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Sammanfattning 

Bakgrund. Hästunderstödd terapi, HUT, är en sedan länge existerande vårdform för allehanda 

besvär. Evidensen för HUT som vårdverktyg har framtill nyligen dock varit svag, men allt fler 

studier har visat att HUT är en effektiv träningsform för balans och gångförmåga hos barn och 

ungdomar med CP-skador, förmågor som är tätt förknippade med människors livskvalitet. En 

diagnos som är lik CP och ofta ger liknande symtom är stroke. Trots likheterna mellan stroke 

och CP finns inte alls samma mängd evidens för effekten av HUT vid stroke som vid CP. 

Samtidigt råder det brist på effektiv strokerehabilitering i vissa delar av Sverige. Det är därför 

av intresse att utvärdera huruvida HUT kan vara ännu ett verktyg att använda vid just 

strokerehabilitering. 

 

Syfte. Att systematiskt granska forskningen och gradera evidensen för effekten av HUT på 

balans, gångförmåga och livskvalitet hos patienter som tidigare drabbats av en stroke.  

  

Metod. Systematisk litteraturstudie av randomiserade kontrollerade studier 

 

Resultat. Åtta studier hittades och de visade en förbättrande effekt av HUT på de undersökta 

områdena. Fem av studierna var av tillräckligt hög kvalitet för att graderas via GRADEstud. 

Graderingen visade att evidensvärdet var mycket låg för effekt av HUT på gångförmåga, låg 

för effekt av HUT på livskvalitet, och måttligt hög för effekt av HUT på balans. 

 

Konklusion. På grund av begränsat antal studier och begränsade mätmetoder i dem kan ingen 

fast slutats dras, mer forskning behövs för att svara på frågeställningarna.  

 

Nyckelord: horse-assisted therapy, hästunderstödd terapi, equitherapy, horse riding therapy, 

animal assisted therapy, hippotherapy, stroke, gait, balance, quality of life 

 

  



Abstract  

Background. Horse-Assisted Therapy, HAT, has since a long time been used as a health-care-

tool for an assorted group of problems. The evidence for HAT as a health-care-tool has until 

recently been weak, however an increasing number of studies has shown HAT to be an effective 

way to train balance and gait in children and youths with cerebral palsy, abilities that are closely 

linked to a persons quality of life. A diagnosis that is similar to CP and often gives similar 

symptoms is stroke. Despite the similarities between stroke and CP there is far less evidence 

for the effects of HAT on stroke than there is for that on CP. At the same time some parts of 

Sweden are lacking in0 ways to rehabilitation-train after a stroke, therefore it is of interest to 

evaluate whether HAT can be yet another tool to use in stroke-rehabilitation.  

 

Purpose. To systematically review and evaluate the evidence for the effect of Horse-Assisted 

Therapy on balance, gait and quality of life in patients who earlier has suffered a stroke.  

 

Result. Eight studies were found and showed that HAT has an enhancing effect on the 

examined values. Five studies were of high enough quality to be graded using GRADEstud. 

The evidence grading showed a very low evidence grade for the effect of HAT on gait, low 

for the effect on quality of life, and moderately high for the effect on balance.  

 

Conclusion. Due to a limited number of studies, and limitations in the ways to measure the 

effect no conclusion can be drawn, more research is needed in order to answer the issues in 

question.  

 

Key words: horse-assisted therapy, hästunderstödd terapi, equitherapy, horse riding therapy, 

animal assisted therapy, hippotherapy, stroke, gait, balance, quality of life 
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1 Bakgrund 

1.1 Hästunderstödd terapi.  

Hästar har sedan länge används av människor på flera olika sätt, och det finns de som hävdat 

att användandet av hästar och ridning som terapeutiskt verktyg har hundraåriga anor (1).  

Det finns flera sorters ridterapi, och terapiformen utförs både av legitimerad vårdpersonal och 

av privatpersoner utan vårdutbildning (2). Oavsett detta använder Socialstyrelsen och Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ett och samma begrepp för alla former: 

hästunderstödd terapi (HUT) (3,4).  

Inom HUT gäller att den som tränar/behandlas, patienten, på grund av funktionsnedsättning 

inte själv kan kontrollera en häst. Istället får patienten utav en eller två personer hjälp att utföra 

övningar med syfte att förbättra vissa nedsatta funktioner, samt stöd för att motverka fall (5). 

Övningarna går ut på att utföra aktiviteter ifrån hästryggen, exempelvis röra vid olika delar av 

hästen, eller lägga sig på rygg eller mage på dess rygg. Det är inte ovanligt att patienten i början 

utför aktiviteterna sittande på en stillastående häst, för att sen avancera genom att utföra dem 

medan hästen rör på sig, och slutligen utöka dem till interaktion med omgivningen. Ett exempel 

på interaktion kan vara att lägga bollar i en korg medan hästen rör på sig (6). 

1.2 Förklaringsmodeller och HUT inom fysioterapi  

Det finns tre primära förklaringsmodeller bakom HUT som fysioterapeutiskt träningsverktyg. 

Den första bygger på proprioception, och på att hästens gång utförs i en rytm som liknar den 

vid mänsklig gång. Eftersom patientens understödsyta, kroppens kontakt med underlaget, i det 

här fallet är ben och bäcken, och själva underlaget är hästen, så överförs rörelserna ifrån hästen 

till patienten. Detta flyttar patientens bäcken på ett sätt som liknar bäckenrörelser vid normal 

mänsklig gång, vilket ger en taktil och proprioceptiv feedback till patienten som liknar den som 

uppstår vid utveckling av naturliga gångmönster, och som bidrar till motorutveckling (5).  

Den andra bygger på hur hästens tyngdpunkt förflyttas när den rör sig. Eftersom hästens 

gångrytm liknar människans sker även förflyttningen av tyngdpunkt på ett sätt som likar 

människans. Hästens rörelser får därför patienten som sitter på den att anpassa och träna på att 

flytta sin tyngdpunkt för att hålla balansen i en rytm som liknar den vid mänsklig gång (5).  

Den tredje bygger på externa stimuli, dvs. tillförande av sensoriskt och motorisk input från 

omgivningen, exempelvis behandlande terapeut. Detta ställer krav på och utvecklar balans och 

postural kontroll via muskelaktivering när patienten anpassar sig till de stimuli som tillförs (5).  
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1.3 Ridterapi som fysioterapeutiskt verktyg.  

HUT används idag inom flera olika medicinska områden, och flera studier har visat god effekt 

av HUT på flera olika diagnoser (1). Försök har därför gjorts att få fram effekten av HUT utan 

tillgång till hästar, oftast genom användning av så kallade ridsimulatorer, mekaniska sittsadlar 

med syfte att återskapa effekten av att sitta på en häst. Moderna ridsimulatorer kan röra sig på 

flera olika sätt, men hur väl de ersätter en riktig häst är inte klarlagt. En systematisk översikt 

visade 2019, med viss försiktighet, att de sannolikt ger en likvärdig balansupplevelse som en 

riktig häst (7). Det finns även indikationer på att de kan ge en likvärdig, kanske bättre aktivering 

av bålmuskler och av den främre lårmuskeln, än vanlig ridning (8).    

Den vetenskapliga evidensen för HUT som effektivt vårdverktyg är i många fall svag. En 

översikt av forskning på HUT visade 2018 stora brister samt hög risk för bias i de flesta studier. 

Översikten angav dock att evidensen kan vara god för HUT som verktyg vid behandling av 

balans och postural kontroll hos barn med cerebral pares (CP) (9). Andra studier har påpekat 

att detta endast gäller om barn med mer omfattande funktionsnedsättning utesluts ur studierna 

(10). 

Sedan dess har flera studier, och systemiska översikter och översikter med meta-analys 

utvärderat effekt av HUT på barn upp till 18 år med lindriga eller moderata CP-skador. De flesta 

har visat att HUT ger en god effekt bland annat på balans, spasticitet och muskeltonus, samt att 

de indikerat goda psykologiska effekter (11). Generella systematiska granskningar av olika 

interventioner för barn med CP-skador har bedömt HUT vara en effektiv behandlingsmetod av 

framförallt balans och gångsymmetri, men förbättringar har setts även vid grov- och 

handmotorik (12).  

2020 kom den första systematiska översikt med metaanalys som utvärderade HUT hos personer 

med funktionsnedsättningar enligt ICF. Utvärderingen visade god effekt och hög evidens 

avseende livskvalitet och fysisk uthållighet samt god effekt med medelgod evidens för 

förbättrad mobilitet och interpersonella interaktioner hos barn med CP skador (13).  

En diagnos vars symtom i viss mån liknar de vid CP är stroke. Det finns flera likheter mellan 

stroke och CP, bland annat påverkar båda det som kallas de övre motorneuronen (14,15). 

1.4 Övre motorneuron, motorneuronskador och övre motorneuronsyndrom.  

Motorneuron är en term som beskriver de nervceller som på olika sätt reglerar medvetna och 

omedvetna rörelser. Motorneuron delas in i två grupper, övre och nedre motorneuron. De övre 

utgår ifrån hjärnbarken och går via hjärnstammen ner i ryggmärgen. Ifrån dem skickas signaler 
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om att antingen utföra eller hämma rörelser. De nedre går från ryggmärgen ut till resten av 

kroppen, och kan bland annat ta emot signaler från övre motorneuron och föra dem vidare till 

muskler som sen utför de rörelser som de övre bestämt (16). 

Skador på de övre motorneuronen kännetecknas av symtom som kan sammanfattas som övre 

motorneuronsyndrom (ÖVM-syndrom). Symtomen kan delas in i bortfall och retning. Bortfall 

innefattar muskelsvaghet och nedsatt motorik, medan retning innefattar ofrivilliga 

muskelkontraktioner. Ett kännetecken för ÖVM-syndrom är att specifika symtom drabbar 

specifika muskelgrupper, exempelvis syns ofta svaghet i de muskler som sträcker ut armarna 

och de som böjer benen, men inte tvärtom. Exakt vilka symtom som uppstår varierar dock med 

skadan. Två tillstånd som ger ÖMN-syndrom är CP och stroke (14,15).  

En skillnad mellan stroke och CP är att CP uppstår till följd av syrebrist i hjärnan någon gång 

under de första 2-3 levnadsåren (10) medan stroke orsakas av syrebrist i hjärnan, oavsett ålder, 

till följd av blödning eller blodproppar i de kärl som för blod till eller från hjärnan. En 

bidragande faktor till vilka symtom från ÖMN-syndrom som uppstår vid stroke är hur länge 

syrebristen pågår (14,17). De som drabbas av stroke är ofta över 65 år, men även yngre kan 

drabbas, och risken ökar av bland annat högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, rökning samt 

hög alkoholkonsumtion (18). 

1.5 Funktionsnedsättning vid stroke och mätning av dessa 

Stroke kan delas in i tidig och i sen fas. Tidig fas avser vad som sker direkt i anslutning till 

insjuknande, medan sen fas beskriver vad som sker över tid till följd av stroke (18).  

En stroke leder ofta till funktionsnedsättningar, exakt vilka varierar med skadans lokalisation 

och grad. Vanliga funktionsnedsättningar är nedsatt balans och gångförmåga till följd av ÖMN-

syndrom (14), men även kognitiva och sensoriska nedsättningar, så som depression, fatigue, 

neglect och stresskänslighet förekommer. Funktionsnedsättningarna leder ofta till en nedsatt 

förmåga att utföra och delta i aktiviteter i det dagliga livet (ADL). Detta kan i sin tur leda till 

de drabbades livskvalitet sjunker (17,18). Det finns ett samband mellan balans och livskvalitet 

och mellan gångförmåga och livskvalitet hos människor som drabbats av stroke (19).  

Balans och mätning av balans. En vanlig modell för balansreglering är att dela in balans i tre 

delar: visuell, proprioceptiv och vestibulär. Visuell balans utgår ifrån synen, proprioceptiv 

balans utgår ifrån rörelseapparaten och vestibulär balans utgår ifrån balansorganen (20). 

Nedsatt balans är vanligt efter en stroke, och kan delas in i primär och sekundär. Primär 

balansnedsättning orsakas av hjärnskador, sekundär av minskad fysisk aktivitetsnivå till följd 
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av den primära, vilket ger förlust av muskelstyrka och rörlighet som ytterligare försämrar 

balansen (21). Nedsatt balans är associerat med nedsatt livskvalitet hos strokedrabbade (19,22). 

Balans hos strokepatienter mäts ofta med ”Bergs Balance Scale” (BBS), ett test som mäter 

balans och fallrisk via observation av utförande utav ett antal uppgifter som poängbedöms. Hög 

poäng visar på god balans, och maxpoäng är 56. Testet har hög validitet och reliabilitet för 

patienter som genomgått en stroke (23).  

En svaghet med BBS är att det är framtaget för människor med kraftigt nedsatt balans, 

exempelvis geriatriska neurologipatienter. Yngre människor, eller äldre med mild till moderat 

nedsättning, som testas med BBS når ofta ett ”tak” och ses som friska trots att de upplever 

nedsatt balans vid ADL. Ett sätt att testa denna grupp är Bäckstrand, Dahlberg and Liljenäs 

Balance Scale (BDL-BS) Sensitiviteten hos BDL-BS är inte färdigutredd, men har visats ha 

god intra-rater- och test-retest-reliabilitet för sin patientgrupp (24), samt hög validitet vid 

utvärdering av träningsinterventioner hos människor i tidigt skede av neurologisk sjukdom. Det 

testar med god validitet i större utsträckning än BBS samspelet mellan dynamisk balans, 

aktiviteter och gångförmåga. Testet består av ett antal uppgifter som poängsätts, och maxpoäng 

är 40, vilket visar god balans (25).  

Ett annat sätt att mäta balans är med så kallad balansplatta. Vid en sån mätning står testpersonen 

på en platta som görs mer eller mindre stabil och samtidigt mäter ändringar i hur den centrala 

tryckpunkten mot plattan, centre of pressure (COP) ändras. Flera variabler som alla är en del 

av balansen mäts. Exempelvis mäts responstid och storlek/längd på förflyttning vid förändring  

av testpersonens tyngdpunkt (26). Utifrån de olika variablerna räknas sen ett balansindex (BI) 

ut, vilket representerar ett snittvärde för balansen. Vid god balans svarar patienten med små 

rörelser på kort tid, ett lågt BI anger därför god balansförmåga (27). Genom att modifiera hur 

testpersonen står kan sen balansen testas under olika omständigheter, exempelvis stående test 

med öppna och slutna ögon, Eyes Open Balance (EOB) och Eyes Closed Balance (ECB) (28). 

Mätningar på balansplatta har visat på hög reliabilitet bland äldre (26), och i grupper >25 

personer. På grund av stora variansvärden kan reliabilitet dock inte garanteras på individnivå 

(28).  

Gångförmåga och mätning av gångförmåga. Många strokepatienter drabbas av nedsatt 

gångförmåga med ökad fall- och skaderisk som följd. Ca. 70% av de som fortfarande kan gå 

efter en stroke upplever att gångnedsättningar begränsar deras ADL. Detta har flera studier visat 

leder till nedsatt livskvalitet (29–32).  
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Ett sätt att mäta gångförmåga är genom gångtest, exempelvis 6 Minute Walkning Test (6MWT) 

och 10 Meter Walking Test (10mWT). 6MWT visar fysisk funktion genom mäta hur många 

gånger patienten går en viss sträcka på sex minuter (33), medan 10mWT visar gångförmåga 

och gånghastighet genom att ta tid och räkna steg när patienten går 10 meter (34,35). Testerna 

har hög reabilitet och validitet för att utvärdera gångförmåga efter en stroke (33–35).  

Gångförmågakan även mätas är via optisk analys, som utförs genom att sensorer mäter bland 

annat hastighet, balans och ledsrörelser vid gång, samt att en gångmatta mäter steglängd, 

hastighet, kraft- och tyngdfördelning. Mätningarna bearbetas digitalt för att ta fram en komplett 

bild av testpersonens gång, vilket sägs minska den subjektiva aspekten av gångtestning. Det 

vetenskapliga underlaget för optisk analys är lågt jämfört mot 6MWT och 10mWT (36), men 

det finns studier som visat att optisk analys är lämpligt just vid utvärdering av interventioner 

riktade mot gångförmåga hos strokepatienter (37).  

Ett test som visats ha hög reliabilitet och validitet är Timed Up and Go (TUG). TUG mäter hur 

lång tid det tar att resa sig från en stol, gå 3 meter och tillbaka till stolen, och utvärderar bland 

annat gång, balans, fysisk funktion och fallrisk. TUG var ursprungligen tänkt för äldre 

människor, men testet har visats vara användbart inom flera olika områden(38). Bland annat 

har testet hög korrelation med 10mWT som gångtest på människor i sen fas av stroke (39), och 

med BBS när det används som balanstest. Testat är även bra för att mäta fallrisk vid utförande 

av motoriskt arbete samtidigt med gång hos människor efter en stroke (40) .  

Livskvalitet och mätning av livskvalitet. De nationella riktlinjerna för strokevård anger att 

effekt på livskvalitet av intervention är avgörande för om den ska rekommenderas eller inte 

(18). Vidare finns samband mellan ökad livskvalitet och lägre vårdkostnader (41).  

Ett sätt att mäta livskvalitet är genom ett formulär kallat SF 36. SF 36 är indelat i åtta domäner, 

där testpersonen svarar på frågor om sin mentala, fysiska och sociala hälsa och 

funktionsförmåga. Svaren omvandlas sedan till ett värde mellan 0 – 100, där 0 betyder låg hälsa, 

och 100 optimal hälsa (42). Formuläret har hög validitet vid mätning av de flesta, men inte av 

alla, aspekter som påverkar livskvalitet efter en stroke (43).   

Livskvalitet efter en stroke kan även mätas via Stroke Impact Scale (SIS). SIS är ett formulär 

med hög validitet och hög reliabilitet som mäter upplevd hälsorelaterad livskvalitet, vilket 

inkluderar fysik och psykisk hälsa, känslor, tankeförmåga och kommunikation, och hur denna 

upplevs efter stroke och efter strokerehabilitering. Resultatet från formuläret sammanfattas och 



6 

 

omvandlas till en skala på 0-100, där 0 betyder ingen funktion och ingen förbättring, och 100 

full funktion och maximal förbättring (44).  

1.6 Behandling av stroke 

I de nationella riktlinjerna för strokevård anges ingen standardbehandling för stroke i sen fas, 

dels för att skadorna ofta skiljer sig individuellt, men även för att behandlingen anpassas efter 

varje patients egna mål och behov. Strokevård bör utföras multidisciplinärt i hela vårdkedjan, i 

både sluten-, öppen och hemsjukvård, och träning med hjälp av fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter och logopeder (18). Fysioterapeuternas ansvar är träning av sådant som till 

exempel balans, styrka och/eller förflyttningsförmåga (45). 

De nationella riktlinjerna anger vissa områden som högprioriterade, med motivering att de höjer 

livskvalitet, dessa är bland annat styrke- och konditionsträning, samt viss uppgiftsspecifik 

träning. Uppgiftsspecifik träning avser träning av uppgifter av vikt för individen i fråga, 

exempelvis balans- och gångträning (18). Strokerehabiliteringsträning av dessa förmågor utförs 

med hjälp av fysioterapeuter, men utanför slutenvård och sjukhusträning varierar tillgång till 

strokerehabilitering mellan olika kommuner (45). Socialstyrelsen har angett att det i flera delar 

av Sverige råder brist på uppgiftsspecifik träning vid strokevård (18). 

1.7 Problemformulering 

Både CP och stroke ger besvär som kan klassas som ÖMN-syndrom (14,15) och HUT har visats 

vara ett effektivt verktyg vid behandling av vissa former av CP (10,11,13).  

En systematisk översikt visade 2018 att personer med hjärnskada inte får någon mätbar effekt 

av HUT. Studien var dock inte riktad mot stroke eller CP utan mot flera olika sorters 

hjärnskador, och konstaterade att fler studier behövs för att utreda HUT (46). Trots likheter 

mellan CP och stroke finns endast ett fåtal studier om HUT som behandling för strokepatienter. 

Samtidigt är förklaringsmodellerna bakom HUT samma som de som förklarar flera av de 

tekniker fysioterapeuter använder vid behandling av olika neurologiska tillstånd, däribland 

stroke. Exempelvis används proprioceptiv stimulering av via tekniker som tapping och sweep 

tapping, vilket innebär att klappa på eller att lätt beröra huden kring en muskel, för facilitering 

av muskelaktivitet, och tekniker som ledkompression och passiv ledpositionering används för 

att via proprioceptiv feedback stimulera motutveckling och minska spasticitet (47).  

Det saknas idag kunskap om huruvida effekterna som setts vid behandling av barn med CP-

skada är direkt överförbara till patienter som drabbats av en stroke, vilket ofta är äldre 
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människor, eller om de skillnader som råder mellan de bägge grupperna är för stora för att HUT 

ska kunna bli ett effektivt verktyg för rehabilitering av stroke-patienter.   

På grund av likheter inom förklaringsmodeller och likheterna mellan CP och stroke, är det inte 

osannolikt att HUT i framtiden skulle kunna bli ännu ett verktyg för fysioterapeuter att använda 

vid rehabiliteringsträning av patienter efter en stroke. Det är därför av vikt att utreda evidensen 

för om de effekter som setts hos av barn med CP som behandlas med HUT är överförbar på 

människor som drabbats av stroke.  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka effekten av HUT som ett fysioterapeutiskt 

verktyg för att påverka balans, gångförmåga och livskvalitet hos personer som drabbats av 

stroke, samt att undersöka och gradera evidensen för detta.   

2.1 Frågeställningar 

- Vilken effekt har ridterapi jämfört med ordinarie rehabiliteringsträning som behandling för 

personer som genomgått stroke vad gäller balans?   

- Vilken effekt har ridterapi jämfört med ordinarie rehab som behandling för personer som 

genomgått stroke vad gäller gång. 

- Vilken effekt har ridterapi jämfört med ordinarie rehab som behandling för personer som 

genomgått stroke vad gäller livskvalitet?  

- Vilken grad av tillförlitlighet, enligt GRADEstud, finns för effekten av ridterapi för personer 

som genomgått stroke?  

3 Metod  

3.1 Design 

Studien är en så kallad beskrivande litteraturstudie, där ett antal randomiserade kontrollerade 

studier (RCT) har granskats och sammanställts till en beskrivning och en evidensgradering av 

det rådande kunskapsläget avseende ridterapi som behandlingsmetod inom strokerehabilitering.  

Forsberg och Wengström har sammanfattat ett antal beskrivningar av vad som kännetecknar 

systematiska litteraturöversikter. Sammanfattningen inkluderar bland annat SBU:s beskrivning, 

som inkluderar krav på klart formulerade frågeställningar, en tydlig beskrivning av sökmetod, 

urval och kvalitetsbedömning av artiklar, och en sammanvägning av resultat från flera studier. 

Utöver SBU hänvisar de även till flera andra forskare som anger andra snarlika krav (48). För 

att sammanväga resultat av flera artiklar använder SBU GRADE-systemet. Ett system för att 
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gradera det samlade underlaget för en viss effekt (49). En för studenter förenklad version av 

GADE har använts som grund för denna studie, där ett antal utvalda artiklar har utvärderats, 

beskrivits och sammanfattats för att försöka utreda huruvida HUT kan vara effektivt som 

verktyg för att förbättra utvalda funktioner hos patienter som drabbats av en stroke.  

3.2 Inklusionskriterier:   

PICO, kort för ”patient/population(vem)”, ”intervention(vad)”, ”control (kontrollgrupp)”, och 

”outcome(utfall)”, är en metod för att strukturera databassökningar utifrån en 

problemformulering (48). En PICO togs fram för att underlätta vid artikelsökning och 

artikelurval. Denna såg ut som följer: P; patienter över 18 som är i sen fas av sin rehab efter en 

stroke, I; HUT, C; annan behandling eller passiv/ingen behandling, samt O; effekt på balans, 

gång, och/eller livskvalitet.  

Inklusionskriterier sattes till: randomiserade kontrollerade studier (RCT) publicerade mellan 

2010 och 2021, skrivna på antingen engelska eller svenska och som följer kriterierna i PICOn. 

Både studier om HUT med hjälp av hästar och med hjälp av ridsimulatorer inkluderades,  

3.3 Exklusionskriterier: 

Artiklar från tidskrifter som inte är peer-granskade, artiklar som beskriver studier som inte 

genomgått etisk prövning alternativt inte har resonerat kring eller utfört åtgärder av hänsyn till 

några etiska överväganden, samt artiklar som krävde avgift för att kunna läsas har exkluderats. 

3.4 Etiska överväganden 

Inga större etiska överväganden avseende deltagare behöver göras eftersom studien är en 

litteraturstudie. De inkluderade studierna hade godkänts vid etisk prövning alternativt redogör 

för hur de tagit hänsyn till deltagarnas säkerhet och rättigheter. Alla deltagare hade dessutom 

antingen testats eller screenats i tidigt skede avseende risker vid deltagande samt gett 

information om vad deltagande i studien innebär.    

En nytta med studien var att utreda huruvida HUT kan var värt att rekommendera patienter som 

drabbats av stroke, alternativt att kunna svara på om huruvida det är ett område värt att forska 

vidare på eller ej avseende ovan nämnda rekommendation.   

3.5 Genomförande 

3.5.1 Datainsamling och urval 

Insamling av data gjordes via databassökning utförd utav författaren. Databaser som användes 

var PubMed, Cinahl och Cochran, tre databaser som alla refererar till peer-granskade 
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vetenskapliga artiklar inom medicin samt inom hälso- och sjukvård (48). Viss 

bakgrundsinformation hämtades via vanliga sökmotorer på internet, så som Google och 1177 

vårdguiden. Ingen information från dessa källor användes på något sätt i analys eller utvärdering 

av studier. 

Artikelsökning skedde på angivna databaser via kombinationer av sökorden, samt via 

genomgång av referenslistan för de artiklar som hittats vid sökning. Sökord som användes för 

terapiformen var: equine assisted therapy, equine assisted activities and therapy, equine assisted 

services, equine therapy, horse-assisted therapy, hippotherapy, horse riding, riding therapy, 

horseback riding therapy. Vardera sökord för terapiformen användes och kombinerades var för 

sig via” and” och ”or” med: simulator, stroke, upper motor neuron lesion, cerebral infarction, 

physiotherapy, balance, quality of life, gait och walking, vilket genererade över 300 träffar. 

Samtliga studiers abstrakt lästes för att finna artiklar som kunde utöka bakgrundskunskapen.  

En ny sökning utfördes sen enligt samma tillvägagångssätt, men nu begränsat till att endast 

inkludera randomiserade kontrollerade studier (RCT). 47 artiklar påträffades i den nya 

sökningen, deras abstrakt lästes och 9 bedömdes relevanta nog för att läsas i fulltext. En av de 

nio sorterades bort för att den inte var en riktig RCT, utan använde data från en annat, redan 

inkluderad, studie. Resterande åtta uppfyllda alla kraven som satts upp i PICO:n. Den 

bortsorterade studien anges i bilaga 3.  

Ett flödesschema för datainsamlingen kan ses nedan i figur 1.  
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Figur 1. visar ett flödesschema över hur litteratursökningen gick till.  

3.5.2 Kvalitetsgranskning och databearbetning 

Efter datainsamlingen kvalitetsgranskades de utvalda artiklarna igen, men granskades nu med 

hjälp av PEDro-scale (bilaga 1), ett verktyg för att mäta intern validitet via kontroll av specifika  

kriterier i framförallt kliniska studier. Kriterierna ställs på områden så som bland annat urval, 

randomisering, blindning och utfallsmått. Uppfyllda kriterier ger sen PEDro-poäng, och 

poängen summeras sen till en PEDro-score, ett kvalitetsvärde på metoden i studien. En hög 

PEDro-score anger därför hög metodkvalitet och god intern validitet, men säger inget om 

studiens resultat (50).  

För att bättre anpassa PEDro-skalan användes en modell av Hillman et al. De beskriver hur det 

i fysioterapeutiska studier sällan går att blinda vare sig försöksperson eller behandlare, vilket 

ger en reell maxpoäng i PEDro-skalan på 8 istället för 10. Hillmans et. Al. anpassar skalan 

enligt följande: 0 - 3 poäng ger låg kvalitet, 4-6 ger måttlig kvalitet, och 7 eller mer ger hög 

kvalitet. Modellen med den anpassade skalan har använts bland annat för att ta fram 

fysioterapeutiska riktlinjer för andningsvårdande behandling efter buk- och thoraxkirurgi (51). 

Den anpassade skalan bedömdes därför pålitlig nog att använda.  

Litteratursökning 

N = 47 

 

Inkluderande abstrakt 

N = 9 

Exkluderande abstrakt 

som ej uppfyllde PICO 

eller uppsatta kriterier. 

N = 38 

Inkluderade artiklar 

N = 8 

 

Lästa artiklar 

N = 9 

 

Exkluderade artiklar 

N = 38 

 

Bakgrundsartiklar  

N = >300 

 

Bakgrundsunderlag  
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4 Resultat 

Totalt hittades åtta artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. Kontrollgrupperna utförde i 

fem fall sedvanlig fysioterapi och i ett fall träning på löpband. I två studier fanns dubbla 

kontrollgrupper, en som gavs rytm- och musikterapi, och en passiv som inte gavs behandling. 

Poängsättning via PEDro-skalan gav fem studier av hög kvalitet, och tre av måttlig, se tabell I 

Tabell I. Resultat av bedömning via PEDro-skalan. 

Författare och årtal  Artikelnamn 

 

PEDro-Score 

Park et al 2013 (52) The Effects of Horseback Riding Simulator Exercise 

on Postural Balance of Chronic Stroke Patients 

6/10 

Sung et al 2013 (53) A hippotherapy simulator is effective to shift weight 

bearing toward the affected side during gait in 

patients with stroke 

5/10 

Baek et al 2014 (54) The Effects of Horse Riding Simulation Training on 

Stroke Patients’ Balance Ability and Abdominal 

Muscle Thickness Changes 

7/10 

Lee et al. 2014 (27) Effects of Hippotherapy on Recovery of Gait and 

Balance Ability in Patients with Stroke 

5/10 

Beinotti et al 2015 (55) Effects of Horseback Riding Therapy on Quality of 

Life in Patients Post Stroke 

7/10 

Kim et al 2015 (56) Effects of horse-riding exercise on balance, gait, and 

activities of daily living in stroke patients 

7/10 

Bunketrop-Käll et al. 2017 

(57) 

Long-Term Improvements After Multimodal 

Rehabilitation in Late Phase After Stroke 

7/10 

Bunketrop-Käll et al. 2019 

(58) 

Effects of horse-riding therapy and rhythm and 

music-based therapy on functional mobility in late 

phase after stroke 

7/10 

 

Totalt undersöktes 314 patienter, det största deltagarantalet i en studie var 123 och det minsta 

20. Vissa studier undersökte fler än ett utfallsmått, vilket gjorde att det i de åtta studierna fanns 

i totalt 12 olika mätningar på de sökta utfallsmåtten. Av de tolv mätningarna undersökte två 

stycken livskvalitet, fem stycken balans och fem stycken gångförmåga som sitt primära eller 

sekundära utfallsmått. En sammanfattning av mätningarna syns nedan i tabell II.  
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Tabell II. Sammanfattar resultatet.  

Författare, år 

och land 

Utfallsmått Population, 

grupp och ålder 

Duration i antal veckor(v), 

tillfällen/v. och grupper  

Mätning Resultat av intervention, signifikans mellan grupper och för 

resultat i respektive grupp. 

Park et al.* (52), 

2013  

Sydkorea 

Balans 67 

HUT: 34 

Kontroll: 33 

 

56,09 år  

(+/-7,22 år) 

 

Duration: 8 v. 3-6 ggr/ v. 

 

Interventionsgrupp: 

- HUT 35 min. 3 ggr/v. 

- Fysioterapi 6 ggr/v. 

 

Kontrollgrupp:  

- Bålträning 35 min. 3 ggr/v.  

- Fysioterapi 6 ggr/v. 

BBS Signifikant ökad balansförmåga (p <.05) jämfört mot kontroll. 

- Medel intervention: från 36,86P till 42,27P (+5,41)  

- Medel kontroll: från 37,74P. till 40,91P. (+3,17)  

ECB 

(platta) 

Signifikant ökad balansförmåga (p <.05) jämfört mot kontroll. 

- Medel intervention: från 1412,29 BI till 1274,20 BI (-138,09 BI). 

- Medel kontroll: från 1453,82 till 1375,97 BI. (-77,91BI) 

EOB 

(platta) 

Signifikant ökad balansförmåga (p <.05) utan gruppskillnad. 

- Medel intervention: från 559,97 BI till 551,29 BI (-8,68)  

- Medel kontroll: från 565,61 BI till 551,61 BI (-14) 

Sung et al.* (53), 

2013 

Sydkorea 

Gång 20 

10/10 

HUT: 48,2 år  

(+/- 8,2 år) 

Kontroll: 54,2 år  

(+/- 10,4 år) 

Duration: 4 v. 5 ggr/v. 

 

Interventionsgrupp:  

- HUT 15 min.  

- Fysioterapi 45 min.  

 

Kontrollgrupp:  

- Fysioterapi 60 min.  

OA  Signifikant ökad gångförmåga (p <.05) jämfört mot kontroll. 

- Medeländring intervention: stöd svingfas +7,08%, stöd mellan steg 

+ 6,63%, stöd isättning av fot + 2,99%, frånskjut av fot +3,59%. 

- Medeländring kontroll: stöd svingfas -0,16%, stöd mellan steg 

+2,69%, stöd isättning av fot: +1,12%, frånskjut av fot +0,54% 

- Ingen gruppskillnad i stöd vid isättning av fot.  

- Ingen signifikant skillnad i steglängd, antal steg eller 

gånghastighet.  
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Lee et al.* (27), 

2014  

Sydkorea  

Gång 

Balans 

30 

15/15 

HUT: 63,8 år (+/- 

6,2 år) 

Kontroll: 64,3 år 

(+/-4,8 år) 

 

Duration: 8 veckor, 3ggr/v.  

 

Interventionsgrupp 

- HUT 30 min. 

 

Kontrollgrupp 

- Kontroll: löpband 30 min.  

 

OA  

 

Signifikant ökad gånghastighet (p <.05) jämfört mot kontroll. 

- Medel intervention: från 38,3 cm/sek. till 39,6 cm/sek. (+1,3 

cm/sek.). 

- Medel kontroll: 38,4 cm/sek. till 38,8 cm/sek. (+0,4 cm/sek). 

Signifikant förbättrad stegsymmetri (p <.05) jämfört mot kontroll. 

- Medel intervention: från 0,32% till 0,19% (-0,13%). 

- Medel kontroll: från 0,32 till 0,29 (0,03) 

BBS Signifikant förbättrad balans (p .05) utan gruppskillnad. 

- Medel intervention: från 40,4P till 42,7P (+2,3). 

- Medel kontroll: från svingas 40,5P till 41,7P (+1,2). 

Baek et al.(54), 

2014  

Sydkorea 

Balans 30 

 

15/15 

 

49 - 64 år 

Duration: 8 veckor, 3 ggr/v. 

Interventionsgrupp:  

- HUT 30 min.  

- Fysioterapi 30 min. 

 

Kontrollgrupp: 

- Bålträning 30 min.   

- Fysioterapi 30 min. 

COP 

(platta) 

Signifikant ökad balans (p <.05) jämfört mot kontroll.  

- Medel intervention: responstid: från 0,7s. till 0,6s. (-0,1s), 

steglängd; från 15,9 cm. till 12,2 cm. (-3,7) 

- Medel kontroll: ingen signifikant förändring. 

Beinotti et al. (55) 

2013, Brasilien 

Livskvalitet 20 

10 

10  

 

Duration: 16 veckor, 1-

3ggr/v.  

Interventionsgrupp: 

- HUT 30 min. 1 ggr/vecka 

SF-36 Signifikant ökad livskvalitet (p =.004) jämfört mot kontroll.  

- Medel intervention: från 77,0P till 93,6P (+16,6)  

- Medel kontroll från 79,6P till 73,5P (-5,5).  
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50 – 85 år - Fysioterapi 50 min. 3 

ggr/v. 

 

Kontrollgrupp: 

- Fysioterapi 50 min. 3 

ggr/v. 

Signifikant gruppskillnad i fysisk funktion (p = .001), fysisk 

kapacitet (p =.02) och mental hälsa (p =.04) efter intervention. 

Kim et al. (56), 

2015 

Sydkorea 

Balans 

Gång 

20 

10/10 

Duration: 6 veckor, 5 ggr/v.  

Interventionsgrupp: 

- Fysioterapi + NDT 

- HUT 

  

Kontrollgrupp: 

- Fysioterapi + NDT  

 

BBS 

 

Signifikant ökad balansförmåga (p <.05) jämfört mot kontroll. 

- Medel intervention: + 1,7 p. 

- Medel kontroll: +0,6 p. 

10mWT Signifikant ökar gånghastighet (p <.05) jämfört mot kontroll. 

- Medelvärde tid i intervention: -1,4 s. 

- Medelvärde tid i kontroll: 0,3 s.   

Bunketorp-Käll et 

al. (57), 2017, 

Sverige 

Livskvalitet 

Balans 

Gångförmåga 

123 

 

41/41/41 

 

50 - 75 år  

Duration: 12 v.   

Interventionsgrupp: 

- HUT 2 ggr/v. 

Kontrollgrupp 1: 

- RMT 2 ggr/vecka. ** 

Kontrollgrupp 2: 

SIS 

 

Signifikant ökad livskvalitet jämfört mot båda grupperna (0.001).  

- Medel intervention + 9,8 p. från bas, 56% upplevde effekt.  

- Medel RMT: + 5,2p från bas, 38% upplevde effekt 

- Medelvärde passiv kontroll: -0,5 från bas, 17% upplevde effekt.  

BBS  

 

 

Signifikant ökad balansförmåga (p <.001) jämfört mot båda 

grupperna. 

- Medel intervention: + 1,8 p   

- Medel RMT: + 0,98 
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- uppmaning att fortsätta 

leva som vanligt. 

- Medel passiv: + 0,12  

BDL-BS 

*** 

Signifikant ökad balansförmåga (p =.011) jämfört mot båda 

grupperna.  

- Medel intervention: +2,82 p. 

- Medel RMT: +2,72 p 

- Medel passiv: + 1,03 

TUG Signifikant kortad tid vid test (p =.001) jämfört mot båda grupperna. 

- Medel intervention: - 3,31 s.  

- Medel RMT: -0,54 s.  

- Medel passiv: +1,78 s. 

Bunketorp-Käll et 

al. (58), 2019, 

Sverige 

Gång 

 

 

123 

 

41/41/41 

 

50-75 år 

Duration: 12 v.   

Interventionsgrupp: 

- HUT 2 ggr/v. 

Kontrollgrupp 1: 

- RMT 2 ggr/vecka. ** 

Kontrollgrupp 2: 

- uppmaning att fortsätta leva 

som vanligt 

 

10mWT  

 

 

Signifikant ökad hastighet, egenvald (p = .001) och maximal (p = 

.003) jämfört mot båda grupperna.  

- Medel intervention: egenvald; - 2.22 s, max; - 1.19 s.  

- Medel RMT: egenvald; 0.53 s, max; +/-0 

- Medel passiv: egenvald; +0.37 s, max; +0.88  

Signifikant minskat antal steg vid egenvald (p = .001) och maximal 

(p = .005) gånghastighet jämfört mot båda grupperna.  

- Medel intervention: egenvald; - 2,17, max - 1,40 

- Medel RMT: egenvald; -0,41, max; 0,32   

- Medel passiv: egenvald; -0,41, max; 0,44.  
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Testet utfördes först med av 

deltagaren egenvald 

hastighet, och för deltagaren 

maximal hastighet. 

Signifikant minskad steglängd vid egenvald gånghastighet (p = 

0,031), ingen signifikant gruppskillnad.    

6MWT - Icke signifikant förändring av gångsträcka (P = .24) utan 

gruppskillnad. 

- Medel intervention: + 25,17 m.  

- Medel RMT: +7,81  

- Medel passiv: + 4,77  

HUT: hästunderstödd terapi, RMT: Rytm- och musikterapi, SIS: Stroke Impact Scale, och SF-36; Short Form (36) Health Survey, är formulär för att utvärdera livskvalitet. P. = 

poäng vid skattning. BBS; Bergs Balance Scale, ECB; Eyes Closed Balance, EOB; Eyes Open Balance, COP; Centre of Pressure, är test för att mäta balans. BI: balansindex OA; 

optisk analys, TUG; Timed Up and Go, 10mWT; 10-meter Walking test, och 6mWT; 6 minutes Walking test, är test/mätmetoder för att mäta gång.   

* Studie som ej nådde nivån ”hög kvalitet” via PEDro-score enligt Hillman et al, och som exkluderats från GRADEstud-utvärdering.  

** Gruppen var interventionsgrupp i en studie som testade olika metoder 

*** Tillgängliga data begränsat, data finns endast för 38 deltagare, uppfyller ej kriterier för säker signifikans enligt poweranalys. 
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4.2 Effekt och evidensgradering 

4.3 Effekt på balans 

Fem studier undersökte effekt av HUT på balans. Fyra artiklar använde BBS som mätverktyg, 

och visade alla en förbättring jämfört mot kontrollgruppen (27,52,56,57). Endast en av dem 

utförde uppföljningsmätningar, dessa visade att förbättringen avtagit men fortfarande var 

signifikant bättre än innan intervention och jämfört mot kontrollgrupp efter sex månader (57).  

Den femte studien undersökte statisk balans via COP, och visade en signifikant förbättring i 

stabilitet och hur snabbt deltagarna flyttade COP i stående jämfört mot kontroll (54). En studie 

kompletterade BBS med EOB och ECB, och visade likvärdig effekt mellan HUT och bålträning 

på statisk balans om testpersonen inte blundar. Vid test med slutna ögon sågs en signifikant 

bättre effekt av HUT på balans jämfört mot bålträning (52).   

I en annan studie kompletterades BBS med BDL-BS. Testet lades till under pågående studie, 

vilket gav färre mätningar än med BBS. Båda testerna visade dock med en signifikant 

mellangruppskillnad en förbättring av balans till följd av HUT (57).  

4.4 Effekt på gångförmåga 

Fem studier undersökte effekt av HUT på gång, vissa med mer än en mätmetod. Två mätningar 

gjordes med 10mWT, två med optisk analys, en med 6MWT och en med TUG.  

Studierna som mätte med 10mWT och TUG visade en signifikant förbättring av gånghastighet 

jämfört mot kontroll (56–58). Även studierna som mätte med optisk analys visade förbättrad 

gångförmåga av HUT (53,56), men endast en av dem visade ökad hastighet (27). Den andra 

studien visade ingen skillnad i hastighet, men förbättrad stabilitet och frånskjut vid steg (53). 

En studie mätte gångförmågamed både 10mWT och 6MWT, och resultatet visade signifikant 

förbättring jämfört mot kontrollgrupp vid mätning med 10mWT men inte med 6MWT. 6MWT 

visade ingen signifikant förbättring vare sig mot kontroll eller i sig själv (58).  

4.5 Effekt på livskvalitet. 

Två studier undersökte effekt av HUT på livskvalitet och båda visade förbättringar gentemot 

kontrollgrupperna. Ingen av studierna använde ridsimulator, och den ena mätte med SF-36 

medan den andre mätte med SIS (55,58). I den ena studien syntes förbättringar endast i 

domänerna fysisk kapacitet, fysisk funktion och psykiskt välmående (55). I den andra saknades 

underlag nog för en statistiskt relevant analys på de olika domänerna mellan grupperna, utan 

bara på slutvärdet, vilket var vad studien redovisade (57).  
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4.6 Evidensgradering 

Fem artiklar bedömdes vara av hög kvalitet enligt PEDro och användes för evidensgradering, 

de som inte togs med visade effekt av HUT på balans via balansplatta (52), på gångförmåga via 

optisk analys (53), samt balans och gångförmåga via optisk analys och BBS (56). 

Ett sätt att öka tillförlitligheten i statistiska analyser är genom en poweranalys, ett sätt att räkna 

ut rekommenderat antal deltagare för statistisk relevans (48). Endast två studier innehöll 

poweranalys, vilket sänkte evidensstyrkan för samtliga utfallsmått med ett poäng för bristande 

precision. 

Evidens för effekt på balans. Granskningen av artiklar som testade balans visade måttligt hög 

evidens. Artiklarna visade likartade resultat, både med likadana och med olika mätverktyg, alla 

hade kontrollgrupper som gavs någon form av träning, undantaget en som redovisade två 

kontrollgrupper där en var passiv inte gavs någon form av behandling. Artiklarna skiljde sig i 

intervention, två undersökte träning med ridsimulatorer och en med hästar.  

Överförbarheten till svensk standard bedömdes vara god. Den största av studierna utfördes vid 

Göteborgs universitet, och interventionerna för test- och kontrollgrupp var i de andra studierna 

lika nog att kunna ges i Sverige, och alla test utom ett var väletablerade internationellt. Det 

icke-väletablerade testet var utvecklat i Sverige och har använts inom svensk vård.    

Evidens för effekt på gång. Granskningen av artiklar som testade gångförmågavisade mycket 

låg evidens. Utöver tidigare nämnda avdrag för bristande precision drogs två poäng för 

bristande samstämmighet. Det första drogs för att en studie visade ett resultat som gick emot 

de övriga, det andra för att det rådde stor skillnad i utförande av interventionerna. Avsaknad av 

systematiska översikter bedömdes vara stor nog påverkan för att dra av ytterligare en poäng. 

Överförbarheten däremot bedömdes vara god, med likadana motiveringar som för effekten av 

HUT på balans.  

Evidens för effekt på livskvalitet. Granskningen av effekten av HUT på livskvalitet visade på 

låg evidens. Utöver tidigare nämnda avdrag för bristande precision drogs även att poäng för 

bristande samstämmighet. Avdraget motiverades med en stor skillnad i frekvens och duration 

av interventionerna, att interventionerna i kontrollgrupperna skiljde sig markant från varandra, 

och att redovisning av resultat gjordes på olika sätt. Utfallen av studierna var dock väldigt lika, 

varvid endast ett poäng drogs.  
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Sammanfattningsvis kan det sägas att GRADEstud visade måttligt hög evidens för effekt av 

HUT på balans, mycket låg evidens för effekten på gång, och låg evidens för effekt på 

livskvalitet.  

5 Diskussion  

5.1 Resultatsammanfattning 

Åtta RCT-studier som innehöll totalt tolv mätningar på de angivna frågeställningarna har 

granskats och bedömts enligt PEDro, och majoriteten av dem visade att HUT har en signifikant 

positiv effekt av HUT på utfallsmåtten i frågeställningarna. Det samlade evidensvärdet visades 

vara högt för effekt på balans, lågt för effekt på livskvalitet och mycket lågt för effekt på gång.    

Effekten av HUT på balans undersöktes i fem studier, med fem olika test i totalt i åtta olika 

undersökningar. I samtliga studier syntes en signifikant förbättrad balans av HUT, men bara 

sex undersökningar visade en signifikant mellangruppsskillnad. De undersökningar vars 

resultat var utan signifikant mellangruppskillnad var båda ifrån studier som exkluderades ur 

GRADEstud-mätningen, därför har detta inte påverkat resultatet av den.  

Effekten av HUT på gångförmåga undersöktes i fem studier, med fyra olika tester i totalt sex 

olika undersökningar. Samtliga studier visade någon sorts förbättring av gångförmågan, med 

signifikant mellangruppsskillnad. Dock visade två undersökningar fördelade på två olika 

studier avvikande resultat, de visade att gånghastigheten inte ökade av HUT medan fyra andra 

visade att den gjorde det. Tre studier exkluderades från GRADEstud-mätningen på grund av att 

de inte hade hög nog PEDro-poäng , varav en var en av de som inte visade någon ökad 

gånghastighet av HUT.  

Effekten av HUT på livskvalitet undersöktes i två studier, med två olika test och en 

undersökning per studie. Båda studierna visade en signifikant förbättring av livskvalitet både 

inom grupperna och jämfört mot kontrollgrupperna.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Balans. Resultatet avseende effekten av HUT på balans var det som tydligast visade en effekt. 

Balans var det utfallsmått som flest studier av hög kvalitet utvärderade, och alla studier som 

undersökte balans visade på någon form av förbättring jämfört mot kontroll. Förbättringarna 

syntes i både statisk och dynamisk balans, och både i funktionella tester och i digitala 

mätningar.  
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Den största skillnaden i interventionerna var den att vissa studier använda ridsimulatorer medan 

andra använda riktiga hästar. Detta ansågs inte påverka granskningen dels för att mekanismen 

bakom balans främst verkar genom förflyttning av tyngdpunkt och proprioception i relation till 

denna snarare än hur understödsytan rör sig när hästen går, och dels för att det finns en 

systematisk översikt som, med försiktighet, antyder att ridsimulatorer kan ha en effekt på balans 

som är likvärdig den vid ridning på en riktig häst (7).    

Förbättrad balans av HUT efter stroke har även setts i annat än RCT-studier, i en icke-

randomiserad studie av Han et al 2012. Studien är lik de studier som hittats och inkluderats i 

granskningen men skiljer sig i att den utöver BBS även mäter med ett annat test, B-POMA. 

Även vid mätning med B-POMA visades en förbättring av balans efter HUT (59).  

Värt att resonera kring är förbättringen i statisk balans med slutna respektive öppna ögon, och 

att det var först med slutna ögon som skillnaden mot kontrollgruppen blev signifikant (52). 

Detta stämmer överens med förklaringsmodellen bakom HUT, som främst bygger på 

förskjutning av balanspunkt och på proprioception. Därmed torde HUT kunna utveckla 

proprioceptiv och vestibulär balanskontroll, snarare än visuell.  

Det finns dock nästintill inga studier för att stärka denna hypotes, undantaget en studie av 

Ramos et. Al som visade att HUT kan ge effekt på balans även hos synskadade. Studien utfördes 

dock inte på synskadade som drabbats av stroke, utan på en blind person med autism (60).  

Inom forskning på effekt av HUT på andra områden än stroke finns översikter med metaanalys 

som visat förbättrad balans av HUT hos barn och unga med CP-skador (10,61). En skillnad 

mellan CP och stroke är hur skadorna uppstår. En stroke drabbar i majoriteten av alla fall äldre, 

och ytterst sällan barn. Detta gör att skadorna, om än likartade i natur, drabbar hjärnor i olika 

faser av sin utveckling och som kanske har olika förutsättningar att ta till sig rehabilitering.  

En annan osäkerhetsfaktor är resultatet av balanstest utföra med BBS. Alla mätningar med BBS 

visade en signifikant ökad balans i utfall och mellan grupper, med en förändring i snitt mellan 

1,7 och 5,41 poäng.  

Donoghue et al. menar att förändringar under 4p i BBS inte representerar någon klinisk 

signifikant skillnad. Detta tillsammans med att HUT verkar vara svårt att utföra på patienter 

med grova ÖMN-nedsättningar, och att BBS verkar ha svårt att mäta resultat på de med 

lindrigare nedsättningar, är en osäkerhetsfaktor i resultatet på alla de inkluderade studier som 

mäter med BBS (62). 
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Gångförmåga. Resultat avseende effekten av HUT på gångförmåga var det minst tydliga. Flera 

studier visade att HUT gav en signifikant förbättring på gångförmågan, bland annat i hastighet 

över korta sträckor, stabilitet och motorkontroll. Däremot syntes ingen effekt av HUT på 

gångförmåga över längre sträckor. En studie visade dock att HUT inte gav ökad hastighet på 

korta sträckor, i motsats till övriga studier (58), och en annan visade effekt på korta sträckor 

men ingen mellangruppsskillnad (53).  

En förklaring till de spridda och otydliga resultaten är de stora skillnader som fanns i 

interventionernas utförande. Vissa studier utförde interventionerna med hästar och andra med 

ridsimulatorer. Då förklaringsmodellen för effekten av HUT på gångförmåga till stor del antas 

bygga på proprioception från understödsytans/hästens rörelser vid gång är detta en sannolik 

förklaring till det spridda resultatet. Till skillnad från effekten av HUT på balans finns dessutom 

inga systematiska översikter, utan bara en enskild studie som mäter skillnaden mellan effekt av 

HUT via ridsimulator och HUT på en riktig häst. Studien mätte dessutom inte gångförmåga i 

sig, utan aktivitet i några av de benmuskler som är aktiva vid gång (8).  

Avsaknad av effekt på gånghastighet är något som även synts i tidigare studier. 2010 visade 

Beinotti et al. i en experimentell studie att HUT förbättrar motorkontroll i benen vid gång, men 

inte ökar hastigheten efter en stroke (63).  Liknande resultat fick även Han et al. i en icke 

randomiserad prospektiv studie 2012, där de visade att gångförmåga inte påverkas av HUT efter 

en stroke, medan stabilitet och balans påverkas (59).   

Systematiska översikter över effekten av HUT på andra än strokedrabbade har visat att en ökad 

gånghastighet är möjlig hos friska äldre (64), men att de främsta effekterna på gångförmågahos 

de med symtom från ÖMN-syndrom finns i sådant som stabilitet, gångsymmetri och 

grovmotorik.  

Detta stämmer med förklaringsmodellerna bakom HUT, som verkar via proprioception, 

anpassning av balanspunkt och till omgivning snarare än genom att träna hastiga rörelser.  

En annan förklaring till de motstridiga resultaten skulle kunna vara att de mätningar som visade 

en ökad hastighet använde andra test än den som visade att hastigheten inte påverkades.  

Ökad hastighet sågs i de studier som mätte via TUG och 10mWT, vilka båda testar gångförmåga 

över korta sträcker, medan de mätningar som inte visade någon ökning av hastighet använde 

antingen 6MWT, som använder en längre sträcka, eller en optisk mätning av gångförmåga där 

sträcka inte redovisades. En möjlig förklaring till detta skulle kunna ses i de resultat som sågs 
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av Sung et al, som visade ökad stabilitet och förbättrat frånskjut vid gång istället för ökad 

hastighet. Det är inte osannolikt att en förbättring av frånskjut ger en större effekt på ett test 

som TUG, som även inkluderar vändning och uppresning från stol, och att det har en påverkan 

på kortare sträckor där den som genomgår testet kan ta i mer, men att det kan skilja sig på längre 

sträckor där uthålligheten är en större faktor.  

Utöver detta anger förbättringen av tid att utföra TUG-test i kombination med kortad responstid 

att HUT skulle kunna användas för att minska fallrisk, vilket skulle behöva utvärderas i fler 

studier och mer fler tester än endast TUG. 

Livskvalitet. Även studierna på livskvalitet har visat god effekt av HUT, vilket stämmer med 

studier på andra tillstånd än stroke. Exempelvis visade en RCT 2019 att livskvalitet hos äldre 

med artrit  kan öka av HUT (6), och en systematisk översikt med metaanalys har visat detsamma 

hos patienter med MS (65).  

Detta stämmer med studien av Bunketorp-Käll et. al, som visade att de som rehabiliteringstränar 

med HUT upplever sin rehab mer meningsfull än de som rehabiliteringstränar på annat sätt 

(57). Det är inte osannolikt att känslan av att träningen är meningsfull även skulle kunna ha 

effekt på motivation och viljan att delta i annan rehabiliteringsträning, vilket bör utforskas 

vidare i framtiden.  

Ett problem med är att SF-36, som överlag är ett reliabelt och väl validerat test på livskvalitet, 

har ifrågasatts inom strokevård i det att det inte mäter alla aspekter av en stroke och bör 

kompletteras av andra test (43,66). Den andra studien, som är den större och som utförts med 

powerberäkning, använde sig av SIS som är framtaget för stroke (44). Detta gjorde att endast 

en studie undersökte livskvalitet med ett mätverktyg framtaget för patientgruppen som mättes.   

5.3 Metoddiskussion 

En styrka med studien är metodvalet. Systematiska litteraturgranskningar av peer-granskade 

studier, utförda via väletablerade databaser och mallar ger generellt ett trovärdigt resultat (48).  

En svaghet med metoden är att den kan vara starkt kunskaps- och/eller definitionsberoende. 

HUT är ett område där det i nuläget saknas fasta definitioner och tydliga gränsdragningar kring 

vad som ingår i och vem som kan utföra HUT (67,68), vilket ökar risken att sökord och studier 

missas vid litteratursökning, att studier feltolkas på grund av antaganden, eller att interventioner 

och därmed resultat inte blir representativa för terapin i fråga. Det enda sättet att kunna använda 
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metoden inom områden utan tydliga definitioner och avgränsningar, som HUT, blir således att 

ha kunskap nog om ämnet i fråga att kunna undvika dessa misstag. 

Försök har gjorts att skapa en fast terminologi för att underlätta både för forskning och för de 

patienter som önskar behandlas med terapiformen i fråga. Detta har dock skett nyligen, och den 

nya terminologin återfanns inte i några RCT-studier vid litteratursökningen (69). 

 

Tester och mätmetoder. Flera faktorer kan tänkas påverka resultatet och bör lyftas. Den 

främsta är det låga deltagarantalet. De två största studierna var delar av samma projekt och hade 

totalt 123 deltagare vid start, en studie hade 67 deltagare och resten mellan 20 – 30 deltagare.   

En annan faktor som kan ha påverkat är skillnaden mellan ridsimulatorer och vanliga hästar. 

Den enda dokumentation som hittats gällande detta avhandlar balans (7), varvid det 

vetenskapliga underlaget som visar att ridsimulatorer ger en påverkan likvärdig den vid ridning 

är lågt, och orsaken är brist på studier.  På grund av bristen gjordes ingen skillnad mellan HUT 

via hästar och HUT via ridsimulatorer vid artikelurval, men skillnaderna däremellan är ett 

område i sig som bör redas ut i framtida studier.   

Ytterligare en faktor att belysa är skillnader i djurhållning. I Sverige finns ett tydligt uttalat och 

lagstadgat djurskydd (70), men det är inte säkert att detta finns i alla länder, eller om det finns 

att det ser likadant ut.  Sannolikt skiljer sig lagar, regler och attityder kring djurhantering mellan 

olika länder och grupper, och det är inte osannolikt att detta ger skillnader i hur djuren i 

studierna behandlats och därmed bettet sig, vilket kan påverkat resultatet av studierna de 

deltagit i. I framtida studier bör därför även hänsyn till djurens levnadsmiljö och hantering 

beaktas och redovisas.  

Det kan inte heller uteslutas att vissa av de motstridiga resultaten kan härröra ur att vissa studier 

använde väsentligt skilda mätmetoder, exempelvis gånganalys va 6MWT eller optisk analys. 

Över tid och med flera studier lär detta dock bli en styrka snarare än en källa till oklarhet, 

eftersom systematiken bakom analyserna är densamma, men i nuläget är det en osäkerhetsfaktor 

Det är därför viktigt att fortsätta att forska på validitet och reliabilitet kring mätverktygen, samt 

att skapa standarder för bruk av metoder likt optiska mätningar.  

En annan fråga att reda ut är vad som egentligen förbättras av HUT, så att framtida forskning 

och applikationer kan riktas dit de bör. Ett exempel på detta kan ses i diskussionen kring TUG, 

balans och gång, och hur en studie som mätte gångförmåga med optisk analys redovisade alla 

mätvärden var för sig, varvid den presenterade förbättringar av gångförmåga som var för sig 
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kunde ses som förbättrad balans (53). Bland annat sågs ökad stabilitet i stödben i svingfas, 

vilket liknar enbensstående, och ökad stabilitet vid isättning av fot, vilket liknar en 

balansjustering av COP. Detta kan vara viktigt vid val av forskningsområden och sätt att utföra 

både HUT och framtida studier, eftersom stroke är en diagnos med symtom som varierar med 

typ av skada.   

Svårigheter med skattningsskalor.  

Ytterligare en tänkbar svaghet är GRADEstud. Verktyget är framtaget för studenter utan 

forskningsvana, men är ändå till stor del beroende av hur studenten i fråga tolkar information 

som granskas. Detta korrigeras i viss mån av att bara tre områden bedöms istället för åtta som 

i GRADE, vilket istället kraftigt begränsar tillförlitligheten till resultatet, som trots att det anges 

i samma termer som vid granskning via GRADE inte alls är tillförlitligt på samma sätt. En 

annan svaghet med GRADEstud är att det till skillnad från GRADE inte går att höja, utan bara 

sänka en studies betyg. Detta dömdes dock inte påverka analysen i denna studie.  

En annan svaghet är att PEDro-skalan sätter stor vikt vid blindning, och att vissa sorters 

blindning är svår att genomföra i en studie som är beroende av en andras interventioner. I fallet 

HUT försvåras detta än mer av att interventionsverktyget i sig, en häst, är nästintill omöjlig att 

blinda. Det verkar således inte gå att skapa någon form av placebokontroll. Under analys 

övervägdes att modifiera skalan ytterligare, men detta gjordes ej eftersom placebo som fenomen 

inte upphör att existera bara för att det inte går att ta fram omständigheter för att testa det. 

PEDro-skalan var även den kunskaps- och erfarenhetsberoende, då mallen i viss mån byggde 

på erfarenhet nog att bedöma de områden som värderas. Som exempel kan det nämnas att en 

del studier vid skattning upplevdes vara av mycket högre kvalitet än andra, men ändå fick de 

lika många poäng i bedömningen. Sannolikt var detta på grund av brist på erfarenhet vid 

bedömning snarare än brister i PEDro-skalan som skattningsverktyg. 

5.4 Etikdiskussion  

I 7/8 studier hade etiskt godkännande erhållits, medan en inte nämnde någon formell etisk 

prövning. Istället beskrev studien säkerhet och hur deltagarna gavs och informerades om 

rättigheter som motsvarande förfarande i övriga studier.  

Det bör även nämnas att HUT är en kraftigt resurskrävande behandlingsmetod, inte bara 

ekonomiskt utan även utrymmesmässigt, vilket öppnar för risken att introducera en behandling 

som ger god effekt men som inte görs tillgänglig för alla. 
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Jordbruksdepartementet skriver å andra sidan att hästsektorn är en outnyttjad resurs i samhället, 

som om den ges ökad samverkan med regionala och kommunala aktörer kan göras till något 

för samhället mer inkomstgenererande. (71) Det är med andra ord inte säker att HUT behöver 

vara resurskrävande. 

Exempelvis skulle en samverkan mellan fysioterapeuter och ridskolor kunna ge en möjlighet 

att göra HUT till en mer lättillgänglig vårdform. Ridskolor har både personal utbildad i att 

hantera hästar och hästar som är vana vid ovana ryttare, och fysioterapeuten behöver inte själv 

stå för häst eller ridbana utan kan fokusera på sitt arbete med patienten. Detta skulle kunna vara 

ett första steg för att göra HUT mer tillgängligt i samhället.     

Det bör även nämnas att hästar är levande, tänkande och kännande djur, med egen vilja och 

egna tankar, som lätt fångar upp och reagerar på människors rörelser och fokus(72), och de har 

dessutom egna rättigheter i form av djurskyddslagar (70). Detta är viktigt att tänka på vid både 

forskning på- och utveckling av HUT. Dels för att en levande häst alltid kommer föra in en 

oförutsägbar aspekt i terapiformen, vilket både kan utsätta patienten för en risk, och för in en 

djuretisk aspekt i terapin. Ett exempel på situationer som kan tänkas uppstå skulle kunna vara 

om en patient är för tung för hästen och den får ont, eller om hästen av någon anledning inte 

vill gå och behöver tvingas att prestera. Det finns då risk att hästen lider, eller i värsta fall tappar 

humöret och agerar utåt. I framtida studier bör därför även hästens välbefinnande tas hänsyn 

till vid etisk prövning, även om studien i sig inte är en studie på djur.   

Detta skulle å sidan kunna vägas upp av kunniga hästskötare som känner och kan se hästens 

begränsningar och risker med den, och fördelarna med att eventuellt kunna förbättra balans, 

gångförmåga och livskvalitet hos patienter som drabbats av stroke gör behandlingsformen väl 

värd att fortsätta forska i.  

5.5 Överförbarhet och klinisk relevans 

Studieresultaten som visar god effekt vid balans och gångträning är överförbara till svensk vård. 

De två största studierna utfördes som en del av ett projekt vid Göteborgs Universitet (57,58), 

Sveriges regering har visat en vilja att satsa på hästnäring (71), och förklaringsmodellerna 

bakom HUT bygger på proprioceptiv stimulering (5), vilket redan används inom strokevården 

i form av tapping, vibrationer och facilitering av rörelser(47).  Behandlingsformen är i nuläget 

resurskrävande, men indikationer finns på att det finns möjligheter att med rätt stöd ändra detta. 

(71)  
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En osäkerhet kan finnas i konceptet livskvalitet, som i mätningar skulle kunna påverkas av 

kulturella skillnader mellan olika länder. Det finns därför studier som utvärderar just hur 

frågeformulär om livskvalitet påverkas av olika kulturer (73), eller hur de kan anpassas till olika 

samhällsgrupper (74). Detta skulle kunna påverka överförbarheten, och eftersom både 

livskvalitet och kulturer kan vara föränderliga är det viktigt att fortsätta utveckla de mätverktyg 

som finns för livskvalitet.  

Ett annat problem med överförbarhet är resurserna, då främst kostnaden för en häst och en 

specialutbildad terapeut. Starkast evidensen framkom för effekt av HUT på balans, vilket bör 

jämföras mot att en studie visade en nästan likvärdig förbättring i statisk balans med öppna 

ögon efter HUT som efter balansträning på matta. Om framtida studier kan bekräfta detta samt 

finna sätt att utöka resultatet till dynamisk balans är HUT sannolikt inte ett kostnadsmässigt 

rimligt vårdalternativ för balansträning av patienter som drabbats av stroke. Det är därför viktigt 

att i framtida studier utreda mer tydligt inte bara effekten av HUT på olika funktioner, utan även 

hur HUT står sig specifikt mot de behandlingar av stroke som används inom vården idag.  

Ett sätt att lösa resursproblemet vore att utveckla bättre ridsimulatorer, vilket sannolikt kommer 

att ske med tanke på effekten av HUT på CP. Det finns dock en risk att detta tar bort de mentala 

effekterna av HUT, då evidens för att dessa hänger samman med ridsimulatorer saknas.   

 

6 Konklusion 

Artikelgranskningen visade att forskning visat god effekt av HUT på balans, gångförmåga och 

livskvalitet. Forskningsgranskning med hjälp av GRADEstud visade måttligt hög evidens för 

effekten av HUT på balans, låg evidens för effekten av HUT på livskvalitet, och mycket låg 

evidens för effekten av HUT på gångförmåga.  

På grund av begränsningar i studiens utförande och metod, och på grund av bristande underlag, 

är den slutgiltiga konklusionen att mer forskning samt en granskning via GRADE behövs för 

att kunna besvara frågeställningarna fullständigt.  
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Bilagor 

Bilaga 1, PEDro-scale och bruksanvisning.  

 



 

Bilaga 2 – GRADEstud och manual. 

Förenklad GRADE - GRADEstud  

SBU GRADE  

SBU och Socialstyrelsen i Sverige har använt det internationellt utvecklade GRADE systemet (1) för 
att bedöma tillförlitligheten på det vetenskapliga underlaget (2). GRADE finns beskriven på svenska i 
SBU’s handbok kapitel 9 (2).      

GRADE har dock upplevts för avancerat för studenter som skriver kandidatuppsatser. Därför beskrivs 
i detta dokument en förenklad variant av GRADE som kallas GRADEstud.  

GRADEstud baseras på SBU’s metodbok (2). Enligt deras metod bör endast studier med hög kvalitet 
ingå i sammanvägningen. Detta gör att när man inleder arbetet med att bedöma tillförlitligheten i 
det sammanvägda resultatet så utgår man från antagandet att resultatet har en ”Hög tillförlitlighet” 
(se tabell 1a). Det motsvarar att underlaget består av studier med optimal design för att besvara 
frågan, till exempel randomiserade studier om forskningsfrågan gäller effekter av interventioner. 
Därefter kan tillförlitligheten justeras neråt beroende på fem olika riskområden, se tabell 1b. Om 
osäkerheten som introduceras i ett riskområde är allvarlig så kommer tillförlitligheten att sänkas med 
ett steg. Anses osäkerheten vara mycket allvarlig så sänks tillförlitligheten med två steg.  

Tabell 1a. Tillförlitlighet av det sammanvägda resultatet enligt GRADE (2).  

Tillförlitlighet  

Hög + + + +  

Måttligt hög + + +   

Låg + +  

Mycket låg +   

   

Tabell 1 b. Justering av tillförlitlighet enligt GRADE.  

Sänk gradering om:  

1. Risk för bias pga. brister i studierna   

2. Bristande samstämmighet i studierna   

3. Bristande precision   

4. Bristande överförbarhet/relevans   

5. Publikationsbias  

  

    

 

 

 

 



 

GRADEstud  

GRADEstud är tänkt som hjälp för studenter att sammanväga resultatet av interventionsstudier som 
gjorts i form av randomiserade kontrollerade studier. I GRADEstud har några kriterier utelämnats och 
beskrivningen av kriterierna har skrivits om delvis för att underlätta bedömningen för studenter.   

Att göra innan bedömning av tillförlitlighet enligt GRADEstud  
Kvalitetsgranskning ska göras av samtliga enskilda artiklar och beskrivning av dessa görs i både text 
och tabellform. I den sammanvägning som sedan ska göras tas enbart studier med av högre kvalitet. 
GRADEstud används för att göra en bedömning av tillförlitligheten av det sammanvägda resultatet 
vilket sedan beskrivs i löpande text.  

Frågor att tänka på vid start av värdering enligt GRADEstud  
• Ska varje utfallsmått sammanvägas för sig?  

• Behövs någon uppdelning vad gäller typ av interventioner, t ex om olika typer av 
kombinationsbehandlingar?  

• Hur ska resultaten hanteras om utfallen mäts vid olika tidpunkter?  

Arbetsprocess GRADEstud  

GRADE rekommenderar att enbart studier med hög kvalitet ska räknas med i det sammanvägda 
resultatet. Därför kan ni definiera vilka studier ni anser har hög kvalitet och endast ta med dessa i det 
sammanvägda resultatet. Samtliga granskade kvalitetsstudier ska dock beskrivas i både text och 
tabell.   

När ni påbörjar arbetet med att bedöma tillförlitlighet kan ni därför utgå från antagandet att 
resultatet har ”Hög tillförlitlighet” (tabell 2a). Därefter kan tillförlitligheten justeras nedåt (ett eller 
två steg) utifrån tre riskområden (tabell 2b). Om det endast framkommer en artikel som värderar 
effekt av en behandling på ett utfall, görs ingen sammanvägning, utan det vetenskapliga underlaget 
beskrivs som ”otillräckligt underlag för sammanvägning av resultat”. 

Tabell 2a. Preliminär tillförlitlighet enligt GRADEstud  

Tillförlitlighet  

Hög + + + +  

Måttligt hög + + +   

Låg + +  

Mycket låg +   

  

Tabell 2b. Justering av tillförlitlighet enligt GRADEstud  

Riskområden. Sänk gradering om:  

1. Bristande samstämmighet i studierna (maximalt 2 steg)  

2. Bristande precision (maximalt 2 steg)   

3. Bristande överförbarhet/relevans (maximalt 2 steg)  

  

Bristande samstämmighet i studierna  
I vilken utsträckning har studierna kommit fram till samma resultat. Pekar de åt samma håll och är 
effektstorleken jämförbar? Hur likartade är interventionerna med tanke på population, intervention,  
kontrollgrupp. Tillförlitligheten kan sänkas en till två steg beroende på hur stora bristerna i  



 

överensstämmelse är. Om det är relativt likvärdigt i vilka studier som har effekter och vilka som inte 
får effekter dras 2 p av. Vid bristande överensstämmelse av flera orsaker kan ett till två p dras av.   

Om det är fler studier som visar på ingen effekt beskrivs att tillförlitligheten bedöms vara hög för att 
ingen effekt kan ses av interventionen i fråga.   

Bristande precision  
Detta kriterium uppskattar hur osäker den sammanvägda effekten är. Få observationer och breda 
konfidensintervall i de olika studierna kommer att leda till sämre precision. Precisionen beror bla av 
antalet händelser, antal personer i grupperna. Ett hjälpmedel för att bedöma detta är att se om 
studierna gjort poweranalys och sedan uppnår önskat antal deltagare utifrån poweranalysen. Ett 
observandum är få deltagare där ingen poweranalys redovisas. Tillförlitligheten kan sänkas ett till två 
steg.   

Bristande överförbarhet/relevans  

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning det vetenskapliga underlaget är 
generaliserbart och relevant för svenska förhållanden. Viktiga frågor att överväga är till 
exempel hur väl populationen överensstämmer med den man ser i daglig svensk praxis, om 
interventionen utförs på samma sätt som i Sverige, om kontrollgruppen är relevant och om 
sammanhanget interventionen ges är rimligt likartat. Ett exempel på bristande 
överförbarhet är att kontrollgruppen får en behandling som inte finns tillgänglig i Sverige. 
Det går då inte att avgöra hur effektiv interventionen är jämfört med sedvanlig behandling i 
svensk praxis. Tillförligheten kan sänkas en till två steg.   

Resultatet gällande bedömning av tillförlitlighet av det sammanvägda resultatet  
Beskriv det sammanvägda resultatet utifrån begreppen hög till mycket låg tillförlitlighet. Beskriv 
också eventuella orsaker till att tillförlitligheten sänkts.   
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Artikeln angavs vara en RCT enligt 

PubMed, men var en sammanfattning och 

hänvisning till en RCT av Bunketorp-Käll 

som redan inkluderats.  

 


