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Sammanfattning 

Bakgrund / problemformulering 

Stroke är en allvarlig sjukdom som drabbar många och kostar samhället mycket stora belopp. 

Det saknas rehabiliteringsåtgärder med evidens som ger god återhämtning i kroniska stadiet. 

Vasa-konceptet har gett god återhämtning enligt beprövad erfarenhet men saknar vetenskaplig 

evidens. 

Syfte 

Undersöka strokepatienters erfarenhet och upplevelser av Vasa-konceptet för att skapa 

evidens och underlätta framtida studier. 

Metod 

En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av tre inspelade semistrukturerade intervjuer med tre 

patienter och två tolkande anhöriga gällande deras erfarenheter av postakut rehabilitering med 

Vasa-konceptet. 

Resultatsammanfattning 

Analysen resulterade i ett övergripande tema, 5 kategorier och 19 underkategorier. 

Informanterna upplevde rehabiliteringen som trygg, säker och motiverande. Den upplevdes ge 

god sensorisk, motorisk och kognitiv återhämtning. Många har observerats bli hjälpa av 

konceptet som rekommenderas starkt av informanterna. Mycket avsatt tid med assistent kan 

krävas samt veckovisa justeringar med terapeut. 

Slutsats 

Vasa-konceptet verkar ha drag av flera rehabiliteringsmetoder som Socialstyrelsen 

rekommenderar och verkar inkludera flera rehabiliteringsprinciper som har evidens för 

neuroplastisk återhämtning. Vasa-konceptets grundares attityd, agerande, rykte samt andra 

omgivningsfaktorer kan ha bidragit betydligt till informanternas mycket positiva upplevelser 

av neuromuskulär och kognitiv återhämtning. Vasa-konceptet kanske innehåller tekniker som 

kan hjälpa patienten utnyttja befintliga resurser mer effektivt. 

Sökord  

Stroke, rehabilitation, recovery, Vasa-concept, neuroplasticity, physiotherapy 



Abstract 

Background 

Stroke is a serious disease that affects many people and costs society very large amounts. 

There are no rehabilitation measures with evidence that provides good post-acute recovery. 

The Vaasa concept has provided good recovery according to proven experience but lacks 

scientific evidence. 

Objectives 

Examine stroke patients experience of the Vasa concept to create evidence and facilitate 

future studies. 

Design and method 

A qualitative descriptive content analysis of three recorded semi-structured interviews with 

three patients and two interpreting relatives. 

Results 

The analysis resulted in an overall theme, 5 categories and 19 subcategories. The informants 

perceived rehabilitation as safe, secure and motivating. It was found to provide good sensory, 

motor and cognitive recovery. Many have been observed to be helped by the concept which is 

highly recommended by the informants. Much time spent with the assistant may be required 

as well as weekly adjustments with the therapist. 

Conclusion 

The Vasa concept seems to have features of several rehabilitation methods that the National 

Board of Health recommends and seems to include several rehabilitation principles that have 

evidence of neuroplastic recovery. The Vasa concept's founders 'attitude, actions, reputation 

and other environmental factors may have contributed significantly to the informants' very 

positive experiences of neuromuscular and cognitive recovery. The Vasa concept may include 

techniques that can help the patient make better use of existing resources. 
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Bakgrund  

Stroke är en allvarlig skada i hjärnan som drabbar många, kan ha allvarliga konsekvenser för 

de som överlever, deras anhöriga och kräver mycket stora resurser av samhället. Stroke 

orsakar ca 25 000 fall/år i Sverige, är den vanligaste orsaken till neurologiska 

funktionsnedsättningar och är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer. 

Stroke är den enskilda kroppsliga (somatiska) sjukdom som svarar för flest antal vårddagar på 

Sveriges sjukhus med närmare en miljon vårddagar per år (1).  

Bland Socialstyrelsens (SoS) nationella riktlinjer för vård vid stroke i kroniska fasen (efter 6-

12 månader) finns ingen rehabiliteringsmetod eller åtgärd som Socialstyrelsen beskriver ge 

god och långvarig återhämtning av förlorad känsel och muskelkontroll (sensomotorisk 

funktion) (2) (3). Dagens strokevård är inte till full belåtenhet men studier har visat att 

regeneration efter stroke och återhämtning av förlorade funktioner kan tillräknas neural 

plasticitet, förstådd som hjärnans förmåga att omorganisera sig som en effekt av ändrade 

omvärldsförhållanden (4). Få fysioterapeutiska åtgärder har kunnat påvisa återhämtning av 

sensomotorisk funktion i kroniska fasen av stroke (3) (5). Det finns ett fysioterapeutiskt 

rehabiliteringskoncept som enligt beprövad erfarenhet gett god återhämtning av 

sensomotorisk funktion men då det saknar starka evidens kan det ej rekommenderas via 

Socialstyrelsen, vilket är en kunskapslucka som behöver fyllas (6). 

Patofysiologi 

Stroke är samlingsnamnet för hjärnskador orsakade av blodpropp eller blödning i hjärnan och 

kallades tidigare för slaganfall. Blodproppar och blödningar hindrar blodet att passera delar av 

hjärnan som därmed skadas eller dör till följd av syrebrist. Det ger plötslig förlust av de 

funktioner den skadade delen av hjärnan styr, exempelvis känsel, motorik, syn, tal och 

kognition (tankeförmåga). Blodproppar orsakar ca 85% av fallen och kallas då hjärninfarkt.  

Blödningar står för resterande fallen och kan delas in i intracerebrala blödningar (ca 10 %) 

och subaraknoidalblödningar (ca 5 %) (1) (7).  

Konsekvenser av stroke  

Individen Följderna av stroke är väldigt olika från person till person beroende på vilken/vilka 

delar av hjärnan som drabbats och kan få från minimala konsekvenser till så omfattande att 

patienten behöver hjälp med allt i sin livsföring. En del följder och besvär man kan få efter 

stroke är förvirringstillstånd, minnesstörningar, blodkärlsdemens, urininkontinens, afasi, 

synfältsbortfall, nedsatt motorisk förmåga, förlamning, spasticitet, nedsatt sensorisk förmåga, 
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smärta, trötthetssyndrom/fatigue, minskad livskvalitet och depression. Dessutom finns 

indikatorer på att behovet av stöd i aktiviteter i daglig livsföring (ADL-beroendet) ökat två år 

efter utskrivning. (1) (7). 

Anhöriga De anhöriga står ofta för en stor del av vården och omsorgen av den 

strokedrabbade. Många ser det som en självklarhet men det kan vara så krävande att de 

anhöriga i sin tur behöver stöd (1). 

Samhället Konsekvenserna av stroke för samhället är många, varierande och stora. Den totala 

samhällskostnaden beräknats uppgå till 18,3 miljarder kronor per år, ej inräknat närståendes 

vårdinsatser. De strokedrabbade kan behöva hjälp i form av sjukhusvård, kommunalt särskilt 

boende, hemtjänst, färdtjänst, personlig assistans, läkemedel, fysioterapi, arbetsterapeut, 

kurator, psykolog, logoped, ekonomiskt bistånd, anhörigstöd, rådgivning, ledsagarservice, 

personligt stöd, avlösarservice för hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, bostad med 

särskild service för vuxna, bostadsanpassning, hjälpmedel som rullstol, permobil mm (1).  

Fysioterapeutiska behandlingar som rekommenderas av Socialstyrelsen 

Stroke kan indelas i en inledande akut fas och efterföljande kronisk fas (efter 6 - 12 månader). 

Socialstyrelsens rekommendationers prioritet rangordnas enligt följande: Prioritet (Prio) 1 - 3 

betyder ”Bör erbjudas”. Prioritet 4 - 7 betyder ”Kan erbjudas”. 8 - 10 ”Kan erbjudas i 

undantagsfall” och FoU som betyder ”Endast i Forskning och Utveckling”. Nedan listas de 

vanligaste fysioterapeutiska behandlingarna i syfte att klargöra dagens alternativ samt 

potentiellt ge kopplingar till upplevelser från deltagarna i denna studie (2).  

* Uppgiftsspecifik gångträning - Nedsatt gångförmåga, lätt till måttlig, efter stroke. Prio 3   

Socialstyrelsens motivering: ”Åtgärden har stor effekt på gångsträcka och gånghastighet samt 

minskar behov av assistans. Träningen för att förbättra gångförmågan kan ske genom så 

kallad uppgiftsspecifik träning. Den uppgiftsspecifika träningen bör bestå av de moment som 

personen har som mål att klara av (till exempel att gå längre) och bör helst vara intensiv samt 

ske i en reell miljö.)” (2). 

 

* Konditions och styrketräning – Inaktivitet efter stroke. Prio 3 

Socialstyrelsens motivering: ”Åtgärden har viss effekt på gånghastighet, gångförmåga och 

balans vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad. Kommentar: Fysisk aktivitet är en 

viktig sekundärprofylaktisk åtgärd för alla strokepatienter, inte bara vid inaktivitet. Träningen 

bör individanpassas efter rådande förutsättningar.” (2). 
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* Uppgiftsspecifik träning - Nedsatt motorisk förmåga efter stroke. Prio 3 

Socialstyrelsens motivering: ”Tillståndets svårighetsgrad är måttlig till stor. Åtgärden har 

positiv effekt på övergripande motorisk funktion, förflyttningsförmåga (inklusive 

gångförmåga), förmåga att gå längre sträckor, bättre arm- och handfunktion samt bättre 

funktion i nedre extremiteter. Kommentar: Effektstorleken varierar beroende på vilken uppgift 

som tränats och vilka utvärderingsinstrument som använts.”. 

 

* ADL-träning i hemmet efter utskrivning – Nedsatt ADL-förmåga efter stroke. Prio 3 

Socialstyrelsens motivering: ”Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på 

ADL-förmåga i upp till sex månader.” (2). 

 

* Modifierad CI-terapi - Nedsatt motorik i arm och hand, viss rörlighet i handled och 

fingrar, efter stroke. Prio 4. CI är akronym för ”Constraint Induced” vilket betyder terapi 

baserad på att patienten är förhindrad att använda den friska sidans hand. Socialstyrelsens 

motivering: ” Åtgärden kan förbättra arm- och handfunktionen och förmågan att kunna 

använda armen och handen i dagliga aktiviteter, jämfört med sedvanlig behandling. 

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Kommentar: Åtgärden syftar både till att 

bibehålla och förbättra funktions- och aktivitetsförmågan.” (2). 

 

* Spegelterapi - Nedsatt motorik i arm och hand, måttlig till uttalad, efter stroke. Prio 4 

Socialstyrelsens motivering: ”Åtgärden har en liten till måttlig effekt på arm- och 

handfunktion vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad.” (2). 

 

* Uppgiftsspecifik träning - Stroke, mer än ett år efter insjuknandet. Prio 4 

Socialstyrelsens motivering: ”Åtgärden kan ha en positiv effekt på funktions- och 

aktivitetsförmåga även en längre tid efter insjuknandet och tillståndet har en måttlig till stor 

svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har 

stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.” (2). 

 

Kompensering eller återhämtning via neuroplasticitet  

Tyvärr brukar uppgifter som tidigare utfördes av den nu drabbade paretiska (ej kontrollerbara) 

kroppsdelen, oftast försöka lösas genom kompensering med intakta kroppsdelar. Det kan 
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hjälpa patienter till viss del men det är inte återhämtning av förlorad sinnes- eller 

muskelfunktion, även kallat sensomotorisk funktion och neuromuskulär funktion (3) (5).  

Neuroplasticitet är hjärnans formbarhet och förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar via 

omorganisering och uppbyggning. Studier har visat att återhämtning av förlorade funktioner 

efter stroke kan hänvisas till neuroplasticitet. Möjliga mekanismer kan vara synaptisk 

plasticitet; neuro-, glio-, och angiogenesiska processer samt tillväxt av axon (4).  

För att kunna demonstrera olika rehabiliteringsmetoders effekt på patienters återhämtning 

behövs utvärderingsverktyg som skiljer mellan patienternas återhämtning och kompensering. 

Brist på dessa utvärderingsverktyg i studier gällande rehabilitering gör det svårt att 

demonstrera sensomotorisk återhämtning efter stroke. Ett förtydligande exempel kan vara en 

högerhänt person som förlorat viss kontroll av musklerna på högerhanden. Personen tränar 

upp förmågan på vänstra handen så pass att hen klarar av sina vardagliga göromål med 

vänster hand som hen tidigare gjorde med höger hand. Är hen då rehabiliterad? Enligt de 

vanligaste utvärderingsverktyg som mäter förmågan att klara saker i vardagen är svaret ”ja”. 

Det här är dock kompensation, inte sensomotorisk återhämtning (3) (5). 

Rajul Vasa och Vasa-konceptet 

Rajul Vasa arbetar praktiskt med patienter i Mumbai, Indien och har sedan 80-talet arbetat 

fram ett rehabiliteringskoncept för stroke i kroniska fasen som visat lovande resultat i klinik. I 

sin roll som kliniker inom applicerad motorisk kontroll har Rajul blivit internationellt erkänt 

då hon har undervisat och hållit workshops i sitt koncept i USA, Ryssland, Schweiz, Sverige, 

Finland, Frankrike, Slovenien och Japan (6). 

Rajul är fysioterapeut från Bombayuniversitetet i Indien som tidigt i sin utbildning på 80-talet 

ansåg att diagnostisering och behandling av stroke i tidigt skede har avancerat via modern 

forskning och teknologi men rehabiliterande behandling var fortfarande dolt i mörker. Rajul 

ansåg att traditionell behandling ej löste grundproblemen och de komplexa underliggande 

mekanismerna bakom stroke var ej heller helt kända inom neurovetenskapen. Hon kunde ej 

acceptera att strokepatienterna var tvungna att acceptera ett liv i olika grader av beroende och 

lära sig kompensera i stället för sann sensomotorisk återhämtning. Hon började söka svar på 

problemen stroke ger. Hon sökte världen över men insåg då att neurorehabilitering var ett 

outforskat område. Hon fann många villiga att prova ”utanför boxen”-idéer och började göra 

många praktiska experiment där gravitationen användes i kombination med hela patientens 

kropp, inkluderande den paretiska sidan i sluten kinetisk kedja-övningar (kraften går genom 
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kroppen med markkontakt). Hon såg kroppen som ”ett direkt fönster mot hjärnan” och 

försökte stimulera hjärnan att omorganisera sig samt ”koppla på” hjärnans subkortikala delar 

som av säkerhetsskäl kopplats av. Så har Vasa-konceptet skapats (6).  

Vasa-konceptets mål är att återfå sensomotorisk funktion genom hjärnans plasticitet. Hela 

kroppen utnyttjas med gravitationen för att kanalisera och styra dialogen mellan hjärnan, 

kroppen och externa miljön. Konceptet lägger över makt och främjar därmed patienten och 

familjen till att ge patienten egenkontroll (6). 

Ground reaction force (GRF) är markens kraft på kroppen. En frisk person kan stå stabilt så 

länge kroppens tyngdpunkt/center of mass (COM) är innanför understödsytan. Om ena 

kroppshalvans funktion är nedsatt av stroke kan inte hela understödsytan utnyttjas och 

patienten blir instabil vid en gräns, ”Limits Of Stabiliy” (LOS) (6).  

Vasa-konceptet bygger på övningar där COM flyttas mot den paretiska sidan till LOS. 

Hjärnan kommer då prioritera säkerheten genom att försöka aktivera nödvändiga motoriska 

funktioner med efferenta (från hjärnan) nervsignaler. Samtidigt skickas sensoriska (från 

sinnena) afferenta (mot hjärnan) signaler. Detta stimulerar neurologiska förbindelser till och 

från de representativa områdena i hjärnan vilket (enligt konceptet) tvingar den dynamiska 

hjärnan att själv omorganisera sig, åter lära sig nödvändiga funktioner vilket över tid rent 

praktiskt ökar understödsytan genom att flytta LOS (6).  

Fördjupad beskrivning av behandlingsprinciperna finns beskrivna (dock inte som Vasa-

konceptet) i tidskriften European Journal of Physiotherapy, skriven av Rajul Vasa och Gunilla 

E. Fryckberg. Mer beskrivning finns även i tidigare gjorda examensarbeten på grundnivå och 

via Rajuls hemsida (5) (8) (9). 

 

Forskningsläget kring fysioterapeutisk rehabilitering av stroke och Vasa-

konceptet 

En översiktsstudie gjord 2014 av Pollock et al. över olika rehabiliteringsmetoder för att återfå 

funktion och mobilitet efter stroke konstaterade att det råder osäkerhet kring effektiviteten av 

flera av de olika metoderna. Vissa fysioterapeuter baserar sin rehabilitering på en metod 

medan andra använder en mix av flera komponenter från flera olika metoder. Författarnas 

slutsats var att fysisk rehabilitering som består i ett urval komponenter från olika metoder är 

effektivt för att återfå funktion och mobilitet efter stroke och ingen enskilt metod verkar vara 
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bättre eller sämre än andra metoder. Därför bör fysisk rehabilitering bestå av flera väl 

definierade metoder, oberoende av deras historiska eller filosofiska ursprung (10). 

En översiktsstudie gjord 2009 av Aziz et al. på terapibaserad rehabilitering för strokepatienter 

i hemmet över ett år efter stroke drar slutsatsen att bevisen inte är övertygande att detta kan ge 

relevant förbättring för patienten (11). En metaanalys av Van Criekinge et al. 2019 drar 

slutsatsen att det finns en stark bevismängd för att bålträning kan förbättra bålkontroll, 

sittande och stående balans och mobilitet efter stroke (12). Dorsch et al. 2018 drog slutsatsen 

att progressiv motståndsträning förbättrar styrkan men det är osäkert om det kan ge förbättrad 

aktivitet (13). En metaanalys av Bonini-Rocha et al. 2018 på strokepatienter drog slutsatsen 

att cirkelbaserad träning ger bättre effekt på gång jämfört med konventionella interventioner 

men effekten på balans och funktionell mobilitet var inte bättre än konventionella 

interventioner (14). En studie på helkroppsvibration vid stroke gjord 2018 av Costantino et al. 

drar slutsatsen att det verkar vara säkert och teoretiskt möjligt men det saknas tillräckligt med 

bevis för kliniskt bruk (15). 

En systematisk översikt gjord 2014 av Austin et al. på aerobisk tränings effekt på neuroskydd 

och hjärn-reparation efter stroke konstaterade att aerobisk träning 24 - 48 timmar efter stroke 

reducerade skadevolymen mer än senare lagd träning. Träning med moderat intensitet är 

inflammationsdämpande, ökar neurogenesen (bildandet av nya nervceller) och ger bäst effekt 

på att reducera skadevolymen. Högintensitetsträning ökar angiogenesen kring skadeområdet 

och striatum (en del av hjärnan kopplat till kognition, planering, motivation och 

belöningssystem) (16). En översiktsstudie av Nahum et al. 2013 ”Principles of neuroplasticity 

based rehabilitation” beskriver principer som kan ge neuroplastisk återhämtning om de 

implementeras i rehabiliteringen (17). 

Ett examensarbete på grundnivå gjord 2016 med Vasa-konceptet konkluderar att 

interventionen i studien hade positiva effekter på livskvalitet, arm/handfunktion och 

skuldersmärta men fler studier behövs för att bekräfta dessa effekter av Vasa-konceptet (8).  

Ett examensarbete på grundnivå gjord 2019 med Vasa-konceptet resulterar i deltagarnas 

beskrivning av träning med Vasa-konceptet som upplevelse av träningseffekt, smärta och 

utmaningar under träningen. Betydelsen av inre faktorer fysioterapeutens roll, gruppdynamik 

och träningsuppläggets betydelse framkom också. Några lärdomar för fysioterapeuter att ta 

med sig från denna studie är att det trots strokediagnos kan gå bra att ställa stora krav på 
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deltagare vid högintensiv träning, bemötandet spelar roll, träningen bör troligtvis ökas 

långsamt och man bör vara observant på smärta (9). 

Problemformulering 

Stroke är en mycket allvarlig sjukdom med stora negativa konsekvenser för patienter, 

anhöriga och samhället men Socialstyrelsen har ingen behandling eller terapiform att 

rekommendera svensk vård som beskrivs ge god återhämtning av förlorad sensomotorisk 

förmåga för patienter i kroniska fasen av stroke (1) (2). Vasa-konceptet utgår från hjärnans 

plasticitet, och har visat ge god sensomotorisk återhämtning enligt beprövad erfarenhet vilket 

gör det till ett intressant rehabiliteringsalternativ. Patientvården ska utgå från evidens och 

beprövad erfarenhet. Då det saknas evidens gällande längre tids rehabilitering med Vasa-

konceptet i kroniska fasen av stroke är det en kunskapslucka som behöver fyllas och 

patienters upplevelser är en viktig del i evidensbegreppet (5) (6) (8) (9).  

Syfte 

Undersöka strokedrabbades upplevelser och erfarenheter av behandling enligt Vasa-konceptet 

och dess effekter i syfte att skapa evidens och underlätta framtida studier gällande Vasa-

konceptet som fysioterapeutisk behandlingsmetod för patienter i kroniska delen av stroke.  

Frågeställning:  

Hur upplever patienter med stroke i kroniska fasen fysioterapeutisk behandling med och 

effekterna av Vasa-konceptet?  

Metod 

Design 

En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av inspelade semistrukturerade intervjuer med 

abduktiv metodologisk ansats för att fånga upp och beskriva patienters upplevelser och 

erfarenheter av rehabilitering enligt Vasa-konceptet på ett djupare bredare och mer 

förutsättningslöst sätt än vad som skulle kunna uppnås med till exempel en enkät (18). 

Urval 

En sjukgymnaststudent från Umeå Universitet i Sverige gjorde 13 inspelade intervjuer hösten 

2011 i Indien med patienter som provat rehabilitering enligt Vasa-konceptet med syfte att 

någon annan skulle kunna använda materialet i sitt examensarbete. Av praktiska skäl valdes 

dessa 13 med bekvämlighetsval (de första som passar kriterierna och är tillgängliga) 
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tillsammans med Rajul. Inklusionskriterier för informantvalet i Indien: strokedrabbade över 

17 år med godtagbar kommunikationsförmåga genom begriplig engelska eller via tolk. 

Urvalskriterierna inkluderar både personer som tränar enligt Vasa-konceptet och de som har 

prövat konceptet men senare valt någon annan form av rehabilitering.  

Författaren sökte i sin roll som styreledarmot i Uppsala strokeförening intressanta föreläsare. 

En sjukgymnast föreläste om strokrehabilitering och beskrev Vasa-konceptet. Via honom 

bjöds Rajul in som föreläsare och hon berättade om det inspelade materialet. Författaren fick 

sedan materialet via en sjukgymnast på Uppsala Universitet som samarbetar med Rajul. 

Av tidsskäl begränsades detta material av författaren till tre intervjuer som inkluderar tre 

patienter och två anhöriga som fungerade som tolkar. Då patienters förutsättningar kan 

påverka konceptets möjlighet att hjälpa dem, bör informanter med skilda förutsättningar och 

skilda perspektiv finnas med för att kunna skildra dessa. Därför har författaren valt ut tre 

intervjuer med strategiskt heterogent urval (18) (19). Inklusionskriterier för informanterna är 

att de ska ha genomgått strokerehabilitering i kroniska fasen av stroke enligt Vasa-konceptet, 

vara minst 18 år och de eller deras tolk ska ha godtagbar språk- och kommunikationsförmåga 

genom begriplig engelska. Inga exklusionskriterier utöver att inklusionskriterierna är 

uppfyllda då inspelningarna redan är gjorda. 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

De inspelade intervjuerna är baserade på en semistrukturerad intervjuguide med 17 frågor 

(Bilaga 2). Intervjuguiden inleds med bakgrundsdata omfattande: kön, ålder, yrke, typ av 

stroke (infarkt/blödning), antal strokeincidenter, datum på första och sista strokeincidenten, 

påverkad del i hjärnan, vilka delar av koppen som påverkats på respektive sida, symtom och 

patientens egna mål med rehabiliteringen. De områden som finns i intervjumallen är bl.a. 

förståelse och tidigare råd om stroke, erfarenhet av annan/tidigare rehabilitering och 

erfarenheter av rehabilitering med Vasa-konceptet både under och efter rehabiliteringen 

(fysiska, psykiska, praktiska, övriga).  

Etiska överväganden 

Patienterna/deltagarna/informanterna var tillfrågade och positiva till att deras data får 

användas i vetenskapligt syfte. Deltagarna har skriftligen medgivit sitt deltagande till studien 

och informerats att de när som helst kan välja att bli uteslutna i studien (Bilaga 1). 

Deltagarna/informanterna har fått kontaktinformation till både Rajul Vasa och 

sjukgymnaststudenten som utförde intervjuerna, som i sin tur har kontaktinformation till 
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författaren. Materialet är enbart i digital form, kopierat till en dator från extern hårddisk. För 

att säkra att konfidentiell information inte tillgängliggörs för obehöriga har materialet 

behandlas på en lösenordsskyddad dator. Efter att arbetet godkänts kommer materialet som 

studien baseras på raderas. Deltagarna har ej beskrivits med varken namn, adress eller 

personnummer och inga bilder på deltagarna har visats så de inte ska kunna spåras. Att 

informanterna bor på en helt annan kontinent, i ett land med över en miljard invånare och att 

det gått över 6 år sedan inspelningarna gjordes gör det extra svårt att spåra informanterna 

baserat på informationen i arbetet. Då det gått flera år sedan intervjuerna gjordes har 

informanter haft mycket god tid på sig att överväga om de verkligen vill vara med i arbetet. 

Materialet bedöms av författaren inte innehåller betydande känslig information som kan 

användas mot deltagarna. Riskerna med detta arbete bedöms därmed vara mycket låga i 

förhållande till potentiella nyttan för andra strokedrabbade. 

Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes baserad på Granheim och Lundman (19). En 

abduktiv metodologisk ansats användes (kombinerad induktiv och deduktiv ansats). Den 

inleddes induktivt (utan förvalda kategorier) för att viktiga oförutsedda kategorier ej ska 

missas. Därefter bearbetades materialet omväxlande induktivt och deduktivt för att resultatet 

även ska passa studiens syfte så bra som möjligt. En generellt låg abstraktionsnivå valdes då 

för att minska risken för misstolkningar då intervjuerna gjordes på engelska som varken är 

informanternas eller undersökarens modersmål samt stor del av informationen framfördes 

med tolkhjälp.  

Materialet transkriberades först till text i ordbehandlingsprogrammet Word och lyssnades 

igenom i sin helhet ett par gånger för att få en känsla av helhet följt av övergripande 

anteckningar. Sedan lästes texten igenom noggrant samtidigt som fraser som är relevanta till 

frågeställningen markerades/kodades till meningsenheter. Två patienter använde tolkhjälp 

vilket ledde till att ”she” och ”he” används i många citat. För att minska textmängden och 

göra den mer överskådlig så refererar ”she” och ”he” i citaten till patienten, omärkt, där inget 

annat uttrycks. Hakparenteser användes för att anteckna eventuella skratt, suckar, betoningar, 

längre pauser och annan form av information som ej är konkreta ord om det anses vara av 

betydelse. Varje talarbyte förtydligades med ny rad samt vem som talar.  

Då analysen av materialet tog längre tid än önskat så införskaffades analysprogrammet NVivo 

12, vilket gjorde analysen mer överskådlig samt eliminerade behovet att kondensera texten, 
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samt minskade risken för feltolkning (20). Kodningen i NVivo görs genom att intressanta 

delar av texten (de meningsbärande enheterna) markeras och ges etiketter (koder) vilka sparas 

som noder (kategorier) och samlas i en lista. Samma text och delar av samma text kan läggas i 

flera olika kategorier parallellt. När en kategori i listan dubbelklickas på så samlar NVivo alla 

koder (citat) i den kategorin till ett eget tillfälligt dokument där varje kod/citat inleds med 

hänvisning till vilket dokument det kommer ifrån. Kategorier kan döpas om, göras om till 

underkategorier, flyttas mm. Kategorier och citat kopierades sedan från NVivo till Word för 

slutbearbetning.  

Originaltranskriberingen har sparats och kopior gjordes fortlöpande under bearbetningen. 

Koder som har liknande eller samma innehåll delades in i kategorier och subkategorier, se 

exempel i tabell I nedan. För att minska risken för feltolkning och öka trovärdigheten har 

handledaren läst igenom och reflekterar över hur materialet kan tolkas 

(forskartriangulering/interbedömning). För att få distans till arbetet och minska risken att 

viktiga kategorier missas togs veckovisa pauser i arbetet. Ett tema skapades för att beskriva 

latent innehåll (det som inte sägs rakt ut/underliggande andemening). Temat togs fram i 

diskussion med handledaren baserat på resultatets kategorier (som har hög abstraktionsnivå) 

samt författarens bedömning av informanternas attityder under intervjuerna. 

 

Tabell I: Exempel på analys 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kategori Subkategori 

Det kändes jättetungt och omöjligt 

inledningsvis och det fortsatte kännas så trots 

att jag i varje övning tidigare klarat mycket 

mer än jag först trodde. 

 

Man klarar 

mer än man 

tror. 

 

Attityd 

 

Självförtroende 

 

Resultat  

Informanternas bakgrundsdata och representation 

Studien innefattar tre patienter varav två hade en familjemedlem som tolkade. Bokstäverna A-

C, S och F representerar från vilken informant respektive citat kommer ifrån. A-C är patienter, 

S representerar sonen till patient A och F representerar frun till patient B. Patient C talade för 
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sig själv i god engelska. Patient A och B tolkades mestadels av sina anhöriga men verkar 

förstå engelska. Informant A är en 65-årig hemmafru som följt Vasa-konceptet i ca ett år. B är 

en 49-årig man, företagare med anställda som följt konceptet senaste sju åren. C en 22-årig 

kvinna, juridikstudent, som följt konceptet i åtta år. 

Resultat från innehållsanalysen av intervjuerna 

Analysen resulterade i ett övergripande tema, ”hängivna Vasa-koncept utövare”, fem 

kategorier och 19 underkategorier, se tabell II, som beskriver informanternas upplevelser av 

traditionell strokerehabilitering, tidigare alternativ strokerehabilitering, strokerehabilitering 

enligt Vasa-konceptet, Vasa-konceptets potential att hjälpa andra (allmängiltighet), möjliga 

försvårande faktorer med Vasa-konceptet och möjliga underlättande faktorer med Vasa-

konceptet. Kategorierna med försvårande respektive underlättande faktorer innehåller 

beskrivningar av informanternas upplevelser utvalda av författaren för att underlätta 

bedömning av konceptets svårighetsgrad att implementeras generellt i strokerehabilitering. 
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Tabell II: Översikt över studiens resultat i form av Tema, kategorier och underkategorier  

Tema Kategorier Underkategorier 

H
ä
n

g
iv

n
a
 V

a
sa

-k
o
n

ce
p

tu
tö

v
a
re

 

 

Traditionell och tidigare 

alternativ strokevård 

Felaktig, motsägelsefull och otillräcklig 

information  

Lågintensiv, lågdoserad, rehabilitering på 

enskilda kroppsdelar 

Omotiverande, ej hoppfull information 

 

 

Upplevda effekter av Vasa-

konceptet 

Återhämtad sensorik   

Återhämtad motorik 

Återhämtad kognition, minskad neglekt 

Mår bättre psykiskt 

Mer självständig i vardagen  

Förbättringar i kroniska fasen av stroke 

Vasa-konceptets möjlighet att 

hjälpa andra 

Många andra har hjälpts 

Vasa-konceptet rekommenderas till andra 

strokepatienter 

 

 

Möjliga försvårande faktorer 

med Vasa-konceptet 

Assistansbehov vid rehabiliteringsträningen 

Rehabiliteringen kan kräva mycket tid, 

regelbundet under många år 

Rajul skräddarsyr personligen patienternas 

program som justeras veckovis 

 

 

Möjliga underlättande faktorer 

med Vasa-konceptet 

Assistenten behöver inte vara utbildad 

vårdpersonal 

Dedikerade assistenter kan utbildas 

Trygg, motiverande och holistisk rehabilitering 

Utvecklingen har följts via videofilm  

Rehabiliteringsträning kan utföras både på 

mottagning och i hemmiljö 

 

Traditionell och tidigare alternativ strokevård 

Kategorin innefattar informanternas upplevelser av traditionell och tidigare alternativ 

rehabilitering före rehabilitering enligt Vasa-konceptet.  
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Felaktig, motsägelsefull och otillräcklig information  

Informanterna beskriver hur de fått felaktig, motsägelsefull och otillräcklig information och 

bedömningar från vårdpersonalen.  

 “when we saw him he, has lost all his speech and he was like, he became completely like a 

log of wood and we were told by the doctors that it will take him a few months to recover 

back” (F). “we had various physiotherapists. One of them mentioned that there's not going to 

be any more improvement so whether you do it once or whether you do it once in a month, or, 

it does not matter. Whether the other physiotherapist he mentioned that you should be doing it 

twice in a day, so that would give a lot of improvement. So, we were, ehhh, being laypeople, 

we were confused on what to do because one is saying “to do” and another one is saying “not 

to do” so we were absolutely clueless” (F). ”He (neurokirurgen) said that because I was a 

very young girl you should be fine within next six months and you would be up and about 

doing activities within six months so, we did not have any clear guidance understanding the 

severity of the stroke or the extent of the damage caused by it” (C). 

Lågintensiv, lågdoserad rehabilitering på enskilda kroppsdelar 

Informanterna upplevde den traditionella och alternativa vården lågintensiv till passiv och 

lågdoserad på enskilda kroppsdelar. Undantaget är att Informant B fick mycket talterapi.  

“It was again very basic. He use to just come and try to make him raise his hand, but he was 

absolutely… there's nothing in his hand or leg, he was unable to lift and they started with 

speech. They use to try… So basically they would just… Since he was completely a log of 

wood they use to just come and as a formality sake just come and do a bit, for-five, ten 

minutes and then just go” (F). “He was unable to do so. They would kind of give a passive 

support” (F). "For the Menta move it was focused on one joint, it was focused maybe on the 

wrist and then on the upper arm, Where the machine is put and it gives you current so when 

the current is given, the hand arm used to just lift up. And you have to imagine, the patient 

have to visualise that his arm is lifting up" (F).  “The therapy (I traditionella vården) that I 

hade to for twice a week where an hour and effective therapy were only 15-20 minutes” (C). 

“We, I felt that most of the exercises with them are very passive” (C). “I used to go to the 

clinic (Bobath) twice a week about an hour each and effective exercise would not be more the 

30 – 35 minutes. First, they would start with a vibrator, use a vibrator, on my left hand and leg 

to relax the muscles. That in hindsight we were, Dr Vasa (ohörbart) that actually caused a lot 
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of my normal sensations, being aggravated” (C). “A lot of passive exercises were done 

(bobath) like pushing a ball or moving my hand up and down” (C). 

Omotiverande ej hoppfull information 

Informant A fick inledningsvis en ej hoppfull prognos. Efter akuta stadiet informerades alla 

informanter att liten eller ingen vidare återhämtning kommer ske, dock fick informant C den 

informationen indirekt då hennes rehabilitering övergick från att träna den drabbade sidan till 

att träna kompensering med den friska sidan. 

”But the local doctor told that, you know, you  have to live with it, there will never be 100% 

recovery… and it to the maximum 40-60% recovery, if she do the physiotherapy” (S). “The 

physiotherapist also where not very positive about it. So, they told that can just, you know, try 

to do the physical exercises, we will get some recovery” (S). “after three or four months, the 

physiotherapists where not giving so much attention to her, and told the recovery that was 

supposed to happening has happened” (A). ”We were always told that when a patient gets 

stroke it´s like. In a few months or in a period of a year, the patient can show a drastic 

improvement and can show the maximum improvement. After a year the patient would not 

improve, or not show as good results” (F). 

Upplevda effekter av Vasa-konceptet  

Kategorin beskriver informanternas upplevda effekter av rehabilitering enligt Vasa-konceptet. 

Samtliga informanter upplevde tydlig återhämtning på flera eller alla områden som påverkats 

av stroke vid rehabiliterat enligt Vasa-konceptet. Ingen av dem rapporterade om någon 

försämring. 

Återhämtad sensorik 

Informanterna beskriver flera former av normaliserad sensorik. Upplevelserna innefattar bl.a. 

minskad/ingen smärta, minskad/botad hypersensitivitet, balanskänsla har återvänt, parestesi 

helt borta. 

“She use to feel pain from left hand” (A). “my sensations becoming normal” (C). “That sense 

of balance has come back” (C). “paresthesia is completely gone” (C).  

Återhämtad motorik 

Informanterna beskriver flera olika upplevelser av återhämtad kontroll över sina muskler 

(motorkontroll) som de kopplar till sin rehabilitering med Vasa-konceptet. Upplevelserna 

innefattar bl.a. ökad rörlighet i arm, upprättning av hela påverkade sidan inklusive ansikte och 
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skuldra. Upplevelser av minskat droppande av saliv, förbättrad ögonkoordination, återfått 

förmågan att stänga ögat helt, ej längre helt fel fotnedsättning, ej längre en mun som är helt 

dragen åt ena sidan, cirkulärt gångmönster på vänster fot är borta, spasticitet i hand och 

fingrar som gjort att handen sett abnormal ut är borta och all förlorad motorkontroll har 

återvänt.  

 “now she is able to the 90 degree (håller armen lodrät rakt upp). She is also able to move it 

like this (horsontell adduktion och abduction)” (A). “Her walking improved” (A). “the 

alignment of face body has improved” (F). “He had a lot of saliva drooping” (F). “His 

coordination of his eyeballs have improved” (F).  “the placement of his feet used to go very 

wrongly” (B). “while sleeping my left eye would remain a little open, without me knowing” 

(C). “My mouth hade completely deviated to the other side. That has come back to normal” 

(C). “I used to walk with a circular pattern and the heal always staying up on my left side, that 

has gone” (C).  “My spasticity of my hand and fingers being so tight and looking abnormal, 

that has gone” (C). “all my motor control has come back” (C).  

Återhämtad kognition, minskad neglekt 

Upplevelse av förbättrad kognition inkluderar upplevelser av ej längre neglekt, många 

”interna förbättringar”, förbättrad uppfattning, mycket förbättrad rumslig uppfattning, bättre 

på att bedöma hur mycket kraft som behövs för att stänga en dörr. 

“she used to neglect her left hand earlier. Totally, totally neglect” (S). “There is lots and lots 

of internal improvement happening, the comprehension has improved” (B). “My cognition, 

my space cognition has improved tremendously (C).  “I had a lot of neglect on the left side, 

where I sometimes just forget of my left side, that has gone” (C). 

Må bättre psykiskt 

Informanterna beskriver flera olika positiva känslomässiga upplevelser och förbättringar 

kopplade till Vasa-konceptet. Beskrivningarna inkluderar (översatta citat): Väldigt positivt 

laddad, givit självförtroende, positiv känsla, kommer med tiden bli 100% återhämtad, mer 

bekväm i livet, ökat hopp, mindre uppretad, mycket mindre rädd för att falla, klarar mer 

(empowered) för förut var jag aningslös (clueless), känner mig faktiskt normal, inte längre en 

funktionshindrad patient, ingen rädsla, kapabel att göra vad jag vill, känner mig befriad (C). 

“Because of all the improvements she has experienced after starting with Vasa concept. So, 

she is very, very positively charged and the experience after joining Vasa concept has been 



 

16 

 

amazing” (A). “all those activities have given her confidence, and she is feeling very positive 

now” (A).  “She is more comfortable now in life than before, so that is the major 

improvement” (A). “our hopes increase since we could see a lot of improvements” (B). “That 

sense of balance has come back, so there is a lot less fear in my life” (C). “I feel more 

empowered because I know what I need to do, how I have to do. Earlier we were just 

clueless” (C). I feel completely normal and capable doing anything I want. (C), “i feel very 

liberated” (C). 

Mer självständig i vardagen 

Informanterna beskriver upplevelser av ökad självständighet i vardagen. Beskrivningarna 

innefattar att klara av vardagsaktiviteter bekvämt, bada utan hjälp, hjälpa andra, baka 

självständigt, tvätta och hänga tvätt, gå själv i trappor, pröva allt som ”normala” skulle göra, 

bättra på att tala och förstå tal, instruera anställda, förflytta sig gående, går som en normal 

person, hantera epost, bättre kommunikationsförmåga, kan göra mig förstådd då munnen inte 

längre är sned, förut vågade jag inte gå till affären självständigt men har nu korsat kontinenter 

och hav. 

”Those daily chores, yes. And she is doing it comfortably now so that is bringing her 

confidence. But she wants more [laughing]” (A). “after coming here (to Rajul) she became 

more independent” (A). “she is trying all that as a normal person, she would be trying” (A). 

“He can see vast improvement in his speech” (B). “He now walks like a normal human being” 

(B). “But now he reads and he answers his mails by himself” (B)”. “I would be scared to go 

out on the street alone…I have gone across continents and over seas now” (C).  

Förbättringar i kroniska fasen av stroke 

Patienterna påbörjade rehabilitering enligt Vasa-konceptet när ca ett år gått efter insjuknandet 

eller senare. Därmed har samtliga upplevda förbättringar skett i det kroniska/långsiktiga 

stadiet. En informant kommenterar specifikt att gradvisa förbättringar upplevs fortfarande ske 

dagligen vid intervjun vilket är ca 10 år efter insjuknandet.  

“we have been doing it for years, seven years and seen a lot of improvements” (F). “we still 

have seen gradual improvement till now everyday we see a lot of improvement” (10 years 

after stroke) (F). 
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Vasa-konceptets möjlighet att hjälpa andra  

Informanterna berättar att de tror starkt på att Vasa-konceptet kan hjälpa andra för de har sett 

det fungera på dem själva/sina nära anhöriga och på många andra. 

Många andra har hjälpts av Vasa-konceptet 

Informanterna berättar att många andra har hjälpts av Vasa-konceptet, göra fantastiska saker 

redan första dagen, det har hjälpt hundratals andra. De två informanter som har träffat Rajul i 

ca sju år säger att ”av alla patienter de sett komma till mottagningen på söndagarna, har 

samtliga setts göra stora förbättringar”. 

“I have seen a lot of new patients also coming here and do amazing things the very first day” 

(A). “there are hundreds of people who are getting benefited” (S). “In every patient she has 

coming on Sundays, we have seen vast improvements. Where a child was unable to walk is 

now walking and running and so many improvements so it motivates us also” (B). 

Vasa-konceptet rekommenderas till andra strokepatienter 

Samtliga informanter rekommenderar eller rekommenderar starkt Vasa-konceptet till andra 

strokepatienter. 

“You will definitely get benefits out of it sins I have got benefits out of it and there are 

hundreds of people who are getting benefited” (A). ”The more they do, the better they do. 

They will be recovering fast. Wish is what is lacking in the normal scenario, when you are 

under physiotherapists” (A). “Because of her (Rajul) has lot of in power and his (informant B) 

dedicatedly doing all the exercises assigned by Dr Vasa to him and. He sees a lot of hope that 

he is improving he swears by Doctor Vasas concept and we would definitely like to spread to 

the whole world” (B & F). "I would recommend that following only the Vasa-concept and 

nothing else … Because it is the only rehabilitation programme that has ever showed me any 

result" (C). 

Möjliga försvårande faktorer med Vasa-konceptet 

För att kunna utvärdera ett rehabiliteringskoncept behöver fördelar vägas mot nackdelar, 

Socialstyrelsen använder begreppet ”svårighetsgrad”. Informanterna beskriver inte direkt att 

de upplevt några nackdelar eller svårigheter med Vasa-konceptet. Intervjuaren har inte 

tillfrågat dem om några nackdelar men de har getts möjlighet att berätta om upplevda 

nackdelar i slutet av intervjun, då de tillfrågades om de har något att tillägga. För att få en mer 
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balanserad bild av Vasa-konceptet och koppla till svårighetsgrad har författaren lagt till denna 

kategori, för att samla citat som författaren bedömer tydliggör möjliga försvårande faktorer.  

Assistansbehov vid rehabiliteringsträningen 

Samtliga informanter berättar om att assistent används vid rehabiliteringsträningen. Behovet 

beskrivs överlag som större inledningsvis och mindre efter en tid.  

“the few exercises she can not do, I (her son) help her” (S). “so she (Rajul) will correct on 

Sunday and she will show education to the assistant on Sunday. And then they carry on that 

way. It really very well, doing at home at his own pace” (F). “In the beginning we would start 

with assistance like in, ahh, assistant with the positions and gradually assistance would 

diminish and then I would be able to do the exercise on my own” (C). 

Rehabiliteringen kan kräva mycket tid, regelbundet under många år 

Informanterna beskriver överlag en klart högre aktivitetsnivå än under tidigare vård gällande 

intensitet, duration (hur länge) och frekvens (hur ofta). Patienterna verkar utföra 

rehabiliteringsövningar dagligen. 

”she do a lot of exercises on the stairs” (S). “she is now doing 45 minutes a day morning 

walk, basically. So that has also helped her up” (A). “all those activities have given her 

confidence, and she is feeling very positive now” (A). “after doing these exercises she is 

getting benefits, and if she does it regularly, and in the right way, she is able to get more and 

more benefits out of it” (A). “he do all the exercises everyday” (B). "Trough right guidance 

and hard work and exercise, you can recover from stroke" (C). 

Rajul skräddarsyr personligen patienternas program som justeras veckovis 

Rajul beskrivs lägga ned mycket tid och energi, på att designa, utvärdera och fortlöpande 

utveckla alla patienters rehabiliteringsövningar. Rajuls personlighet verkar uppfattas som 

passionerad, observant, positiv och viktig. 

“The environment (på mottagningen) is very, very energic, very, very positive. And that 

automatically tethers her, and she is like free and she does everything that you ask from her 

… the most important thing is Dr Rajul Vasa´s presence, that makes all the difference actually 

“ (A). “the exercises what Dr Vasa had tailorised for him” (B). “She (Rajul) sees always to 

every individual and then she designs the exercises” (B). “She see to every individual patient 

and put in her heart and soul, you can just see it” (F). “I feel definitely the exercises are 

designed specifically for my problems. Every exercise would have a specific goal for a 
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specific person. So even the same exercise could have different goals for two different 

persons” (C). 

Möjliga underlättande faktorer med Vasa-konceptet 

Denna kategori är skapad av författaren för att samla citat författaren bedömer tydliggör 

möjliga underlättande faktorer för Vasa-konceptet att implementeras d.v.s. kopplat till 

begreppet svårighetsgrad på Socialstyrelsen (21). Informanterna har inte specifikt tillfrågats 

gällande underlättande faktorer men de har tillfrågats vilka skillnader de upplevt med Vasa-

konceptet och varför de rekommenderar konceptet.  

Assistenten behöver inte vara utbildad vårdpersonal 

Informanterna beskriver att den som assisterar under övningarna behöver ingen förutbildning. 

“the few exercises she can not do, I (her son) help her” (S). "the kind of assistance I need can 

be done by any layman person” (C). 

Dedikerade assistenter kan utbildas 

En patient får hjälp av en assistant som är utbildad av och kommer från Rajul. 

“we have an assistant, also coming from Dr Vasa who is well trained by Dr Vasa” (F). 

Trygg, motiverande och holistisk rehabilitering 

Informanterna beskriver rehabiliteringsträning enligt Vasa-konceptet som trygg, motiverande 

och holistisk/allomfattande. Upplevelserna innefattar beskrivningar som: bruten förbannelse, 

inget är mycket svårt att göra, inget är omöjligt att göra, ingen känsla att jag kommer göra illa 

mig, kom in i ”flow” efter en vecka, holistisk, övningarna förbättrar kringområden, fungerar 

på alla strokerelaterade problemområden, och fantastisk. 

“That itself (sitta på golvet) is something she was not able to do before on her own. But when 

she did that, actually it broke the jinx” (A). “no perception that either there is something that 

is very difficult to do or she is not able to do or “I will get hurt”” (A). “The first week he 

found it a little difficult, but then he gets the flow” (B). “it feels comfortable” (B). “it is a very 

holistic kind of treatment done for him” (B). "I have never felt unsecure or scared to do any 

exercises" (C). “the entire rehabilitation is holistic so, everything of the problems I was listing 

earlier, Vasa-concept has worked on every problem. Even though I am exercising my hand 

and leg it is affecting, ahh, that is recovering areas of my cognition, my paresthesia, my 

speech improvement, my speech became clearer. So even though the exercises are for the 

limbs it is affecting everything, all the other surrounding problems as well” (C).  
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Utvecklingen har följts via videofilm 

Två av informanterna (patient med fru) berättar om att Rajul följer och utvärderar övningar 

med videoinspelningar som underlag för nya rehabiliteringsövningar.  

“every week she sits and watches video, and accordingly plans the exercises for every patient 

and that's when we go on Sundays every week. So that's the time she assigns a new exercise 

for him” (F). 

Rehabiliteringsträning kan utföras både på mottagning och i hemmiljö 

En patient föredrar att träna på mottagningen, två patienter föredrar hemträning. 

“she prefers to come here (till mottagningen) and exercise” (A). “he feels comfortable sitting 

at home and doing the exercises with the assistant (B).  “I would definitely prefer doing it in 

my home environment. It gives me comfort and also it gives me more responsibility about my 

own stroke rehabilitation” (C). 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Analysen gav ett övergripande tema ”Hängivna Vasa-konceptutövare”, 5 kategorier och 19 

underkategorier. Informanternas upplevelser av ordinarie strokerehabilitering, mentamove och 

bobath är att metoderna inte ger god återhämtning i kroniska fasen. Informanternas 

upplevelser av ayurveda och vibratorplatta är försämring i kroniska fasen. Informanterna 

upplever att informationen de fått före de började med Vasa-konceptet var, felaktig, 

motsägelsefull, otillräcklig, omotiverande och ej hoppfull. Rehabiliteringen som utfördes före 

de började med Vasa-konceptet beskrivs överlag som lågintensiv till passiv och lågdoserad 

med fokus på enskilda kroppsdelar. När patienterna nått kroniska fasen upplevde de liten till 

negativ återhämtning och prognosen från vårdpersonalen var att små till inga förbättringar 

kommer ske. 

Gällande resultatet av rehabiliteringen enligt Vasa-konceptet beskriver informanterna 

upplevelser av god återhämtning på många eller alla områden som påverkats av stroke, där 

vissa områden även beskrivs som fullt återhämtade. De beskriver motorisk, sensorisk och 

kognitiv återhämtning, upplevelser att må bättre, klara sig själv bättre. De beskriver att Vasa-

konceptet hjälpt många andra, hundratals andra. De beskriver att de märkt betydande skillnad 

redan första dagen och fortsätter se förbättringar många år senare.  
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Samtliga informanter rekommenderar starkt Vasa-konceptet till andra strokepatienter. De 

baserar rekommendationerna på förbättringar de sett i sig själva/anhöriga och andra, 

hundratals andra, samtidigt som de upplevt att tidigare vård inte gett ett gott resultat. 

Möjliga försvårande faktorer som kan göra det svårt att implementera Vasa-konceptet 

generellt är att det verkar kräva mycket tid avsatt regelbundet över lång tid för 

rehabiliteringsträning. Assistent verkar behövas, framför allt inledningsvis. Rajul själv 

beskrivs som viktig med sitt engagemang, kunskap och positiva energi. Rajul själv som 

person verkar vara en viktig för återhämtningen. Hon beskrivs som kunnig, engagerad och ser 

varje patient. Rajuls positiva attityd och att informanterna upplevde förbättringar hos sig 

själva och hos andra verkade ge dem hopp och motivation att följa Rajuls ordination. 

Möjliga faktorer som kan underlätta implementering av Vasa-konceptet generellt är att 

träningen uppfattas som positiv, trygg och motiverande. Assistenten behöver ingen utbildning 

förutom instruktioner av Rajul. Assistenter dedikerade för just Vasa-konceptet har och kan 

utbildas. För att följa patientens utveckling och som underlag för uppdatering av 

rehabiliteringsövningarna har videoinspelningar använts. Rehabiliteringsträningen kan göras 

både i en klinik och i hemmiljö. 

Resultatdiskussion 

Informanternas upplevelser av felaktig, motsägelsefull och otillräcklig information från 

tidigare vårdpersonal kanske beror på att det inte finns en väl fungerande kunskapsmyndighet 

för vård och omsorg i Indien eller slumpen men detta undersöks inte mer av resursbrist. 

Informanternas upplevelser av lågintensiv, lågdoserad, rehabilitering på enskilda kroppsdelar i 

tidigare vård kanske beror på föråldrad information som säger att högre intensitet riskerar att 

förvärra symtom som spasticitet (22). Brist på kunskap hos personalen kanske gör personalen 

osäkert och därmed inte vågar ge mer utmanande rehabilitering. Resursbrist kanske gör att 

personalen inte har tid och utrustning att ordinera rehabiliteringsövningar som utmanar 

patienten med flerledsövningar där patienten riskerar att skada sig via exempelvis fall.  

Då författaren inte hittat några evidens för någon typ av rehabilitering som ger god 

återhämtning i kroniska fasen av stroke är det troligt att informanternas upplevelser om 

omotiverande, ej hoppfull information beror på att vårdpersonalen inte vågar ge patienterna 

för stora förhoppningar i den kroniska fasen. 
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Patienternas resultat kombinerat med vårdpersonalens information gör det mycket troligt att 

ordinarie strokevård faktiskt inte ger god återhämtning i kroniska fasen. Informanternas 

upplevelser att ordinarie strokerehabilitering inte ger god återhämtning i kroniska fasen är 

troligen inte unikt för just dem då även vårdpersonalen gett det budskapet. 

Att informanterna sett hundratals andra hjälpas av Vasa-konceptet talar för att patienterna i 

denna studie inte är de få undantagen, av troligen hundratals, som provat Vasa-konceptet men 

av informationen går inte att dra slutsatser om hur de hjälpts eller hur mycket.  

Att informanterna upplevt förbättringar och sett många andra göra fantastiska saker redan 

första dagen talar för att Vasa-konceptet kan ha potential att hjälpa patienter få betydande 

förbättring tidigt i rehabiliteringen men det finns för lite information för att dra några starka 

slutsatser om hur. Då återhämtning via neuroplasticitet är en relativt långsam process är det 

inte en trolig förklaringsmodell. Vasa-konceptet kanske innehåller tekniker som kan hjälpa 

patienten utnyttja befintliga resurser mer effektivt men som inte är traditionell 

kompensationsträning. En spekulativ möjlighet är utnyttjande av monosynaptiska 

sträckreflexen, vilket passar Rajuls beskrivning att använda GRF som feedback (6) (22). Om 

dessa reflexbågar utnyttjas kanske det kan öka patientens förmåga att hålla vissa positioner 

eller och göra vissa saker. Kombineras detta med att patienten ställs i en position som töjer ut 

och minskar muskeltonusen på korta och spända muskler kanske också bidrar till bättre 

funktion redan första dagen (22) (23).  

Om hjärnans plasticitet gör det möjligt för hjärnan att skapa nya nervbanor mellan hjärnan 

och en arm eller ett ben så förutsätter det att nervsignaler försöker sändas förbi hjärnans 

skadade delar, vilket troligen sker i båda riktningarna med Vasa-konceptet. Ju oftare patienten 

aktivt försöker utföra uppgiften ovan desto fler nervsignaler skickas, desto mer stimulans och 

därmed potentiellt snabbare och bättre återhämtning, vilket överensstämmer med 

informanternas upplevelser. Omvänt kan detta delförklara varför patienternas tidigare 

lågintensiva till passiva och lågdoserade rehabilitering inte hade god effekt.  

Vad skiljer Vasa-konceptets rehabiliteringsövningar från tidigare 

strokerehabilitering? 

För att kunna spekulera över vad som kan göra att informanterna upplevt förbättringar med 

Vasa-konceptet, vilket de inte upplevt med tidigare vård och koppla till tidigare studier på ett 

objektivt sätt är det viktigt att veta vad som faktiskt skiljer Vasa-konceptet från den 

rehabilitering patienterna genomgått tidigare.  
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Kombineras resultatet med Rajuls beskrivning verkar Vasa-konceptets övningar skilja sig på 

flera punkter jämfört med den tidigare behandlingen. Rehabiliteringen kan beskrivas som en 

kombination av flera koncept som kan hjälpa återfå funktion och mobilitet (10). Mer 

utmanande träning för bålen kan förbättra bålkontroll, balans och mobilitet (12). Högre 

intensitet, kan öka angiogenesen kring skadeområdet och striatum (en del av hjärnan kopplat 

till kognition, planering, motivation och belöningssystem) (16). Mer lik styrketräning, vilket 

rekommenderas av SoS (24). Högre dos d.v.s. längre och oftare, borde rimligtvis kunna ger 

bättre effekt än lågdoserat. Mer uppgiftspecifik vilket rekommenderas av SoS och att se sig 

själv klara av uppgifter bättre kan öka self-efficacy (SE) (tron på egen förmåga) som i sin tur 

kan öka fysiska aktiviteten (25). Mer av kategorin sluten-kinetisk-kedja som påminner om 

ADL-träning, vilket rekommenderas av SoS (26). Mer skräddarsydda övningar (17). Justeras 

betydligt oftare, liknar progressiv träning (13). Patienterna verkar gå mer, vilket liknar 

uppgiftspecifik gångträning (27). Övningarna är mer lik yoga (28). Vasa-konceptet utförs i 

hemmet, vilket kanske kan minska försämring av ADL och öka upplevd livskvalité om det 

görs tidigt, vilket kan delförklara att informanterna sett andra förbättras tidigt (11) (26). Har 

likheter med CI-terapi som har potential att påverka rörelseförmågan och hjärnans plasticitet 

(29) (30). Att se andra patienter rehabiliteringsträna och förbättras kan öka SE (25).  

Informant C sa ”att veta vad hon inte ska göra är viktigare än vad hon ska göra” (fritt 

översatt). Efter akuta fasen var informant Cs rehabilitering fokuserat på kompensatorisk 

träning följt av att hennes motorik blev ännu sämre vilket kan vara tecken på att 

kompensatorisk träning kan leda till försämrad motorik. En möjlig delförklaring kan vara att 

hjärnans plasticitet gett en maladaptiv självomorganisering av neuroner (31). Detta kanske 

delförklarar de andra patienternas negativa resultat före de började med Vasa-konceptet. Detta 

pekar på att kompensatorisk träning kanske är kontraproduktiv. 

Vasa-konceptet verkar inkludera flera rehabiliteringsprinciper som har potential att främja 

neuroplastisk återhämtning (4) (17) (32): Övningarna är patientspecifika, verkar utmana 

patienten att utföra uppgifter på/över gränsen patienten klarar av (ca 75% att lyckas vore 

optimalt), kontinuerligt adaptiva med många små steg (Rajul justerar veckovis). Effektiv och 

frekvent mätning av förmåga (Rajul använder videofilm). Frekvent feedback med fokus på 

förbättrad förmåga (täta träffar med positiv känsla som motiverar). Element av överraskning 

(ser andra patienter göra fantastiska saker redan första dagen). Baserat på ovan listade 

rehabiliteringsprinciper bedömer författaren att det möjligt men absolut inte säkert att Vasa-

konceptet kan ge neuroplastisk återhämtning. 
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Vad skiljer Rajul från tidigare vårdgivare? 

Då Rajul själv verkar vara en viktig del så är det också viktigt att jämföra skillnader att vårdas 

av Rajul med tidigare vårdgivare. Rajul verkar säker i vad hon gör och säker på att patienterna 

kan bli bättre, vilket kan förbättra patienternas tilltro till egen förmåga (25). Placeboeffekten 

kan ge smärtlindring och förbättrad motorkontroll och Rajul verkar göra flera saker som kan 

öka placeboeffekten exempelvis att patienterna får optimistisk tydlig 

information/förväntningar och feedback via upplevd positiv effekt som de tror på (33). Rajuls 

rykte om kunskap, professionalitet och kvalifikationer kan också öka placeboeffekten (33). 

Slutsats dras att placeboeffekten och ökad SE hos patienterna är möjliga delförklaringar till 

Vasa-konceptets tydligt positiva upplevda resultat.  

Noceboeffekten kan liknas vid motsatsen till placebo och tidigare vårdgivares verkar inte 

säkra på hur stroke ska behandlas och dessutom gemensamt säkra på att liten eller liten 

återhämtning kan ske postakut, vilket kan öka noceboeffekten (33). Noceboeffekten är 

därmed trolig delförklaring till patienternas dåliga upplevda resultat i traditionella vården.  

Selektiv uppmärksamhet är hjärnans förmåga att välja vilken sensorisk information som når 

medvetandet och sortera bort oviktiga/ointressanta sinnesintryck, exempelvis att tydligt vara 

medveten om hur en tröja känns när man sätter på sig den men inte under större delen av 

dagen (34)(35). Om Rajul riktar patientens uppmärksamhet på positiva förbättringar kommer 

troligen patienten i högre grad upptäcka och vara medveten om dem samtidigt som negativa 

upplevelser missas. Om tidigare vårdpersonal gör det omvända kan det betydligt öka 

patienternas upplevda skillnader i resultat. Detta kan även ytterligare stärka patienters tro på 

Vasa-konceptet, SE och placeboeffekten jämfört med tidigare behandling.  

Då stress kan öka spasticiteten och informanterna upplevde Vasa-konceptets övningar som 

trygga och hade stort tillit till konceptet dras slutsatsen att upplevd trygghet är en trolig 

delförklaring till upplevd minskad spasticitet (22). Slutsats dras att Rajul själv troligen har 

betydande påverkan på resultatet. 

Då patienterna upplevs betydligt mer självständiga, bättre på att klara av aktiviteter i dagliga 

vardagen (ADL) av både dem själva och av anhöriga gör det troligt att både anhöriga och 

samhället avlastas (1) (36).  

Att patienterna upplevde stor återhämtning med Vasa-konceptet gällande kognition, neglekt, 

ögonkoordination, ögonlockskontroll, övriga ansiktsmuskler, hypersensitivitet och droppande 

saliv förvånade författaren då samtliga beskrivna övningar verkade designade att endast 



 

25 

 

påverka extremiteter och bål (4). Är det möjligt att hjärnans olika delar kan påverka andra 

delar positivt med Vasa-konceptet? Är möjligt att Vasa-konceptet kan ge flera värdefulla 

förbättringar än sensomotorisk återhämtning av extremiteter och bål? Då inga objektiva 

mätningar finns att tillgå går detta varken att bekräfta eller avfärda. Författaren känner inte till 

någon möjlig förklaringsmodell till detta men författaren har begränsade kunskaper i hjärnan 

fysiologi och begränsade möjligheter att fördjupa sig i detta i denna studie.  

Har patienterna fått en god återhämtning av Vasa-konceptet? 

Det krävs nya fysiska nervförbindelser för att få normal kontroll över muskler och eliminerad 

spasticitet efter att nervceller som varit vitala för dessa funktioner dött (3) (4). Patienternas 

upplevelser beskriver återhämtad kontroll över muskler och eliminerad spasticitet. Om det 

patienterna säger är sant bör äkta återhämtning via neuroplasticitet ha skett i den kroniska 

fasen av stroke, under perioden patienterna rehabiliterats med Vasa-konceptet. Då det saknas 

konkreta verifierbara bevis på att det informanterna sagt är sant bedömer författaren att det är 

troligt att patienterna fått en god återhämtning på flera områden påverkade av stroke men det 

är inte säkert. Se tillförlitlighet nedan. 

Svårighetsgrad att implementera Vasa-konceptet 

Den möjligt stora träningsmängden antyder hög svårighetsgrad. Trygg och motiverade träning 

bör underlätta vid stor träningsmängd vilket antyder lägre svårighetsgrad. Behov av assistent 

begränsar patientens möjlighet till rehabiliteringsträning antyder hög svårighetsgrad. Patienter 

i Sverige med betydande funktionsbortfall brukar ha tillgång till assistans av olika slag som 

också brukar vara behjälplig med rehabiliteringsträning antyder lägre svårighetsgrad till 

assistent. En dedikerad assistent kan möjligen antyda låg svårighetsgrad i de fall denne i sitt 

ordinarie arbete redan assisterar flera strokepatienter. Då rehabiliteringsträningsprogrammet 

tycks behöva uppdateras ofta, vilket kostar mer tid av vårdgivare dras slutsatsen att det ökar 

svårighetsgraden betydligt. Då Rajul utarbetat konceptet under årtionden genom att 

experimentera dras slutsatsen att det i den här uppsatsen inte går att bedöma hur mycket 

information och vilken information hon använder när hon designar rehabiliteringen och 

därmed svårighetsgraden för andra fysioterapeuter att lära sig konceptet. Vasa-konceptet 

verkar inte behöva dyr utrustning som är svår att få tag på och rehabiliteringsträningen verkar 

ha fungerat bra även i hemmiljö vilket antyder låg svårighetsgrad. 
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Generaliserbarhet, överförbarhet, är resultatet representativt? 

Då detta inte är en kvantitativ studie går det inte att bedöma generaliserbarheten eller 

överförbarheten statistiskt. I studien är det bara tre patienter av okänt antal patienter, möjligen 

flera hundratals, som rehabiliterats med Vasa-konceptet som dessutom är utvalda av Rajul 

(risk för partiskhet) vilket gör att det inte går att bedöma hur representativa de är. Patienterna i 

studien kan vara de enda som upplevt god återhämtning av Vasa-konceptet men 

informanternas upplevelser av många andra patienters resultat gör det mindre troligt. Då 

Vasa-konceptet inte verkar kräva dyr utrustning eller någon tidigare utbildning bedöms inte 

ekonomi eller utbildningsnivå påverka representativiteten i större utsträckning. 

Studiens resultat är koherent med (liknar) examensarbetet på Vasa-konceptet från 2016 där 

deltagarna i genomsnitt tränade 30 minuter/dag i 5 veckor, vilket styrker Vasa-konceptet (8). 

Studiens resultat är också koherent med examensarbetet på Vasa-konceptet från 2019 gällande 

upplevelse av förbättring, vilket styrker konceptet, men resultatet skiljer sig betydligt då dessa 

deltagare även upplevde smärta samt fysisk och psykisk trötthet. Upplevelser av trötthet och 

smärta beror troligen på att deras träning var högintensiv och högdoserad, 5 timmar per dag, 5 

dagar i rad (9).  

Resultatet är mer representativt för personer med liknande perspektiv och förutsättningar som 

informanterna. Urvalsstrategin resulterade i att materialet inkluderar perspektiv från manlig, 

kvinnliga, ung och vuxna patienter. Materialet inkluderar patient som är student, hemmafru 

samt en företagare med anställda och därmed patienter med olika ansvarsskyldigheter och 

resursnivåer. Intervjufrågorna var ursprungligen menade enbart för att fånga patienternas 

perspektiv men de som tolkade var närstående och svarade ofta i termer av ”vi tycker”, ”jag 

tycker” och ”så här är det” på ett flertal frågor. Därmed inkluderar materialet även ett 

begränsat perspektiv från närstående (fru och son) och assistent (assisterande sonen). 

Tillförlitlighet 

Är informanterna partiska? Då Rajul driver en organisation vars syfte är att sprida metoden 

gratis och gjort det i årtionden dras slutsatsen att informanterna troligen inte har ekonomisk 

nytta av att vara partisk. Då informanternas identitet döljs i studien så är inte heller 

berömmelse ett troligt motiv till partiskhet. Att varken informanterna eller författaren har 

engelska som modersmål, att tolkar användes samt att tolkarna inte var professionella gör det 

svårt eller omöjligt att tolka mer subtila delar men bedöms tillräckligt för tillförlitliga 

kategorier. Samtliga intervjuer spelades även in på video. Ibland användes videoinspelningen 
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som ett komplement vid transkriberingen för att säkra det som sades. Författaren bedömer att 

informanternas kroppsspråk speglade det som sades vilket styrker att det som sades var sant. 

Att författaren personligen mött personer som har positiv erfarenhet av Vasa-konceptet men 

inte ingår i studien ökar risken för partisk bedömning av Vasa-konceptet.  

Metoddiskussion  

Att författaren analyserade materialet själv med enbart viss forskartriangulering via 

handledaren ökar risken att viktiga aspekter missas. Då det inte finns några mätningar går det 

inte att objektivt mäta konceptets effekter och jämföra dessa med andra koncept/metoder. Ett 

ej slumpmässigt urval ger mycket låg evidensstyrka. Att intervjuernas frågor inte skapades 

med författarens syfte och frågeställning samt att författaren inte kontaktat informanterna för 

komplettering gör att informanternas svar i lägre utsträckning täcker forskningsfrågan. 

Metoden ger inga starka evidens för eller mot Vasa-konceptet men studiens resultat och 

diskussion kan förhoppningsvis underlätta utformningen av framtida kvantitativa och 

kvalitativa studier i strokerehabilitering.  

Kliniska betydelser  

Då konceptet inte är tydligt beskrivet går det inte att användas av fysioterapeuter som egen 

metod. Ingen information om skadeprevalensen finns att tillgå vilket försvårar bedömning av 

skaderisken. Fysioterapeuter kan använda hela eller delar av materialet efter egen bedömning 

av lämplighet och därmed samla på sig beprövad erfarenhet i det relativt outforskade området. 

Då evidensen är svaga bör rehabiliteringsprinciper från Vasa-konceptet prövas efter ordinarie 

behandlingsmetoder med starkare evidens provats. 

Framtida forskning 

Studiens resultat kan kanske underlätta utformningen av framtida studier i stroke-

rehabilitering generellt och Vasa-konceptet specifikt, gällande vad som kan vara bra att frågas 

efter (i kvalitativa studier) och vad som kan vara intressant att mäta (i kvantitativa studier). 

Det kan finnas en stor databas med inspelade videofilmer av många patienters utveckling 

under flera år som kanske kan användas för att analysera Vasa-konceptets övningar och 

patienternas motoriska utveckling (39). Det materialet bör kunna användas som stöd till 

empirisk kvantitativ forskning i strokerehabilitering som kan ge starkare bevis i sig men mer 

kvalitativ forskning kan också kombineras med kvantitativ forskning (40). Framtida forskning 

kanske kan använda sig av randomiserade kontrollerade studier (RCT) som delvis baserar sig 

på databasens övningar för att få mer robusta högkvalitativa resultat för starkare 
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orsakssamband (41). En single subject experimental design (SSED) baserad på övningar från 

den eventuella databasen kan vara ett flexibelt alternativ till traditionell grupp-design om 

patienterna också har inlärningssvårigheter eller kommunikationssvårigheter samt för att 

utveckla webbaserad interaktion för undervisning i Vasa-konceptet (42) (43). För att skilja 

effekter av konceptet från omgivningsfaktorer bör en RCT-studie göras med Rajul som 

referens-behandlare. 

Konklusion 

Vasa-konceptet verka ha drag av flera rehabiliteringsmetoder som Socialstyrelsen 

rekommenderar och verkar inkludera flera rehabiliteringsprinciper som har evidens för 

neuroplastisk återhämtning. Vasa-konceptets grundares attityd, agerande, rykte samt andra 

omgivningsfaktorer kan ha bidragit betydligt till informanternas mycket positiva upplevelser 

av återhämtad sensorik, motorik och kognition. Rehabilitering med Vasa-konceptet kan kräva 

att betydande tid avsätts ofta och regelbundet för rehabiliteringsträning med en assistent, som 

inte behöver tidigare vårdutbildning. Vasa-konceptet kanske innehåller tekniker som kan 

hjälpa patienten utnyttja befintliga resurser mer effektivt.  
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Bilaga 1- Kontrakt till intervjupersoner 
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__________________________________________________________________________ 

 

I have been verbally informed about the study and taken note of the written information 

above. I agree to participate in the study and understand that my participation is voluntary. 

Furthermore, I am aware that at any time, without explanation, I am free to cancel my 

participation. 

 

………………………………………………….  ……………………. 

Name     Date 

 

………………………………………………….  .................................. 

Printing Name      Phone 

 

............................................................................. 

e-mail 

 

 

Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University, SWEDEN 
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Bilaga 2 - Questions for an interview with individuals in post-stroke 

Date:      Nr.____ 

 

Questions for an interview with individuals in post-stroke rehabilitation with principles and 

directions from the Vasa-concept 

 

 

 

 

        

This interview is designed by a cooperation between The Rajul Vasa Foundation and Umeå 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview about the Vasa-Concept 

Sanna Wiljeskén 

Physiotherapy education program; The Department of Community Medicine and 

Rehabilitation, Umeå University, Sweden 
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Main facts about the person interviewed; 

 Male / Female: _______________ 

 Age: _______________________ 

 Work / Studies / Other: __________________________________________ 

 Year / Month of first stroke: ______________________________________

  Number of strokes: ______________________________________

  Year / Month of the last stroke: ____________________________ 

 “Kind of stroke”: Ischemic / Hemorrhagic: _________________________ 

 Affected area / brain lesion: ______________________________________ 

 Affected parts of the body:      - Right;  _____________________________ 

                                                                        _____________________________ 

                                                           - Left;   _____________________________ 

                                                                        _____________________________ 

 Symptoms:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

  Own goals with rehabilitation:____________________________________ 

______________________________________________________________   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

What understanding about stroke and guidance did you receive from the 

neurologist/neurosurgeons, physiotherapist or hospital authorities when you suffered the 

stroke? 

1. About the rehabilitation training (other than the Vasa-Concept);  

o How soon after you’ve had your stroke did you start with the rehabilitation-exercises?  
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o What kind of exercise/-s did you start with? 

o Were you ever told that you cannot be treated for your arm recovery as your arm is 

very stiff or very flail and does not fit into selection-criteria of CI therapy? 

o Were you given the feeling that your arm may not recover and leg will recover with 

therapy?  

o Were you told that stiff, subluxated arm is very difficult to get recovery and it is 

normal to have arm hanging lose or arm sticking to abdomen or chest?  

o Were you advised alternative treatment?  

 If Yes; What kind of treatment?  

o Were you told that your recovery has plateaued?  

o Were you given night splint for foot drop and wrist drop 

o Were you given ankle foot orthosis to walk? 

o Were you told to stop the exercise, if it gave pain? 

o Were you given Botox for spasticity? 

 

2. How did you find out about the Vasa-Concept? 

 

3. Did you have any other experiences of stroke rehabilitation prior to practicing the 

Vasa-Concept? 

 

4. For how long have you’ve been training according to the Vasa-Concept? 

 

5. What has been your understanding about the stroke post your training according to the 

Vasa-Concept? 

 

6. Why do you perform the Vasa-Concept as rehabilitation? 

o For speech and cognitive recovery; Do you think that the Vasa Concept could help?  

 Why? How? 

o Are you told in the Vasa-Concept to tolerate some pain during therapy And that it will 

be momentary pain, which will benefit in long run to free you from pain? 
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7. Which exercises from the Vasa-Concept do you practice today? 

o Are they easy to manage on your own in your home-environment? 

 How can you get assistance if it’s needed? 

o Do you prefer to do the training in your home-environment, or would you rather spend 

more time at the clinic/rehabilitation center? 

 Why? 

 

8. In contribution and adjustments to your individual aspects and needs; What are the 

greatest benefits that you’ve experienced from the Vasa-concept? 

o How do you think the exercises you do affect specifically your symptoms? 

 Why? 

 

9.  Have you tried any kind of rehabilitation-methods other than the Vasa-Concept? 

o What kind of methods? 

o How did you work with your affected part in other therapy?  

 Was it paying attention to single joint, single limb or the entire body?  

o   

 

10.  How did the Stroke affect you psychologically and emotionally? 

o What differences have you experienced post/during the Vasa-Concept? 

 

11.  Have you ever felt that there’s a lack of secure, or felt too afraid or unsafe to do any 

exercise? 

 Can you describe how you felt, and why? 

 How did you manage that? / What adjustments were applied? 

 

12.  What do you think is the main effect in your rehabilitation from practicing the Vasa-

Concept? 
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13. Would you recommend rehabilitation-exercises based on the Vasa-Concept to other 

persons who’ve had stroke? 

 Why / Why not?  

 

14.  Based on your thoughts about physiotherapy and the relevance in the working area for 

physiotherapists;  

Do you think that the Vasa-concept would be useful as a rehabilitation-form for patients 

who’ve suffered stroke? 

 Why / Why not? 

 

15. How would you describe the Vasa-Concept for someone that never had heard about it? 

 

16. Is there anything else that you would like to add in relevance to this interview? 

 

Thank you very much for your time. 

 

Your participation will be a great help for us developing our knowledge about rehabilitation 

post-stroke. 

      _________ 

¤ Space for “extra notes” / other : 
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Bilaga 3 – Godkännande för filmning och fotografering 

  

 

PERMISSION FOR PHOTOGRAPHY / VIDEO RECORDING 

AND USE OF PHOTO / FILM  

 

I hereby give my permission to being photographed / filmed in the context of data collection 

in research projects for science at Umeå University, Sweden.  

 

I give my consent to that the photos / films collected may be used for teaching or scientific 

presentations to report the research or as an illustration in a scientific journal.  

(Cross out if You do not give consent). 

 

I have been informed that my identity will never be disclosed at such times (as mentioned 

above). ?  

Responsible authority for Personal Data is Umeå University and contact person Gunilla 

Elmgren Frykberg (see below). 

 

 

 

 

………………………………………………….  ……………………. 

Name     Date 

 

 

………………………………………………….  .................................. 

Printing Name    Phone 
 

 

 

Contact person 

 

Gunilla Elmgren Frykberg  

RPT, MD, Post Doc  

+46 18 611 51 68  

gunilla.elmgren.frykberg@neuro.uu.se   

 

Dep of Neuroscience/Rehabilitation Medicine 

Uppsala University 
 

 
Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University, SWEDEN 
Revised 2014-02-02  
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Bilaga 4 - Citat utrensade 

Att av platsskäl rensa ut citat man önskar ha kvar kallas ”Killing my darlings”. 

“There were two doctors treating her at the (name) hospital. One of them was not giving her 

any type of feedback, you know. And I was constantly telling her, him, about asking, you 

know, how is the situation medically. So, he was very difficult” (S). 

“ ”Let´s not think about the results, and we will just do and see what happens”. So, they them 

self (vårdpersonalen) was not confident” (S citerade vårdpersonalen, därav citat inom citat). 

“but the real development in the hand started after us coming to Doctor Rajul Vasas 

guidance" (A). 

“After the stroke, he got the stroke in April and then he got a conversion (jerking/seizure) in 

October. When he had got a convulsion, so after that in October, he went to go in (Name of 

the Ayurveda centre)” (F). “This (ayurveda) was a 40 day program, so, but this did not give 

any improvement to him, in fact…. we saw a fall back” (F). “So only like when the massage 

was given to him, he used to just feel relax that time” (F).  

“What we saw lot of stiffness had come into his muscles. And there was no improvements as 

such in the speech” (F efter Ayurveda behandlingarna). 

“She is saying that after starting Vasa concept, the actual improvement she was starting 

feeling (aura?), normal physically” (S). 

“But we got to know about Dr Vasa after 3 years and. But thereafter we could see a lot of 

improvement” (F). 

“My sensations was very hyper (före Vasa), now they have come back to, ahh, they are not 

hyper anymore” (C). 

“My cognition, I sometimes would not be able to judge distances. For example, if I had to 

close a door, I would not exactly be able to judge how much (force) I need to close the door 

with, resulting in me banging a lot of doors” (C). 

”no complete understanding of stroke was given (före Vasa), the effects of stroke, what would 

happen and way to recover rehabilitation” (C). 

“the kind of exercises that I was made to do (före Vasa), there was more of aa… making more 

functional with my right side for all my activities. So, in a kind of indirect way they were 
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trying to tell me to do everything with my right” (C). “Do things I would normally do 

bilaterally with just my right hand. Very indirect I was told, I was maybe, told that I would 

not recover using my left hand” (C). 

“And also we (informant C med familj) were referred to this doctor (namn), who follow the 

bobath program. I used to, initially she used to come to my house to treat me for two weeks, 

and then I should go to her clinic“ (C). 

”I was deuterating (före Vasa). With time I was getting more spastic. My hand and a leg was, 

were pulling up more. I also hade paresthesia where I was experiencing abnormal sensations 

with my left hand and leg. Then they suggested Botox and at that time that was kind of an 

alarm bell for us” (C). 

“Now I realize that the haemorrhage effected my brain which led to my stroke. Number two 

the brain is a dynamic organ, it can, if it is, there is, proper remapping it can, do have the 

possibility of getting motor control back. I have also understood what not to do is more 

important than what to do. So, I have gotten guidance from Dr Vasa on what not to do along 

with what to do, which is aiding my recovery. Also, my problems I have developed over the 

course of six months after my stroke, including paresthesia, atrophy of muscles, of spasticity. 

All of those have now completely gone” (C). 

“we use to have a speech therapist which to come home and use to make him do various 

exercises on paper, that was much later just to make him do like alphabet talking and words. 

We did a lot of speech therapy, the doctor used to insist that we do a lot of speech therapy” 

(F). 

“physiotherapists who use to come every day to do physiotherapy that was very basic and 

mainly it was... he had lost all his speech so they were concentrating more on the speech in 

the hospital” (F). 

“she is very, very confident that in coming time she will be able to have 100% recovery” (A). 

“Because of all the improvements she has experienced after starting with Vasa concept” (A).  

“it is a lot of improvement, that is the reason why I feel that in my mind my 100% goal will 

happen” (A). 

“He used to get very violent because he was unable to speak everything so we used to get 

very violent or really get very agitated but he has all that has all those fields also have been 
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taking care of so very gradual improvement has been going on since he has joined Dr Vasa” 

(B). 

“I feel like actually normal“ (C). “I have no fear now, that has completely gone, like a 

forgotten part of my life” (C). “I used to feel like a patient, like an effected disabled person 

earlier, now I don´t have that notion” (C). 

“while taking bath, she use to take help from my (the sons) wife” (A). 

“She was able to (efter Vasa) take baths on her own. She was getting to kitchen and do things, 

and help others also. She also now bakes the chapati on her own (A). “She can also, you know 

wash her clothes, wish will dry, you know, and she takes and wraps it up nicely, and keeps it, 

by her own” (A).  

“But now she is able to do the staircase by herself, without any problem” (A).  

“He could not as in office front also. He used to use a lot of pads, writing pads. He was unable 

to tell things to his Staff” (B). 

“He was unable to understand and deliver his speech but with the exercises what Dr Vasa had 

tailorised for him. It improved his speech has improved” (B).  

“Whatever he needs to convey to his staff, he speaks verbally, and he conveys to them and 

they do understand everything. Whatever he say´s. So he has improved on that” (B). 

“Walking has improved” (B).  

“Whatever he needs to convey to his staff, he speaks verbally, and he conveys to them and 

they do understand everything. Whatever he say´s. So he has improved on that” (B). 

“Earlier he could not access the mails, he could not understand the mails, I had to help him. 

But now he reads and he answers his mails by himself” (B). “Interviewer -So you can say that 

he has, you have improved communication ability? Informant -Yes, absolutely” (B). 

“My mouth hade completely deviated to the other side. That has come back to normal” (C). 

“I would be scared to go out on the street alone, even just to the grocery store/shop down the 

road. I would be so scared that I would not be able to go out anywhere alone. I had that fear of 

falling or collapsing and not be able to walk independently” (C). 



 

43 

 

“Now, I am living a very normal life [sounds like expressing clear positive emotion, 

especially during the end of the sentence and mirrored by the interviewer with a positive short 

sympathetic laughter]” (C). “I have gone across continents and over seas now” (C). 

“the experience after joining Vasa concept has been amazing” (A). 

“it (Vasa rehabiliteringsträningen) is done in my home environment” (C). 

“So, that is what she would love to do, when ever she see somebody facing the same 

challenges. And she wants more and more people to be associated with Rajul Vasa 

foundation, and to be able to get benefits out of it” (A). 

“I would just say that Dr Vasa is like a god-sent for us. Had she not been there, I don´t know 

what we would be doing, so (F) 

“Definitely, I think it would be wise for physiotherapists to understand the Vasa-concept and 

make the patient’s life much-much better than they would be otherwise” (C). ”The patients 

live will get so much better if the physiotherapist started understanding and working with the 

Vasa-concept” (C).. 

“when we saw him he, has lost all his speech and he was like, he became completely like a 

log of wood and we were told by the doctors that it will take him a few months to recover 

back” (F).  

“So, she use to tie her hands to a skate and then she use to put it on the desk and try to move it 

by her own hand, that was one. And her hand was also tied to a pull-up to practise, you know, 

pulling exercise. The third exercise was for the left leg, was to sit on chair and straighten the 

leg, like this. So, this was the three exercises from with were being done” (S). 

“they (Ayurvedapersonalen) work on your hand your legs and they feel that relaxing the body 

and massage will help, it would improve. And plus the diet they have, they have very holistic 

diet over there, so. This was a 40 day program, so, but this did not give any improvement to 

him, in fact we saw a fall back” (F). “Even over there (ayurvedacentret), they were doing 

speech therapy also, so that also did not help” (F). 

“we tried and tested many doctors so when he was doing physiotherapy earlier we could see a 

bit of improvement” (F). 

“When I would talk, the other person would not be able to understand what I am speaking 

because my speech was very slurry” (C). 
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”After doing the exercises as prescribed under Vasa concept, you will start getting results. 

And starts feeling confident, whatever they are doing, you know, the benefits are coming, 

which brings the motivational and confident level up. And that is the reason, you know, it 

keeps them active. The more they do, the better they do. They will be recovering fast. Which 

is what is lacking in the normal scenario, when you are under physiotherapists” (A). 

 

 


