veckors tid ge hos tre personer (mellan 18-65 år) som drabbats av förvärvad 

hjärnskada, mätt med Reaching Performance Scale (RPS) tre gånger före 

interventionen, en gång per vecka under interventionens fyra första veckor samt tre 

gånger under interventionens sista vecka? 
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2. Vilken förändring av den självskattade svårigheten av utförandet vid en självvald 

aktivitet kan en intervention med Vasa-konceptet under fem veckors tid ge hos tre 

personer (mellan 18-65 år) som drabbats av förvärvad hjärnskada, mätt med Patient-

Specifik Funktionell Skala (PSFS) dagligen före och under interventionen? 

3. Vilken förändring av skuldersmärta kan en intervention med Vasa-konceptet under 

fem veckors tid ge hos tre personer (mellan 18-65 år) som drabbats av förvärvad 

hjärnskada, mätt med Numerisk Skala (NRS) dagligen före och under interventionen?  

4.  Vilken förändring av spasticitet kan en intervention med Vasa-konceptet under fem 

veckors tid ge hos tre personer (mellan 18-65 år) som drabbats av förvärvad 

hjärnskada, mätt med Modifierad Ashworth Skala (MAS) tre gånger före 

interventionen, en gång per vecka under interventionens fyra första veckor samt tre 

gånger under interventionens sista vecka? 

5. Vilken förändring av livskvalitet kan en intervention med Vasa-konceptet under fem 

veckors tid ge hos tre personer (mellan 18-65 år) som drabbats av förvärvad 

hjärnskada, mätt med modifierad Short Version of Stroke Specific Quality of Life 

Scale (modifierad SS-QoL-12) en gång före interventionen och en gång under 

interventionens sista vecka?  

 

METOD 

Design 

Uppsatsen har en Singel Subject Experimentell Design (SSED). En SSED innebär fokus på 

enskilda individer eller en grupp av individer, där varje deltagare utgör sin egen kontroll (31). 

Syftet var att följa förändringsprocessen över tid och att utläsa resultatet av en intervention 

(32). I denna studie innebar det att följa tre individer och utläsa utfallet utifrån fem 

förutbestämda utfallsmått, i samband med en fem veckor lång intervention enligt Vasa-

konceptet.  

För att kunna dra slutsatser om effekterna av interventionen måste specifika krav 

uppfyllas. Det måste ske upprepade mätningar över tid för att kunna utläsa mönster och 

stabilitet av resultatet (31). Denna studie innefattade mätningar före och under interventionen, 

en så kallad AB-design. Mätningarna före interventionen, under A-perioden, kallas för 

baslinjemätningar (31). Det är viktigt att dessa data är stabila för att få ett resultat som går att 

tolka. Baslinjemätningarna ger information om individens befintliga nivå samt att det går att 
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förutsäga vilken nivå individen skulle vara på om en intervention inte skulle genomföras (31). 

Det är viktigt att kunna förutsäga denna nivå då resultatet eventuellt skulle kunna uppnås utan 

någon intervention. Under interventionen, den så kallade B-perioden, ska fortsatta mätningar 

ske för att följa processen och se om några förändringar skett i förhållande till A-perioden 

(31). 

Urval 

De personer som deltog i studien valdes genom ett bekvämlighetsurval. Detta eftersom 

uppsatsen skrevs inom ramen för en uppsats på grundnivå och ämneshandledaren hade 

möjlighet att rekrytera tre personer från klinik. 

Inklusionskriterier: Person som drabbats av förvärvad hjärnskada i ålder 18-65, 

inskriven på Rehabiliteringsmedicinska mottagningen på Samariterhemmets vårdcentrum 

eller Akademiska sjukhuset under 2016, med nedsatt arm/handfunktion, skuldersmärta och 

spasticitet, som förstår instruktioner på svenska i tal och skrift. 

Exklusionskriterier: Tidigare arm- och handproblematik, ortopediska sjukdomar, 

maligna sjukdomar, progredierande sjukdomar såsom neurologiska eller reumatiska, som kan 

påverka resultatet i studien. 

Deltagare 

Deltagare 1: Man, 34 år. Traumatisk hjärnskada, december 2014; subaraknoidal blödning, 

intrakraniell skada, occipital skallbensfraktur höger sida, samt eventuellt diffus axonal skada. 

Tidigare rehabilitering: Inneliggande rehabilitering december 2014 – mars 2015. Därefter sex 

veckors träning med rehabteam. Efter detta, träning med privat sjukgymnast i perioder samt 

egenträning i hemmet i varierande omfattning. Har även sedan mars 2014 haft kontakt med 

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Samariterhemmets vårdcentrum för 

rehabiliteringsinsatser från hjärn-teamet.  

 

Deltagare 2: Man, 63 år. Stroke, december 2015; intracerebral blödning subkortikalt, 

parietotemporalt höger sida (i nuläget har det mesta gått i regress). Stroke, februari 2016; 

lobär blödning frontoparitalt höger sida. Tidigare rehabilitering: Inneliggande rehabilitering 

februari – maj 2016. Skrevs i juni in på Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid 

Samariterhemmets vårdcentrum för rehabilitering. Har även utöver detta genomfört daglig 

hemträning.   
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Deltagare 3: Kvinna, 47 år. Stroke, juni 2016; intracerebralt hematom centralt/temporalt 

vänster sida. Tidigare rehabilitering: En timmes daglig träning, till viss del inspirerad av 

Vasa-konceptet, med sjukgymnast vid Akademiska sjukhuset sedan juni 2016. 

Intervention 

Interventionen pågick under fem veckor. Under dessa veckor instruerades deltagarna att träna 

dagligen enligt Vasa-konceptet. Varje deltagare fick ett individuellt utformat träningsprogram 

med fyra till sex övningar (bilaga 1). Dessa anpassades specifikt utifrån deltagarens 

problematik och förutsättningar och justerades efter behov genom analys av såväl fysiska som 

psykosociala aspekter. De fysiska aspekterna bestod bland annat av analys av interaktionen 

mellan olika kroppssegment. De psykosociala aspekterna involverade tankar hos deltagaren 

samt möjlighet till stöd från närstående. Hur analysen gick till i detalj finns ej beskrivet. 

Övningarna valdes ut, anpassades och justerades av grundaren till konceptet i samråd med 

ämneshandledaren, som har mångårig erfarenhet av Vasa-konceptet. Den rekommenderade 

träningstiden var mellan tre till sex timmar per dag. 

Under behandlingen stod ämneshandledaren samt två legitimerade sjukgymnaster vid 

Samariterhemmet för instruktion och assistans vid övningarna. Även grundaren till konceptet 

medverkade under den första dagen för behandlingen. För att följa upp att behandlingen 

utfördes som planerat fick deltagarna föra träningsdagbok (bilaga 2) under 

interventionsperioden. Dagboken bestod av fält att fylla i; om träningen blivit gjord, hur lång 

tid de tränat samt om träningen inte hade blivit av och orsaken till detta. Behandlingsförloppet 

för varje deltagare såg ut som följande. 

Person 1: Tränade under interventionen vid Rehabiliteringsmedicinska mottagningen 

vid Samariterhemmet. Fick under vecka 1 assistans vid fem träningstillfällen. Under vecka 2-

3 assisterades personen vid tre tillfällen och under vecka 4-5 vid två tillfällen. Utöver detta 

genomförde personen träning på egen hand. Den rekommenderade träningstiden var 3 

timmar/dag. 

Person 2: Tränade under interventionen vid Rehabiliteringsmedicinska mottagningen 

vid Samariterhemmet. Fick under vecka 1-3 assistans vid tre till fyra träningstillfällen. Under 

vecka 4 assisterades personen vid två tillfällen för att därefter avbryta träningen på grund av 

sjukdom. Utöver detta genomförde personen träning på egen hand. Den rekommenderade 

träningstiden var 5 timmar/dag. 
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Person 3: Var under interventionen inskriven vid Akademiska sjukhuset och genomförde sin 

träning där. Fick under hela interventionen daglig assistans, förutom vid fyra dagar då 

personen ordinerades vila. Utöver detta genomförde personen träning på egen hand. Den 

rekommenderade träningstiden var 6 timmar/dag. 

Genomförande 

Innan studien började fick deltagarna läsa igenom samt skriva på ett samtyckesformulär för 

godkännande av deltagande i studien. Detta formulär infogades i varje deltagares journal av 

behandlande sjukgymnaster. 

Studien pågick under sex veckor och inleddes med baslinjemätningar vid tre tillfällen 

under en veckas tid. Därefter startade interventionen som pågick i fem veckor. Mätningarna 

under dessa fem veckor genomfördes en gång per vecka, förutom under den sista veckan då 

tre mätningar genomfördes. Detta för att se om resultaten från mätningarna var stabila samt 

att minska risken för att resultaten berodde på tillfälligheter. Ovanstående mättillfällen gäller 

MAS och RPS och genomfördes i given ordning vid varje mättillfälle (figur 1). Självskattning 

av skuldersmärta med NRS samt självskattning av arm/handfunktion enligt PSFS skedde 

dagligen vid samma tidpunkt, självvalt av deltagaren, under hela studieperioden. Mätning 

med modifierad SS-QoL-12 genomfördes en gång under baslinjen samt en gång under 

interventionens sista dag. Datainsamlingen genomfördes av författarna på 

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Samariterhemmets vårdcentrum samt vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

För att minska risken för felkällor under mätningarna delades uppgifterna under 

mätningarna upp och författarna tog konsekvent ansvar för samma delar av mätningarna 

under hela studien. För att ytterligare minska risken för felkällor genomfördes varje mätning 

vid samma tidpunkt. Mätningarna utfördes även så långt det var möjligt i samma lokaler varje 

gång samt innan deltagaren genomfört sin dagliga träning. Deltagaren fick inte vid något 

mättillfälle reda på resultaten från den aktuella eller de tidigare mätningarna. 
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Figur 1: Mättillfällen av Modifierad Ashworth Skala och Reaching Performance Scale.  

Datainsamlingsmetoder 

Bakgrundsdata om deltagaren samlades in av författarna under samtal vid det första 

mättillfället samt från journaler genom behandlande sjukgymnaster. 

Reaching Perfomance Scale (RPS) – är ett bedömningsinstrument som bedömer 

förekomsten av kompensatoriska rörelser under uppgifter som går ut på att sträcka sig efter ett 

föremål på kort och långt avstånd. Med en fyrgradig skala (0-3) bedömer testet sex olika 

komponenter per avstånd, utifrån förutbestämda riktlinjer (bilaga 3). 0 innebär att rörelsen 

sker med ett kompensatoriskt mönster och 3 innebär att uppgiften klaras med minimala 

kompensatoriska rörelser. Således är minsta möjliga totalpoäng 0 och maximal möjlig poäng 

är 18. RPS är validitets- och reliabilitetstestat på patienter med hemipares. Validiteten är 

acceptabel medan mer studier behövs angående reliabiliteten för att kunna dra meningsfulla 

slutsatser (33). Detta mått räknas till mätning av aktivitet enligt International classification of 

functioning, disability and health (ICF) (34). Vid mätningen satt personen på en 45 cm hög 

stol eller 46 cm hög rullstol, vid ett 72 cm högt bord. Utgångspositionen var att sitta med båda 

fötterna i golvet utan att luta ryggen mot ryggstödet. Båda armarna skulle hänga fritt längs 

kroppen innan rörelsen initierades. Personens avstånd till bordet avgjordes genom att 

personen sträckte fram den icke-afficierade armen och placerade handen på bordet med det 

distala vecket på handleden 4 cm in ifrån den närmsta bordskanten. Föremålet som användes 

var en vattenflaska i plast med gummigrepp, med diametern 8 cm. Vattenflaskan placerades 

rakt framför personen, på 1 cm respektive 30 cm avstånd ifrån den närmsta bordskanten. 

Personen utförde rörelsen en gång per komponent som bedömdes först på kort avstånd och 

sedan på långt avstånd, totalt 12 gånger per mättillfälle. Informationen som gavs var att 

försöka sträcka sig efter flaskan såsom hen skulle ha gjort före skadan. Endast den afficierade 

sidan testades. En av författarna ansvarade för iordningsställande av material och 
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instruktioner till personen och den andre noterade resultatet. Bedömningen av rörelserna 

genomfördes först individuellt av författarna under mätningen och det slutgiltiga resultatet 

diskuterades fram efter avslutad mätning. 

Patient-Specifik Funktionell Skala (PSFS) – är ett självskattningsformulär där personen 

skattar sin upplevda grad av svårighet att utföra en självvald aktivitet, som i dagsläget är svår 

att utföra på grund av sjukdomstillståndet. Skattningen görs enligt en skala 0-10 (bilaga 4). 0 

innebar ”Kan inte utföra aktiviteten” och 10 innebar ”Kan utföra aktiviteten obehindrat eller 

som före skadan/sjukdomen”. PSFS har god validitet och reliabilitet vid muskuloskeletala 

problem i övre extremitet (35). Detta mått räknas till mätning av aktivitet enligt ICF (34). Den 

valda aktiviteten skulle i studien involvera övre extremitet på den drabbade sidan och valdes 

själv av personen vid det första mättillfället. Respektive deltagares självvalda aktivitet var 

följande. Deltagare 1: Föra ett glas mot munnen och dricka med vänster hand. Deltagare 2: 

Föra en vattenflaska mot munnen och dricka med vänster hand. Deltagare 3: Stödja på höger 

arm/hand mot säng/brits/soffa/stol. Skattningen instruerades att göras varje dag vid samma 

tidpunkt, efter att personen skattat sin upplevda skuldersmärta. 

Numerisk skala (NRS) – är en subjektiv mätmetod där personen skattar sin för 

ögonblicket upplevda smärta, i detta fall skuldersmärta, enligt en skala 0-10 (bilaga 5). 0 

innebär ingen smärta alls och 10 innebär värsta tänkbara smärta. NRS har god validitet (36, 

37) och reliabilitet (37) vid skattning av smärtintensitet. Detta mått räknas till mätning av 

kroppsfunktion enligt ICF (34). Skattningen instruerades att utföras varje dag vid samma 

tidpunkt, innan personen skattade sin upplevda svårighet att utföra en självvald aktivitet enligt 

PSFS.  

Modifierad Ashworth Skala (MAS) – är ett standardiserat test som syftar till att mäta 

ökad muskeltonus, spasticitet. I detta modifierade test görs en poängbedömning utifrån en 

sexgradig skala (0-4) (bilaga 6) där 0 innebär ingen tonusökning och 4 innebär att 

kroppsdelen är rigid i flexion eller extension. MAS har i en studie visat sig ha god reliabilitet 

vid mätningar mellan olika bedömare, av övre extremitet men med lägre resultat för den nedre 

extremiteten (38). Validiteten för MAS är inte god vid spasticitet av de lägre graderna på den 

sexgradiga skalan. Detta framkom i en studie vid undersökning av spasticitet i armbågsleden 

(39). Detta mått räknas till mätning av kroppsfunktion/kroppsstruktur enligt ICF (34). 

Utgångspositionen vid mätningen var att personen låg på rygg på en bred brits, med raka ben. 

Instruktioner som gavs var att försöka slappna av. De muskelgrupper som testades var 

handledsflexorer och armbågsflexorer. Mätningarna upprepades två gånger per muskelgrupp 

på vardera sidan, men resultatet noterades enbart från den afficierade sidan. Den afficierade 
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sidan testades först. Endast en av författarna ansvarade för mätning samt notering av 

resultatet.  

Short version of Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL-12) – är ett 

självskattningsformulär med syfte att göra en bedömning av hälsorelaterad livskvalitet 

specifikt för strokepatienter. Denna kortare variant mäter, likt den ursprungliga varianten, 12 

olika områden (bilaga 7). Varje område innehåller en fråga eller ett påstående. 

Försökspersonen får välja svar utifrån tre kolumner med fem förutbestämda svarsalternativ 

som har tillhörande poäng 1-5. Minsta möjliga totalpoäng är således 12 och maximal poäng är 

60. Ju högre poäng desto högre upplevd livskvalitet har personen. SS-QoL-12 har visat sig ha 

mycket god reliabilitet (40) och validitet (41) hos patienter med stroke. Detta mått räknas som 

mätning av personfaktor enligt ICF (34). Då alla deltagare i denna studie var svensktalande 

beslöt författarna att modifiera bedömningsinstrumentet genom att översätta det till svenska. 

Instrumentet modifierades även genom att göra om de frågor som fanns i formuläret till 

påståenden samt att enbart använda en av kolumnerna med svarsalternativ (bilaga 8). Detta 

för att underlätta förståelsen av instrumentet såväl för deltagarna som för författarna. Denna 

modifierade version är ej validitets- eller reliabilitetstestad. Vid mätningarna fick personen ett 

papper med de olika svarsalternativen framför sig. Påståendena lästes upp av en av författarna 

varefter personen fick välja det svarsalternativ som hen tyckte stämde in bäst. Svaret 

antecknades av den andra författaren.  

Databearbetning 

Efter avslutad interventionsperiod sammanställdes all data och analyserades i Microsoft 

Excel. Då alla frågeställningar hade skalor av ordinal typ analyserades resultatet med 

medianer och visuella grafer. Den visuella analysen gjordes utifrån linjediagram där 

förändringen under A- och B-perioden kunde ses. För att få svar på eventuell skillnad vid 

övergång från A- till B-perioden och för att studera skillnader inom perioderna användes 

celerationslinjemetoden (42, 43). Utifrån diagrammen och celerationslinjen analyserades 

därefter tre variabler; trend, lutning och stabilitet. Detta genomfördes för mätinstrumenten 

RPS, PSFS, skattning av skuldersmärta med NRS samt MAS. Resultatet från modifierad SS-

QoL-12 analyserades genom att beräkna skillnaden i poäng och procent från de två 

mätningarna och redovisades i text. 
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Celerationslinje 

En celerationslinje används för att utläsa mönster i en persons prestation under olika perioder 

(42). För att räkna ut celerationslinjen delades den aktuella perioden upp i två halvor. Därefter 

beräknades medianen för mätvärdena i vardera halva och genom dessa punkter drogs en rak 

linje. Denna linje utgjorde celerationslinjen och visade på trenden i den aktuella perioden 

(43). För att använda celerationslinje-metoden bör det finnas åtta mätvärden i den aktuella 

perioden att basera linjen på (42). Då mätningarna med RPS och MAS under A-perioden 

endast uppgick till tre mättillfällen användes inte celerationslinjemetoden under dessa 

perioder, utan endast visuell analys utifrån linjediagrammet. 

 

Trend, lutning och stabilitet 

För att beskriva förändringarna över tid användes variablerna trend och lutning. Trend innebär 

riktningen på celerationslinjen och kan vara uppåtgående, nedåtgående eller stagnerad. Detta 

analyserades visuellt. Trenden räknades även ut genom att beräkna lutningen på 

celerationslinjen. Detta gjordes genom att två värden på celerationslinjen valdes ut och 

skillnaden mellan de två y-värdena delades med skillnaden mellan de två x-värdena. 

Lutningens värde användes för att beskriva trenden på celerationslinjen (43). För att 

ytterligare beskriva baslinjen och för att kunna analysera denna för de mätinstrument där 

celerationslinje, trend och lutning inte användes, användes begreppet stabila eller ostabila 

värden. Stabila värden innebär i denna uppsats att alla värden är på samma nivå. Ostabila 

värden innebär värden på varierande nivå. 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades kontaktades verksamhetschefen vid Rehabiliteringsmedicin och 

Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset via mail för godkännande till genomförande av 

studien (bilaga 9). Därefter fick deltagarna, via ämneshandledaren, ett informationsbrev 

angående studiens syfte och innebörd (bilaga 10). Där ingick även information om att 

deltagandet i studien var frivilligt och fick avbrytas när som helst utan att orsak behövde 

uppges. Deltagarnas uppgifter har behandlats konfidentiellt och materialet som samlats in 

under studien har förvarats inlåst. Då studien är en SSED där deltagarna behöver beskrivas 

noggrant innebar det svårigheter att garantera total anonymitet, vilket personerna 

informerades om såväl muntligt som skriftligt. Deltagarnas namn har kodats i uppsatsen och 

deras personuppgifter har ej röjts. Endast författarna till uppsatsen, handledare och 
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ämneshandledare för uppsatsen samt behandlande sjukgymnaster känner till deltagarnas 

identitet. Information och uppgifter om deltagarna har endast använts i forskningssyfte. Då 

interventionen i denna studie var fysiskt påfrestande fanns det risk att deltagarna inledningsvis 

kunde komma att uppleva obehag och/eller smärta vid övningarna. Detta informerades 

deltagarna om såväl muntligt som skriftligt. Risken för skador bedömdes som liten. Då 

deltagarna läst informationen och fått svar på eventuella frågor, och om de därefter valde att 

delta i studien, undertecknades ett samtyckesformulär (bilaga 11). För att kunna samla in 

bakgrundsdata från journal fick deltagarna även skriva under ett kompletterande 

samtyckesformulär angående detta. 

 

RESULTAT 

Resultaten från de fem mätinstrumenten redovisas separat för varje deltagare i sex grafer samt 

i löpande text. Även den totala träningsmängden för varje deltagare redovisas individuellt. 

Deltagarna medverkade i alla mätningar med RPS, MAS och modifierad SS-QoL-12, men för 

de självskattade mätningarna finns visst bortfall. Detta redovisas för varje deltagare. 

Deltagare 1 

Den totala träningstiden under interventionen uppgick till 965 minuter, vilket är 17 % av den 

totala rekommenderade träningstiden (5760 min). I genomsnitt innebär det cirka 30 

minuter/dag. Bortfall mätningar; PSFS: 1 tillfälle, skuldersmärta: 1 tillfälle.  

 

Förändring av arm/handfunktion på kort och långt avstånd (till flaskan) mätt med RPS: 

Kort avstånd (1 cm) 

Baslinjen visar ostabila värden. Mätvärdena under interventionen varierar men är på samma 

nivå eller högre än det högsta värdet i baslinjen. Trenden är uppåtgående med en lutning på 

+0,25 (figur 2). 
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Figur 2: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 1 utifrån Reaching Performance Scale, kort avstånd.  

Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

 

Långt avstånd (30 cm) 

Baslinjen visar ostabila värden. Mätvärdena under intervention varierar men är på samma 

nivå eller högre än det högsta värdet i baslinjen. Trenden är uppåtgående med en lutning på 

+0,5 (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 1 utifrån Reaching Performance Scale, långt avstånd.  

Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

  

 

 

Lutning intervention = +0,25 

Lutning intervention = +0,5 
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Förändring av självskattad arm/handfunktion utifrån egenvald aktivitet mätt med PSFS: 

Baslinjen visar ostabila värden med en uppåtgående trend med en lutning på +0,5. 

Mätvärdena under intervention varierar. Trenden är uppåtgående med en lutning på +0,06 

(figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 1 utifrån Patient-Specifik Funktionell Skala. Mättillfälle 23/8-

29/8 är baslinjemätning och 30/8-30/9 är under interventionen. 38 av 39 möjliga tillfällen är självskattade. 

 

Förändring av självskattad skuldersmärta mätt med NRS: 

Baslinjen visar ostabila värden med en uppåtgående trend med en lutning på +0,5. 

Mätvärdena under interventionen varierar men har en stagnerad trend (figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 1 utifrån självskattad skuldersmärta mätt med Numerisk 

Skala.  Mättillfälle 23/8-29/8 är baslinjemätning och 30/8-30/9 är under interventionen. 38 av 39 möjliga tillfällen är 

självskattade.  

 

Lutning baslinje = +0,5 
Lutning intervention = +0,06 

Lutning baslinje = +0,5 

Lutning intervention = 0 
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Förändring av spasticitet i armbågsflexorer vänster mätt med MAS: 

Baslinjen visar ostabila värden. Mätvärdena under interventionen varierar men är på samma 

nivå eller högre än baslinjen. Trenden är uppåtgående med en lutning på +0,13 (figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 1 utifrån spasticitet i armbågsflexorer mätt med Modifierad 

Ashworth Skala.  Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

 

Förändring av spasticitet i handledsflexorer vänster mätt med MAS: 

Baslinjen visar stabila värden. Mätvärdena under interventionen varierar men är på samma 

nivå eller lägre än baslinjen. Trenden är nedåtgående med en lutning på -0,13 (figur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 1 utifrån spasticitet i handledsflexorer mätt med Modifierad 

Ashworth Skala. Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

Lutning intervention = +0,13 

Lutning intervention = -0,13 
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 Förändring av livskvalitet mätt med modifierad SS-QoL-12: 

Totalpoängen ökade från 21 till 25 poäng. Ökningen skedde med en poäng inom domänerna 

egenvård, rörelseförmåga, hushållsarbete, familje- och sociala relationer. En minskning 

skedde inom domänen minne, med en poäng.    

Deltagare 2 

Den totala träningstiden under interventionen uppgick till 1770 minuter, vilket är 18 % av den 

totala rekommenderade träningstiden (9600 min). I genomsnitt innebär det cirka 56 

minuter/dag. Bortfall mätningar; inget. Deltagaren var tvungen att avbryta träningen en och en 

halv vecka tidigare än planerat på grund av sjukdom. 

 

Förändring av arm/handfunktion på kort och långt avstånd (till flaskan) mätt med RPS: 

Kort avstånd (1 cm) 

Baslinjen visar ostabila värden. Mätvärdena under interventionen varierar men är på samma 

nivå eller högre än baslinjen. Trenden är uppåtgående med en lutning på +1 (figur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 2 utifrån Reaching Performance Scale, kort avstånd.  

Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

 

Långt avstånd (30 cm) 

Baslinjen visar ostabila ökande värden. Mätvärdena under intervention varierar, där de fem 

avslutande värdena i interventionen ligger högre än baslinjens värden. Trenden är 

uppåtgående med en lutning på +0,5 (figur 9). 

 

Lutning intervention = +1  
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Figur 9: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 2 utifrån Reaching Performance Scale, långt avstånd.  

Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

 

Förändring av självskattad arm/handfunktion utifrån egenvald aktivitet mätt med PSFS: 

Baslinjen visar stabila värden med en stagnerad trend. Alla mätvärden under intervention ökar 

med tiden och är högre än baslinjen. Trenden är uppåtgående med en lutning på +0,07 (figur 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 2 utifrån Patient-Specifik Funktionell Skala. Mättillfälle 

23/8-29/8 är baslinjemätning och 30/8-30/9 är under interventionen. 39 av 39 möjliga tillfällen är självskattade. 

 

 

 

 

Lutning intervention = +0,5 

Lutning baslinje = 0 
Lutning intervention = +0,07 
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Förändring av självskattad skuldersmärta mätt med NRS: 

Baslinjen visar stabila värden med en stagnerad trend. Mätvärdena under interventionen är 

stabila förutom vid fyra tillfällen. Trenden är stagnerad och på samma nivå som baslinjens 

värden (figur 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 2 utifrån självskattad skuldersmärta mätt med Numerisk 

Skala.  Mättillfälle 23/8–29/8 är baslinjemätning och 30/8-30/9 är under interventionen. 39 av 39 möjliga tillfällen är 

självskattade.  

 

Förändring av spasticitet armbågsflexorer vänster mätt med MAS: 

Baslinjen visar stabila värden. Mätvärdena under interventionen är stabila förutom vid ett 

tillfälle. Trenden är stagnerad och på samma nivå som baslinjens värden (figur 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 2 utifrån spasticitet i armbågsflexorer mätt med Modifierad 

Ashworth Skala.  Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen. 

Lutning baslinje = 0 

Lutning intervention = 0 

Lutning intervention = 0 
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Förändring av spasticitet handledsflexorer vänster mätt med MAS: 

Baslinjen visar stabila värden. Mätvärdena under interventionen är stabila förutom vid ett 

tillfälle. Trenden är stagnerad och på samma nivå som baslinjens värden (figur 13). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 2 utifrån spasticitet i handledsflexorer mätt med Modifierad 

Ashworth Skala. Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

 

Förändring av livskvalitet mätt med modifierad SS-QoL-12: 

Totalpoängen ökade från 52 till 53 poäng. Ökning skedde med en poäng inom domänen 

rörelseförmåga. 

Deltagare 3 

Den totala träningstiden under interventionen uppgick till 2802 minuter, vilket är 24 % av den 

totala rekommenderade träningstiden (11520 min). I genomsnitt innebär det cirka 88 

minuter/dag. Bortfall mätningar; PSFS: 4 tillfällen. 

 

Förändring av arm/handfunktion på kort och långt avstånd (till flaskan) mätt med RPS: 

Kort avstånd (1 cm) 

Baslinjen visar stabila värden. Mätvärdena från interventionen är stabila. Trenden är 

stagnerad och på samma nivå som baslinjens värden (figur 14). 

 

 

 

Lutning intervention = 0 
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Figur 14: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 3 utifrån Reaching Performance Scale, kort avstånd.  

Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

 

Långt avstånd (30 cm) 

Baslinjen visar stabila värden. Mätvärdena från interventionen är stabila. Trenden är 

stagnerad och på samma nivå som baslinjens värden (figur 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 3 utifrån Reaching Performance Scale, långt avstånd.  

Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen. 

 

 

 

Lutning intervention = 0  

Lutning intervention = 0 
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Förändring av självskattad arm/handfunktion utifrån egenvald aktivitet mätt med PSFS: 

Baslinjen visar stabila värden med en stagnerad trend. Alla mätvärden under intervention ökar 

med tiden. Trenden är uppåtgående med en lutning på +0,08 (figur 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 3 utifrån Patient-Specifik Funktionell Skala. Mättillfälle 

23/8-29/8 är baslinjemätning och 30/8-30/9 är under interventionen. 35 av 39 möjliga tillfällen är självskattade. 

 

Förändring av självskattad skuldersmärta mätt med NRS: 

Baslinjen visar stabila värden med en stagnerad trend. Mätvärdena under interventionen är 

stabila förutom vid ett tillfälle. Trenden är stagnerad och på samma nivå som baslinjens 

värden (figur 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 3 utifrån självskattad skuldersmärta mätt med Numerisk 

Skala. Mättillfälle 23/8-29/8 är baslinjemätning och 30/8-30/9 är under interventionen. 39 av 39 möjliga tillfällen är 

självskattade.  

 

 

Lutning baslinje = 0  
Lutning intervention = +0,08 

Lutning baslinje = 0 
Lutning intervention = 0  
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Förändring av spasticitet armbågsflexorer höger mätt med MAS: 

Baslinjen visar stabila värden. Mätvärdena under interventionen är stabila på samma nivå som 

baslinjen. Trenden är stagnerad (figur 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 3 utifrån spasticitet i armbågsflexorer mätt med Modifierad 

Ashworth Skala. Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen 

 

Förändring av spasticitet i handledsflexorer höger mätt med MAS: 

Baslinjen visar ostabila värden. Mätvärdena under interventionen är stabila förutom vid ett 

tillfälle. Alla mätvärden under interventionen är på samma nivå eller lägre än mätvärdena 

under baslinjen. Trenden är stagnerad (figur 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Mätvärden, celerationslinje och lutning för deltagare 3 utifrån spasticitet i handledsflexorer mätt med Modifierad 

Ashworth Skala. Mättillfälle 1-3 är baslinjemätning och 4-10 är under interventionen.  

Lutning intervention = 0 

Lutning intervention = 0 
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Förändring av livskvalitet mätt med modifierad SS-QoL-12: 

Totalpoängen ökade från 42 till 48 poäng. Ökningen skedde med tre poäng inom domänen 

syn, två poäng inom egenvård, en poäng inom domänerna övre extremitet, språk och 

personlighet. Minskning skedde med två poäng inom domänen minne. 

 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Arm/handfunktionen ökade hos deltagare 1 och 2, medan den var oförändrad hos deltagare 3. 

Den självskattade arm/handfunktionen ökade till viss del hos deltagare 1. Hos deltagare 2 och 

3 ökade funktionen successivt under hela interventionen. Skuldersmärtan slutade öka hos 

deltagare 1. Deltagare 2 och 3 hade ingen smärta under hela interventionen förutom vid några 

enstaka tillfällen. Angående spasticiteten ökade den i armbågsflexorer och minskade i 

handledsflexorer hos deltagare 1. Hos deltagare 2 var spasticiteten oförändrad i både 

armbågs- och handledsflexorer. Deltagare 3 visade på en oförändrad spasticitet i 

armbågsflexorer och en minskad spasticitet i handledsflexorer. Livskvaliteten ökade hos 

samtliga deltagare. 

Resultatdiskussion  

Då studien genomfördes inom ramen för en uppsats på grundnivå och baslinjemätningarna 

endast pågick under en vecka var det svårt att få till en stabil baslinje. Detta försvårade 

analysen av resultaten och i vissa fall gick det inte att dra slutsatser om huruvida en 

förändring skett mellan baslinjen och interventionen. För interventionsperioden kunde trenden 

analyseras för samtliga mätinstrument. Det är dock svårt att säga hur lång interventions-

perioden borde ha varit för att bästa möjliga resultat skulle ha uppnåtts.  

Arm/handfunktion mätt med RPS förbättrades hos deltagare 1 och 2 på både kort och 

långt avstånd under interventionen. Då baslinjerna vid dessa mätningar var ostabila är det 

svårt att uttala sig om förändringen mellan perioderna. Då majoriteten av mätvärdena under 

interventionen låg ovan baslinjens mätvärden, talar detta för att en faktisk förbättring skett i 

förhållande till baslinjen. För deltagare 3 sågs ingen förändring alls under varken baslinje eller 

intervention. Noterbart är dock att hennes arm/handfunktion genomgående skattades till 0. 
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Kanske var interventionsperioden för kort i förhållande till deltagarens förutsättningar, för att 

en förbättring skulle hinna uppnås. 

Gällande den självskattade arm/handfunktion mätt med PSFS visade trenden för 

deltagare 1 en förbättring under interventionen. Det är svårt att uttala sig om en faktisk 

förbättring skett på grund av interventionen då baslinjen var ostabil med en brantare 

uppåtgående trend än under interventionen. Då värdena under interventionen låg på samma 

nivå eller högre än under baslinjen tolkar författarna detta som att en viss förbättring skett. 

Deltagare 2 och 3 visade en successiv förbättring av självskattad arm/handfunktion både 

under interventionen och i förhållande till baslinjen som var helt stabil. Då deltagare 3 valde 

en aktivitet som senare kom att ingå i hennes träningsprogram, går det inte att utesluta att en 

del av förbättringen skulle kunna vara en effekt av specificitetsprincipen, som innebär att man 

blir bättre på det man tränar på (44).  

Att arm/handfunktionen förbättrades med avseende på såväl rörelsemönster som 

egenupplevd funktion för deltagare 1 och 2, trots att ingen av dem utförde upprepad 

uppgiftspecifik träning, är intressant. Det tyder på att principerna i Vasa-konceptet som 

bygger på att utmana balansen i övningar som sker i sluten rörelsekedja (22) tycks ge effekt, 

även under en så kort period som fem veckor. Det förbättrade rörelsemönstret skulle kunna 

förklaras av utnyttjandet av gravitationen i övningarna, då gravitationen har föreslagits vara 

en mycket viktig faktor med potential till sensomotorisk återhämtning och återgång till 

normalt rörelsemönster (22, 23).  

Avseende skuldersmärta mätt med NRS visade deltagare 1 en trend av ökad smärta under 

baslinjen. Under interventionen stagnerade trenden och skuldersmärtan slutade således öka, 

vilket ses som en förbättring. Dock är det svårt att uttala sig om en faktisk förbättring skett på 

grund av interventionen, då baslinjen var ostabil med värden inom samma intervall som under 

interventionen, med undantag för tre tillfällen. Det skulle kunna innebära att resultaten under 

interventionen bara är en förlängning av baslinjens resultat och i så fall har ingen förändring 

uppnåtts genom interventionen. Deltagare 2 och 3 upplevde ingen skuldersmärta under 

baslinjen. Detta mönster fortsatte under interventionen med undantag för några få tillfällen 

(fyra för deltagare 2 och ett för deltagare 3) då de båda skattade smärta av grad 1. Att 

skuldersmärtan var närmast obefintlig hos deltagare 2 och 3 ses som positivt då en risk med 

den intensiva träningen var upplevelse av smärta framförallt i början av träningsperioden (24), 

samt då skuldersmärta är vanligt förekommande vid stroke (7, 8). 

Spasticiteten mätt med MAS, visade för deltagare 1 en ökning i armbågsflexorer under 

interventionen, vilket innebär en försämring. Det är dock svårt att uttala sig om den faktiska 
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förändringen då baslinjen var ostabil. Spasticiteten i handledsflexorer minskade under 

interventionen. I förhållande till den stabila baslinjen innebär detta en förbättring. För 

deltagare 2 sågs ingen förändring i spasticitet i armbågs- och handledsflexorer under studien. 

Då spasticiteten skattades till 3 för armbågsflexorer och 2 för handledsflexorer, vilket innebär 

en måttlig till avsevärd tonusökning (38), ser författarna denna uteblivna förbättring som 

något negativt. Deltagare 3 visade en trend av oförändrad spasticitet i armbågsflexorer under 

studien, skattad till 1. Då spasticiteten höll sig på en relativt låg grad av tonusökning (38) och 

inte ökade ytterligare, ser författarna detta som något positivt. Trenden för spasticitet i 

handledsflexorer förblev oförändrad, skattad till 1+. Då detta innebär en lätt tonusökning (38) 

samt då värdena under interventionen skattades till samma nivå eller längre än under 

baslinjen, innebär detta en förbättring. Resultaten tyder på att interventionen inte hade några 

större effekter på spasticiteten hos någon av deltagarna. Detta stämmer överens med forskning 

som visat att styrketräning inte påverkar spasticiteten nämnvärt hos strokedrabbade (45, 46).  

Samtliga deltagare rapporterade efter interventionen en ökad livskvalitet jämfört med 

före. Deltagare 1 ökade med 4 poäng (19 %), deltagare 2 med 1 poäng (2 %) och deltagare 3 

med 6 poäng (14 %). Ökningen skulle kunna bero på ökad funktion i arm, hand eller fingrar, 

(5) eller minskad skuldersmärta (7, 10, 11) vilka är faktorer som kan påverka livskvaliteten 

hos strokedrabbade. Forskning har även visat på en korrelation mellan ökad träningsmängd 

och livskvalitet vilket skulle kunna vara ytterligare en förklaring till den ökade livskvaliten 

hos deltagarna i studien (47). 

Utifrån analys av träningsdagböcker och registrerade träningstillfällen hos den 

behandlande instansen uppnådde ingen av deltagarna den rekommenderade träningsdosen. 

Endast 17–24 % av respektive deltagares rekommenderade dos genomfördes. En av 

deltagarna (deltagare 2) fullföljde inte heller hela behandlingen, utan tvingades avbryta en och 

en halv vecka tidigare än planerat på grund av sjukdom. Detta är något som i stor grad kan ha 

påverkat resultaten.  Då den höga träningsdosen är en viktig aspekt i Vasa-konceptet (24) kan 

diskussion föras angående huruvida träning enligt konceptet verkligen har utförts eller ej. Det 

går även självklart att diskutera rimligheten i att personer, som eventuellt är ovana att träna 

sedan tidigare, ordineras träning upp emot sex timmar dagligen. Här anser författarna att 

konceptet kan utvecklas genom att anpassa träningen utifrån individens förutsättningar och 

succesivt öka dosen vartefter personen vänjer sig vid träningen. En möjlig orsak till den låga 

följsamheten till träningen kan ha varit just att dosen inte var anpassad till deltagarnas 

förutsättningar. Enligt principerna för neuroplasticitet krävs det dock bland annat träning av 

hög intensitet, samt ett högt antal repetitioner av rörelser/övningar för att gynna 
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neuroplasticiteten och uppnå bestående förändringar i hjärnan (27, 28). Andra orsaker till den 

låga följsamheten kan ha varit bland annat tidsbrist eller brist på motivation. Ett förslag från 

författarnas sida för att involvera deltagarna ännu mer i sin rehabilitering och öka 

motivationen till träningen skulle kunna vara att använda individuella SMART:a mål (48).  

Vidare går det att diskutera huruvida hela Vasa-konceptet har utvärderats i denna studie, 

då författarna valde att lägga störst fokus på de biomedicinska aspekterna trots att Vasa-

konceptet även involverar psykosociala aspekter (24). Orsaken till detta fokus grundar sig i 

svårigheten att få fram information om hur de psykosociala aspekterna beaktas i konceptet. 

Författarna valde ändå att ta med ett utvärderingsmått för psykosociala aspekter i form av 

modifierad SS-QoL-12 för att få en bild av konceptet utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. 

Ingen av de tidigare behandlingsmetoder som granskats i denna uppsats visar på evidens 

av hög kvalitet (5). För att fylla denna kunskapslucka krävs fler studier om dessa metoder, 

men för att påvisa effekt behöver kanske även de nämnda kriterierna för att gynna 

neuroplasticiteten utmanas i ännu högre grad än vad som tidigare gjorts. Då Vasa-konceptet 

aldrig tidigare utvärderats vetenskapligt går det inte att jämföra resultaten i denna studie med 

tidigare forskning om konceptet. En behandlingsmetod som likt Vasa-konceptet använder sig 

av en hög dos intensiv och repetitiv träning är CIMT (19). En avgörande skillnad mellan 

koncepten är dock att behandlingen i CIMT riktas mot en specifik kroppsdel, medan 

övningarna i Vasa-konceptet sker i sluten rörelsekedja och involverar hela kroppen.  

En viktig faktor som kan ha påverkat resultaten är att grundaren till konceptet 

medverkade vid träningen under den första dagen av interventionen. En fördel med detta var 

att övningarna instruerades och korrigerades helt enligt konceptet. En nackdel är att 

deltagarna kan ha påverkats psykologiskt vilket kan ha påverkat prestationen under 

interventionen. 

 

Resultatens generaliserbarhet och tillförlitlighet 

Då studien har en SSED-design lämpar sig inte generalisering av de enskilda deltagarnas 

resultat till en större population. Om flera studier med samma upplägg som denna skulle 

genomföras, skulle däremot ett mönster eventuellt kunna utläsas från de sammanlagda 

resultaten och därigenom kunna leda till en ökad generaliserbarhet (42). 

Angående tillförlitligheten fanns det som tidigare nämnt flera faktorer som kan ha 

påverkat resultaten i studien. Genom noggrann planering av studien har dock många felkällor 

uteslutits. Faktorer som kan ha påverkat resultaten från mätningarna med modifierad SS-QoL-

12 är dels modifieringen i sig, samt att två av svarsalternativen var mycket lika varandra men 



30 

 

gav olika poäng. Vid mätningarna med MAS uppkom vissa faktorer som kan ha påverkat 

resultaten. Deltagare 1 hade vid flera tillfällen ont i den afficierade sidans axel. Deltagare 2 

hade vid vissa mätningar ont i kroppen och deltagare 3 hade vid två tillfällen tränat före 

mätningen. En annan faktor är att deltagare 3 sedan tidigare fått viss rehabilitering inspirerad 

av Vasa-konceptet. Trots detta anser författarna att resultaten är intressanta och viktiga vilket 

motiverar till ytterligare studier i ämnet.  

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter med designen och studien 

Valet av SSED gjordes då denna lämpar sig väl för att följa personer individuellt i en studie 

(31). Designen är även bra vid studier där deltagarna har en komplex symtombild (49). En 

SSED gjorde det även möjligt att genomföra många mätningar vilket ledde till att 

förändringsprocessen kunde följas över tid samt att resultatet blev mer tillförlitligt. En 

nackdel med en SSED är att det medför svårigheter att generalisera resultaten till större 

grupper (42) samt att det är tidskrävande för alla inblandade. Valet av design för studiens 

upplägg stod mellan en AB-design och en ABA-design. Hos båda dessa designer kan värden 

före samt under interventionen utläsas. I en ABA-design avbryts interventionen för att kunna 

dra slutsatser om interventionen haft någon effekt (42). Detta ansågs inte vara etiskt rätt, då 

det skulle kunna ha inneburit att avbryta en intervention som hade positiva effekter för 

deltagaren. Därav föll valet på en AB-design. En styrka med AB-designen var att deltagaren 

fick möjlighet till en längre interventionsperiod genom att interventionen inte avbröts. 

Angående visuell analys valdes detta för det var en enkel metod att använda sig av och lätt att 

förstå (42). Visuell analys fokuserar på klinisk signifikans snarare än statistisk signifikans 

(42) vilket passade bra då utfallet från dessa fallstudier inte kan generaliseras till andra 

individer. Visuell analys lämpar sig väl vid individuell behandling och resultatredovisning 

(42) vilket denna studie använder sig av.   

En svaghet med studien var den korta baslinjen med enbart tre eller sju mättillfällen 

beroende på mätinstrument, vilket gjorde det svårt att få till stabila baslinjevärden. För 

mätinstrumenten med enbart tre mättillfällen under baslinjen kunde beräkning av 

celerationslinje samt avläsning av trend och lutning inte ske. För mätinstrumenten med sju 

mättillfällen under baslinjen eller interventionen räknades celerationslinjer samt trend och 

lutning ut även om det enligt studier behövs 8-10 mätvärden för att genomföra detta korrekt 

(42). Orsaken till den korta baslinjen för alla mätinstrument grundar sig i kort tidsram för 
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studien och valet blev då att lägga mer tid på interventionsdelen. En annan svaghet med 

studien är att den inte har baserats på evidens kopplad till traumatisk hjärnskada utan enbart 

till stroke. Orsaken till detta är att tanken från början var att inkludera tre strokedrabbade 

personer i studien, men då rekryteringen gick långsamt och enbart två personer rekryterats, 

gjordes valet att inkludera en person som drabbats av traumatisk hjärnskada. Då den kliniska 

symtombilden och rehabiliteringen är av samma karaktär (12) beslöt författarna att enbart 

basera studien på strokerelaterad evidens. 

Viktiga styrkor med studien är att samtliga deltagare i studien genomförde alla 

mätningar med RPS, MAS och modifierad SS-QoL-12. Även vid de självskattade 

mätningarna av arm/handfunktion med PSFS och skuldersmärta med NRS var följsamheten 

mycket god. Ytterligare en styrka är att studien, som krävt mycket tid, planering och 

engagemang från alla inblandade, genomfördes. 

 

Mätinstrument och träningsdagbok 

Under studien användes fyra mätinstrument, RPS (33), PSFS (35), NRS (36, 37) och MAS 

(38, 39), med god validitet och reliabilitet inom de områden som testades. Även SS-QoL-12 

är ett valitt och reliabelt instrument vid stroke (40, 41), men då författarna valde att modifiera 

detta test går det inte att uttala sig om validiteten och reliabiliteten gällande detta, vilket kan 

ses som en svaghet.  

Användandet av träningsdagböcker möjliggjorde uppföljning av hur mycket deltagarna 

tränade under interventionen. Svårigheten med att ha en träningsdagbok i pappersform var 

risken för att dagboken kunde förstöras, komma bort eller glömmas att lämnas in efter 

interventionen. Ett alternativ hade kunnat vara att använda en webbaserad träningsdagbok. 

Detta hade minskat ovanstående risker och författarna hade enkelt kunnat följa att 

registreringen fortlöpte som planerat. 

 

Samhällelig nytta 

Då förvärvade hjärnskador är vanligt förekommande i Sverige och enbart strokesjukdomar 

kostar landet minst 14 miljarder kronor per år (50), är behovet stort av att få fram olika 

rehabiliteringsmetoder som fungerar. Långsiktigt skulle detta kunna leda till att patienterna 

behöver mindre vård, vilket skulle minska kostnaderna och även öka patienternas välmående 

och livskvalitet. Vasa-konceptet skulle kunna vara en metod för att åstadkomma detta, men 

mer forskning behövs för att kunna uttala sig om detta. 
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Klinisk nytta 

Studien är ett steg i riktning mot att finna fungerande rehabiliteringsmetoder vid förvärvad 

hjärnskada. Studien är även ett steg mot en vetenskaplig prövning av Vasa-konceptet och kan 

ses som en grund att bygga vidare på för fortsatt utvärdering. Ytterligare en nytta med studien 

är att den visar fördelarna och lämpligheten med SSED-studier vid forskning med personer 

som har neurologiska funktionsnedsättningar. Då Vasa-konceptet skiljer på kompensatoriskt 

och normalt rörelsemönster, är författarnas förhoppningar även att få fysioterapeuter att 

reflektera mer kring detta vid rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada.  

 

Framtida forskning 

Utifrån resultaten som uppnåddes, trots den låga dosen träning i relation till rekommenderad 

dos, skulle det vara intressant att genomföra liknande studier där följsamheten till den 

rekommenderade träningsdosen är högre. För att kunna dra mer korrekta slutsatser bör 

baslinjen tillåtas bli stabil samt interventionsperioden eventuellt förlängas. Skulle fler 

liknande studier genomföras skulle det även gå att utläsa mönster från resultaten och 

därigenom bättre kunna generalisera resultaten till andra individer med liknande problematik. 

För att konceptet ska kunna användas inom svensk sjukvård bör det även utvecklas och 

anpassas till vårt samhälle. Ytterligare en intressant tanke är att genomföra liknande studier 

med samma höga träningsdos och intensitet som Vasa-konceptet förespråkar, på tidigare 

nämnda rehabiliteringsmetoder (5). Detta för att se om en bättre effekt för patienten skulle 

kunna uppnås, utan att kompensatoriska rörelsemönster uppstår. Något som även skulle vara 

intressant är att ta reda på om effekterna av Vasa-konceptet skiljer sig hos strokedrabbade och 

personer med traumatisk hjärnskada. 

 

Etisk diskussion 

Interventionen i denna studie innebar för deltagaren en hög dos intensiv träning varje dag. Då 

träningen även ibland gav upphov till smärta hos deltagaren, är det diskutabelt huruvida det är 

etiskt rätt att utsätta människor för denna fysiska påfrestning. Författarna till studien vill dock 

förtydliga att alla deltagare informerades såväl skriftligt som muntligt om vad medverkan i 

studien innebar och att de när som helst hade möjlighet att avbryta studien utan att de behövde 

ange orsak. 
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Konklusion 

Denna studie utvärderade effekterna av Vasa-konceptet gällande arm/handfunktion, 

skuldersmärta, spasticitet och livskvalitet hos tre personer drabbade av förvärvad hjärnskada. 

Interventionen i studien visade sig ha positiva effekter på arm/handfunktion, skuldersmärta 

och livskvalitet. För att kunna fastställa om effekterna av Vasa-konceptet kan generaliseras 

till fler individer med liknande problematik, krävs ytterligare SSED-studier.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Träningsprogram  

Fetmarkerad text utgör en nyckelövning för personen. 

OBS bilderna har ingen direkt koppling till deltagarna i studien. 

 

Deltagare 1:  

Rekommenderad träningstid: 3 timmar/dag 

 

1. Stödja på afficierad hand. Personen sitter på golvet och 

stödjer på den afficierade sidans hand. Viktigt att armbågen 

sträcks ordentligt. Dosering: 5 minuter/ timme. 

 

 

 

 

 

2. Buttock to buttock. Personen startar ståendes i knäfyrfota.  

Därefter sätter sig personen ned åt ena sidan för att sedan snurra 

vidare mot utgångspositionen igen. Rörelsen upprepas flera 

gånger efter varandra, vilket innebär att personen mer eller 

mindre snurrar sig fram över mattan. Övningen genomförs åt 

båda håll. Dosering: 60 minuter/dag. 

 

 

3. Dog to cobra. Personen startar ståendes på alla fyra med 

raka armar och knäna i mattan. Bålen/COM förflyttas 

sedan framåt, armarna är fortfarande raka med händerna 

och knäna i mattan, till en position där höfterna är 

extenderade och fotryggarna har kontakt med underlaget. 

Blicken är här riktad framåt och hållningen är sådan att 

bröstrygg och ländrygg är i ytterläge för extension. 

Därifrån förflyttar personen långsamt och kontrollerat bålen/COM bakåt, tillbaka till 

utgångspositionen. Rörelsen utförs mycket snabbt. Dosering: 20 repetitioner/set. 



 

 

4. Fall åt afficierad sida från knästående. Personen står på 

knä på golvet och ”ramlar” mot den afficierade sidan för att 

sedan ta emot sig med samma sidas hand. 

 

 

 

 

5. Reversed table. Personen sitter på mattan med 

händerna bakom kroppen. Armarna är sträckta och 

fingrarna är riktade bakåt. Rumpan lyfts upp i luften. 

Den afficierade armen och handen hålls i en rak linje 

ner från axeln. 

 

 

 

6. The star. Personen står i en knästående sidoplanka 

på den afficierade sidan. Den afficierade armen hålls i 

en rak linje ner från axeln. Personen rör sig uppåt och 

neråt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deltagare 2: 

Rekommenderad träningstid: 5 timmar/dag.  

 

1. Partial sit to stand. Personen sitter på en pall, flyttar COM framåt 

och reser sig halvvägs upp till stående utan att ta stöd med den icke-

afficierade handen. Rörelsen utförs i snabb takt. Dosering: 20 

repetitioner/set. 

 

 

 

2.a) Hoppa jämfota på stället. En person hjälper till genom att dra i 

byxan mot den afficierade sidan. 

b) Hoppa jämfota framåt. En person hjälper till genom att dra i byxan 

mot den afficierade sidan. 

 

 

 

 

3. Sparka på stor boll. Personen står med böjda knän och sparkar 

med snabba kickar iväg en stor boll mot en vägg med den icke-

afficierade foten. En person hjälper till genom att dra i byxan vid 

höften mot den afficierade sidan. Dosering: 20 min x 5/dag 

 

 

 

 

4.a) Hoppa jämfota på stället. Se övning 2 för patient 2. 

b) Hoppa jämfota framåt. 

 

5. Dog to cobra. Se övning 3 för patient 1. 

 

 

 



 

 

6 a) Hanuman. Personen står i halvt knästående med det icke-

afficierade benet framåt. Personen försöker luta framåt för att 

sträcka ut i den afficierade höften. 

 

 

 

 

 

 b) Hanuman med boll. Som ovanstående men med tillägget att 

personen slår iväg en stor boll med den afficierade sidans hand. 

En person hjälper till genom att rulla bollen mot den personen 

som utför övnignen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deltagare 3: 

Rekommenderad träningstids: 6 timmar/dag.  

 

1. Flytta i sidled. Personen sitter på en säng eller soffa med fötterna i 

kontakt med golvet. Personen flyttar sedan i sidled utan att ta hjälp av 

händerna. Dosering: 10 repetitioner åt respektive höger och vänster/set.  

 

 

  

 

 

2. Partial sit to stand. Personen sitter på en säng eller soffa med 

fötterna i kontakt med golvet. Den afficierade foten är gärna lite 

bakom den andra. Personen lutar sig lite framåt och lyfter rumpan 

bara en liten bit upp i luften. Knäna ska röra sig lite fram över tårna. 

Dosering: 20-50 repetitioner i två set. 

 

 

 

 

3. Stödja på afficierad hand. Personen sitter på en säng eller soffa 

och stödjer på den afficierade handen. Den icke-afficierade handen 

hjälper till att få den icke afficierade armen sträckt. Personen gungar 

lite fram och tillbaka och från sida till sida. Dosering: 2 minuter/set. 

 

 

 

 

 

4. Magliggande med underarmsstöd. Personen ligger på 

mage på en matta på golvet och försöker lyfta magen 

uppåt med hjälp av stöd från underarmarna. 

 



 

 

5. Skräddarsittande. Personen sitter i skräddarposition på brits 

eller på golvet och förflyttar sin icke-afficierade fot utåt sidan 

(inåtrotation i höften) så att knäna närmar sig. All tyngd förs då 

över till det afficierade sätet och ska kunna balansera hela 

kroppen med bibehållen bålkontroll. Händerna är i luften under 

hela rörelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Träningsdagbok 

 

Datum 

 

Ja, jag har 

tränat 

idag. 

 

Total 

träningstid 

under dagen. 

Nej, jag 

har inte 

tränat 

idag. 

 

Orsak till utebliven träning 

 

29/8 

 

    

 

30/8 

 

    

 

31/8 

 

    

 

1/9 

 

    

 

2/9 

 

    

 

3/9 

 

    

 

4/9 

 

    

 

5/9 

 

    

 

6/9 

 

    

 

7/9 

 

    

 

8/9 

 

    

 

9/9 

 

    

 

10/9 

 

    

 

11/9 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datum 

 

Ja, jag har 

tränat 

idag. 

 

Total 

träningstid 

under dagen. 

Nej, jag 

har inte 

tränat 

idag. 

 

Orsak till utebliven träning 

 

12/9 

 

 

    

 

13/9 

    

 

14/9 

 

    

 

15/9 

 

    

 

16/9 

 

    

 

17/9 

 

    

 

18/9 

 

    

 

19/9 

 

    

 

20/9 

 

    

 

21/9 

 

    

 

22/9 

 

    

 

23/9 

 

    

 

24/9 

 

    

 

25/9 

 

    

 



 

 

Bilaga 3: RPS 

 



 

 

Bilaga 4: PSFS 

Självskattning av graden av svårighet att utföra en självvald aktivitet enligt en skala 0-10. 

Fyll i den siffra som DU själv tycker passar bäst in på ditt utförande av aktiviteten. Skattas vid 

samma tidpunkt varje dag. 

 

Aktivitet:_____________________________________________________ Tid:__________ 

 

SKALA: Grad av svårighet 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

      

0 = Kan inte utföra aktiviteten   10 = Kan utföra 

aktiviteten obehindrat 

eller som före 

skadan/sjukdomen 

      

DATUM SJÄLVSKATTNING DATUM SJÄLVSKATTNING 

22/8  12/9  

23/8  13/9  

24/8  14/9  

25/8  15/9  

26/8  16/9  

27/8  17/9  

28/8  18/9  

29/8  19/9  

30/8  20/9  

31/8  21/9  

1/9  22/9  

2/9  23/9  

3/9  24/9  

4/9  25/9  

5/9  26/9  

6/9  27/9  

7/9  28/9  

8/9  29/9  

9/9  30/9  

10/9  1/10  

11/9  2/10  



 

 

Bilaga 5: NRS – Självskattning av skuldersmärta 

Självskattning av din för ögonblicket upplevda skuldersmärta enligt en numerisk skala 0-10. 

Fyll i den siffra som DU själv tycker passar bäst in på din upplevda smärta just nu. Skattas vid 

samma tidpunkt varje dag, före skattningen av arm/handfunktion. 

 

Tid:__________ 

 

 

NUMERISK SKALA 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

   Ingen smärta                   Värsta tänkbara              

alls      smärta 

 

 

DATUM SJÄLVSKATTNING DATUM SJÄLVSKATTNING 

22/8  12/9  

23/8  13/9  

24/8  14/9  

25/8  15/9  

26/8  16/9  

27/8  17/9  

28/8  18/9  

29/8  19/9  

30/8  20/9  

31/8  21/9  

1/9  22/9  

2/9  23/9  

3/9  24/9  

4/9  25/9  

5/9  26/9  

6/9  27/9  

7/9  28/9  

8/9  29/9  

9/9  30/9  

10/9  1/10  

11/9  2/10  

 



 

 

Bilaga 6: MAS 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7: SS-QoL-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarsalternativ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 8: Modifierad SS-QoL-12 

 

Påståenden                   Domän 

1. Jag behöver hjälp att duscha/bada.                 Egenvård 

2. Jag behöver stanna och vila mer än jag vill när jag går eller                        Rörelseförmåga 

    använder rullstol.      

3. Jag har svårt att knäppa knappar.                  Övre extremitet 

4. Jag behöver upprepa mig för att andra ska förstå mig.                                 Språk 

5. Jag har inte tillräckligt god syn för att kunna titta på tv.               Syn 

6. Jag har svårt att genomföra vardagsaktiviteter i mitt hem.               Hushållsarbete 

7. Jag har svårt att komma ihåg saker.                  Minne 

8. Jag känner att jag är en belastning för min familj.                                        Familjerelationer 

9. Min fysiska hälsa ställer till problem för mitt sociala liv.                Sociala relationer 

10. Min personlighet har förändrats.                  Personlighet 

11.  Jag oroar mig för min framtid.                  Humör 

12. Jag är för trött för att genomföra det jag vill göra.                 Energi 

   

Svarsalternativ: 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken eller 

4. Håller delvis inte med 

5. Håller inte alls med  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 9: Brev till verksamhetschef 

 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter, Angelica Östlin och Sigrid Salminen, vid Uppsala 

Universitet. Vi ska skriva vår uppsats på grundnivå under höstterminen 2016.  

Uppsatsen baseras på en fyra veckor lång intervention i form av behandling med Vasa-

konceptet samt resultaten av mätning med fem instrument vid tio olika tillfällen, fördelat före, 

under och efter interventionen.   

Syftet med vår studie är att undersöka vilken effekt interventionen kan ha på 

arm/handfunktion, skuldersmärta, spasticitet och livskvalitet hos tre personer drabbade av 

stroke.  

Vår handledare är leg. Fysioterapeut och universitetsadjunkt Camilla Ekwall, och 

ämneshandledare är specialistfysioterapeut i neurologi med placering inom 

rehabiliteringsmedicin, Gunilla Frykberg.   

För att kunna utföra denna studie skulle vi behöva tillgång till tre strokedrabbade 

patienter, en behandlande sjukgymnast (Gunilla Frykberg) och tillgång till träningslokal på 

Samariterhemmets Vårdcentrum. 

Vi efterfrågar nu Ditt tillstånd att genomföra studien i egenskap av verksamhetschef för 

verksamhetsområdet Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 
 

Angelica Östlin    Sigrid Salminen 

073-057 06 45   +358-457 342 93 12 

angelica_ostlin@hotmail.com  sigrid.salminen@gmail.com  

 

Camilla Ekwall  

018-471 47 73 

camilla.ekwall@neuro.uu.se  

Härmed bifaller jag till att denna studie genomförs vid verksamhetsområdet 

Rehabiliteringsmedicin enligt ovan. 

mailto:angelica_ostlin@hotmail.com
mailto:sigrid.salminen@gmail.com
mailto:camilla.ekwall@neuro.uu.se


 

 

Bilaga 10: Informationsbrev till deltagare 

 

Bakgrund och syfte  

Det är vanligt med komplikationer i övre extremitet efter stroke. Nedsatt arm/handfunktion, 

skuldersmärta och spasticitet är några av de komplikationer som man kan drabbas av. Det 

finns idag många sjukgymnastiska/fysioterapeutiska behandlingsmetoder som används för att 

minska dessa funktionsnedsättningar. Ingen av dessa metoder har dock visat sig ha hög 

evidens. Syftet med denna studie är att utvärdera effekterna av Vasa-konceptet, ett nytt 

strokerehabiliteringskoncept.  

 

Förfrågan om deltagande 

Urval av försökspersoner och info om studien till aktuell person sker via behandlande 

sjukgymnast Gunilla Frykberg på Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, 

Samariterhemmets Vårdcentrum.  

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att pågå i sex veckor. Som deltagare i studien kommer du under fyra veckor 

att genomgå behandling utifrån Vasa-konceptet. Denna behandling är leg. sjukgymnast 

Gunilla Frykberg ansvarig för. I samband med behandlingen kommer det att genomföras olika 

mätningar av arm/handfunktion, spasticitet, livskvalitet och skuldersmärta. Mätning av 

arm/handfunktion och spasticitet sker vid totalt 10 olika tillfällen: tre gånger veckan innan 

behandling, en gång per vecka under behandling samt tre gånger veckan efter avslutad 

behandling. I samband med första och sista mättillfället skattar du även din upplevda 

hälsorelaterade livskvalitet enligt ett formulär specifikt framtaget för strokedrabbade. Upplevd 

skuldersmärta samt upplevd svårighet att utföra en självvald aktivitet skattas av dig en gång 

om dagen. Såväl behandling som mätningar kommer att ske på Rehabiliteringsmedicinska 

mottagningen vid Samariterhemmets vårdcentrum samt i ditt eget hem. 

 

Vilka är riskerna?  

Då behandlingen i denna studie är fysiskt påfrestande finns det risk att du inledningsvis kan 

uppleva obehag och/eller smärta i samband med övningarna. Risken för att du ska skada dig 

bedöms som liten. 

 

 

 

 



 

 

Finns det några fördelar? 

Då detta koncept inte ännu är vetenskapligt beprövat går det inte att uttala sig om eventuella 

effekter. Du kommer dock att erbjudas intensiv träning med behandling/handledning, vilket 

annars inte varit möjligt.  

 

Hantering av data och sekretess 

De data som samlas in utifrån de mätningar du genomgår samt dina personuppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt. Denna studie är en så kallad fallstudie, vilket innebär att man 

följer ett fåtal personer noggrant. Detta innebär att vi kommer att behöva beskriva dig 

utförligt som patient. Det gör att vi inte kan garantera en total anonymitet, men informationen 

kommer att skyddas i största möjliga mån. Ditt namn kommer att kodas och inte att synas i 

uppsatsen. Studiens resultat kommer att presenteras i en uppsats på grundnivå i fysioterapi vid 

Uppsala Universitet. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Har du intresse av att ta del av ditt individuella resultat och/eller hela studiens resultat kan du 

kontakta författarna till denna studie. Kontaktuppgifter finns längst ner i brevet.   

 

Försäkring, ersättning 

Ersättning för deltagande i studien kommer inte att utgå.   

 

Frivillighet 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och får när som helst avbrytas utan att du behöver 

ange orsak. Om du väljer att avbryta, kommer detta inte på något vis att påverka din övriga 

behandling vid Rehabiliteringsmedicinska mottagningen. 

 

Ansvariga 

Angelica Östlin, fysioterapeutstuderande, Uppsala Universitet, angelica_ostlin@hotmail.com 

Sigrid Salminen, fysioterapeutstuderande, Uppsala Universitet, sigrid.salminen@gmail.com 

 

Handledare för uppsatsen 

Camilla Ekwall, leg. fysioterapeut, specialistfysioterapeut i neurologi, universitetsadjunkt och 

uppsatshandledare, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset, 

camilla.ekwall@neuro.uu.se, tel. nr: 018-471 47 73 

 

 

mailto:angelica_ostlin@hotmail.com
mailto:sigrid.salminen@gmail.com
mailto:camilla.ekwall@neuro.uu.se


 

 

Ämneshandledare för uppsatsen 

Gunilla Frykberg, specialistfysioterapeut i neurologi med placering inom Rehabiliterings-

medicin, medicine doktor, Akademiska sjukhuset, gunilla.elmgren.frykberg@neuro.uu.se 

 

Verksamhetschef Rolf Karlsten, verksamhetschef för verksamhetsområdet 

Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset. 
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Bilaga 11: Samtyckesformulär deltagare 

 

Jag har fått information om studiens syfte och innebörd. Jag har även fått tillfälle att ställa 

frågor kring studien och fått dem besvarade. 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

Ort, Datum:  ___________________________________ 

Underskrift:  ___________________________________ 

Namnförtydligande:  ___________________________________ 
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