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Sammanfattning 

   Parkinsons sjukdom drabbar 15 av 10 000 personer. Sjukdomen kan påverka gången 

genom freezing, då individen stannar upp och är oförmögen att fortsätta att gå. Detta är ett 

mycket besvärande symtom som kan behandlas med olika cueingstrategier. Även 

gånghastighet kan förbättras med hjälp av cueingstrategier. I den senaste litteraturstudien 

var evidensen för cueing oenig. Syftet med litteraturöversikten var att undersöka om 

evidensen för auditiv och visuell cueings effekt på freezing och gånghastighet har stärkts 

sedan den senaste litteraturstudiens kartläggning. En deskriptiv design valdes för 

litteraturöversikten. Sju artiklar från databaserna PubMed, Amed, PEDro och Cinahl 

uppfyllde inklusionskrierierna och granskades enligt PEDro scale. Auditiva och visuella 

cueingstrategier minskade freezing och hade varierande effekt på gånghastighet. Flera 

studier kombinerade båda cueingstrategierna tillsammans eller med annan träning. Vidare 

studier där enbart en cueingstrategi används behöver göras för att fastställa vilken 

cueingstrategi som ger vilken effekt. 

Nyckelord: Parkinson’s disease, auditory cueing, visual cueing, freezing, gait speed. 

  



 
 

 
 

Abstract 

   Parkinson’s disease affects 15 of 10 000 people. The disease can affect gait through 

freezing, which is when the individual stagnates, unable to continue walking. This disabling 

symptom can be managed with cueing strategies. Gait speed can also improve with cueing. 

The latest literature review that examined cueing showed disagreeing results. The aim of this 

literature review was to investigate if the evidence for the effect of auditory and visual 

cueing on freezing and gait speed has improved since the latest review. A descriptive design 

was chosen. Seven articles from the databases PubMed, Amed, PEDro and Cinahl met the 

inclusion criteria and were analyzed with PEDro scale. Auditory and visual cueing decreased 

freezing and showed varying results on gait speed. Several studies combined both cueing 

strategies with each other and other training. Future research that only uses one cueing 

strategy is needed to determine the effects of each strategy. 

Key words: Parkinson’s disease, auditory cueing, visual cueing, freezing, gait speed. 
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1. Inledning 

   Idag har 15 av 10 000 personer Parkinsons sjukdom (1). Den påverkar inte bara motoriken, 

utan även kognitionen (2). Sjukdomen kan även påverka gången genom freezing, vilket 

innebär att individen stannar upp under gång (3) och är oförmögen att fortsätta. Detta är ett 

mycket besvärande symtom (4) som kan behandlas med olika cueingstrategier (5). Det finns 

ett samband mellan gånghastighet och graden av funktionsnedsättning (6) och bland annat 

gånghastigheten har förbättrats med hjälp av behandling med olika cueingstrategier (7,8).  

2. Bakgrund 

2.1. Parkinsons sjukdom 

   Parkinsons sjukdom klassificeras som en kronisk progressiv neurodegenerativ sjukdom, 

som förutom att ge motoriska rubbningar, även påverkar kognitiva funktioner, uttryckande 

av känslor samt autonoma funktioner. Sjukdomen är idiopatisk. Män drabbas oftare än 

kvinnor (2). Prevalensen är cirka 15 per 10 000 invånare och ökar med ålder. Parkinsons 

sjukdom debuterar vanligen i åldern 55-60 år (1).  

   Den fysiologiska orsaken till sjukdomen är degeneration av nervceller i de basala 

ganglierna och då främst i substantia nigra, som är den främsta källan till neurotransmittor-

substansen dopamin. Brist på dopamin leder till ökad inhibition av rörelser och förändrad 

grundtonus (2). 

2.2. Symtom    

   För att kunna ställa diagnosen Parkinsons sjukdom krävs att minst två av tre 

kardinalsymtom kan påvisas. De symtomen är bradykinesi, rigiditet och vilotremor (2). Andra 

symtom som kan ses vid Parkinsons sjukdom är nedsatt balans, semiflekterad hållning, 

mimikfattigdom, dysautonomi, affektiva störningar (främst depression) och i senare skeden 

av sjukdomen även ökad risk för demenssjukdom (1).  

2.2.1. Freezing 

   Bradykinesi innebär att individens rörelser är förlångsammade (2). Detta symtom kan i 

senare skeden av sjukdomen manifestera sig genom freezing, vilket innebär att individen 

stannar upp under gång (3) och inte kan fortsätta rörelsen (4). Freezing-episoden kan pågå i 
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sekunder till minuter (9) och uppkommer oftast vid initiering av gång, vid vändningar, vid 

passage genom trånga utrymmen, när individen precis ska nå fram till ett mål eller när 

gångsträckan ska utföras på en bestämd tid (4).  

   Freezing associeras med ökad fallrisk och minskad livskvalitet och är ett besvärande 

symtom då individen har svårigheter att initiera gång, vända samt att upprätthålla gången på 

folktäta platser. Ett samband mellan freezing och nedsatt Activities of Daily Living (ADL) har 

också hittats (6). Det finns även ett samband mellan poäng på bedömningsinstrumentet 

Freezing of gait questionnaire (FOGQ) och poängen på det sjukdomsspecifika bedömnings-

instrumentet Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) samt  sjukdomsstadium enligt 

Hoen &Yahr (10). 

 2.2.2. Gång 

   Gången vid Parkinsons sjukdom blir karakteristiskt hasande med korta steg, minskad 

armpendling och framåtböjd bål. Gånghastigheten sänks, steglängden blir kortare och mer 

varierad och stödfasen blir längre (9).  

   I en reviewartikel av Tan et al (6) har ett samband mellan gånghastighet och funktions-

nedsättning hittats enligt flera av de granskade studierna. Ett samband mellan gånghastighet 

och poängen på det sjukdomsspecifika bedömningsinstrumentet UPDRS har också 

konstaterats. I UPDRS finns en sektion som undersöker ADL. Ett samband mellan resultatet 

på den sektionen och på gånghastighet kunde ses.  

   Bland annat gånghastighet kan förbättras av auditiva (3,7) och visuella cueingstrategier 

(3,8) genom att gångrytmen förbättras (7). Visuella (3,8) och auditiva (3) cueingstrategier har 

även setts förbättra steglängd. 

 2.2.3. Symtomens konsekvenser 

   De flesta individer upplever under sjukdomens progression nedsatt mobilitet på grund av 

nedsatt förflyttningsförmåga, försämrad hållning, nedsatt balans samt nedsatt gångförmåga. 

Detta kan leda till ökad rädsla för att falla, fler fall, skador, nedsatt självständighet och 

inaktivitet, vilket i sin tur kan leda till social isolering (11). Mobilitet är den faktor som har 

störst samband med förmåga att delta i sociala aktiviteter, som i sin tur är viktigt för 

livskvalitet och välmående. De två aspekter av mobilitet som har mest inverkan på 

deltagande i sociala aktiviter är enligt en studie av Duncan & Earhart (12) styrka i nedre 
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extremiteten och freezing. I en studie av Rodríguez-Violante et al (13) sågs ett samband 

mellan nedsatt livskvalitet och motoriknedsättningar, sjukdomens svårighetsgrad samt 

förekomsten av motoriska fluktuationer. 

2.3. Farmakologisk behandling 

   Syftet med den farmakologiska behandlingen är att öka dopaminhalten i hjärnan. Detta 

uppnås med hjälp av läkemedlet L-DOPA som fördelas på flera doser per dag. Vanligen 

uppnås cirka fyra dostillfällen per dag. Senare i sjukdomen kommer de flesta individerna, 

trots läkemedelsbehandling, att uppvisa motoriska fluktuationer och symtomen växlar då 

ofta mellan hypokinesi och hyperkinesi. Detta kallas för att individen har ”on-off-symtom”. 

Fluktuationerna tilltar med sjukdomsförloppet (1). 

2.4. Sjukgymnastisk behandling 

   Sjukgymnastiska åtgärder syftar till att tidigt uppmana individen att delta i någon fysisk 

aktivitet regelbundet för att förebygga muskelsvaghet, nedsatt rörlighet, minskad fysisk 

funktionsförmåga och social isolering. Behandlingen bör också fokusera på att förbättra 

balans och gång och att minska risken för fall. Patienten bör få ett individanpassat 

träningsprogram att utföra i hemmet. Programmet bör innehålla styrkeövningar, 

rörlighetsökande övningar, tal- och andningsövningar, gång, balans, förflyttningsträning och 

avslappning (2). 

   Det finns många tester och bedömningsinstrument som kan användas för att undersöka 

olika sjukdomsaspekter samt för att utvärdera behandling. Några exempel är: Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) som bedömer generell funktionsnedsättning, 10 

meters gångtest för att bedöma gånghastighet, Bergs balansskala och Timed Up-and-Go 

(TUG) för att bedöma balans, 6-minuters gångtest (6MWT) för att bedöma uthållighet, 

Parkinson’s disease questinnaire-39 (PDQ-39) för att bedöma livskvalitet (2) samt Freezing of 

gait questionnaire (FOGQ) för att bedöma freezing (10).   

2.4.1. Cueing 

   Freezing kan inte alltid behandlas med läkemedel (14), men något som också kan förbättra 

freezing är olika cueingstrategier (5). Även gånghastighet kan förbättras med cueing-

strategier (3).  
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   De cueingstrategier som används är visuella, auditiva, kognitiva (3) och taktila (14). Visuella 

cueingstrategier innefattar att kliva över föremål, till exempel omvända käppar, en annan 

persons fot, mönster i en matta (4) eller linjer på golvet. En auditiv cueingstrategi innefattar 

till exempel musik med tydliga taktslag (3). En kognitiv cueingstrategi kan bestå av att med 

tankar uppmana sig själv till att fortsätta gå eller att fokusera på att öka gånghastigheten (3). 

Taktila cueingstrategier kan innebära att stegets tryck mot golvet resulterar i vibrationer mot 

fötterna (14). 

   Verkningsmekanismen bakom visuella och auditiva cueingstrategier kan förklaras med de  

basala gangliernas förbindelser med andra kortikala områden. Information från de basala 

ganglierna når, via thalamus, den supplementära motor arean (SMA) och vissa delar av 

premotor arean (PMA), där informationen skickas vidare till primära motor cortex.  SMA är 

aktiv vid volontära rörelser och är mer aktiv vid internt refererade rörelser än externt 

refererade rörelser. Vid Parkinsons sjukdom störs denna aktivitet. Detta innebär att 

individen blir mer beroende av extern information. De ventrala delarna av PMA styr 

initiering av visuellt guidade rörelser och denna del påverkas inte vid Parkinsons sjukdom. 

Informationen från de basala ganglierna kommer, när inte SMA kan utnyttjas, att nå primära 

motor cortex enbart via PMA. Cueingstrategiernas verkan kan vara kopplad till att individer 

med Parkinsons sjukdom kan kringgå SMA genom att använda andra kortikala kopplingar (3). 

2.5. Tidigare evidens för cueing 

     Den senaste översiktsartikeln som kartlade evidensen för auditiv och visuell cueing var: 

”Cueing for freezing of gait in patients with Parkinson's disease: a rehabilitation perspective” 

av Nieuwboer (15) som publicerades 2008. De artiklar som granskades hade publicerats före 

juni 2007. 

    Resultatet av reviewartikeln visade att freezing och olika gångparameterar, enligt vissa 

studier, förbättrades av cueing, medan de i andra studier inte förändrades alls. Freezing 

minskade med hjälp av visuell cueing enligt två studier och minskade med en auditiv 

cueingstrategi enligt två studier. Två studier kom fram till att visuella cueingstrategier inte 

hade någon effekt freezing och två studier såg ingen effekt på freezing med auditiva 

cueingstrategier. 
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   Gällande gånghastighet gav en studie stöd för att den ökade och en för att den minskade 

med hjälp av en visuell cueingstrategi. En studie har funnit att en auditiv cueingstrategi inte 

har någon effekt på gånghastighet, medan det inte finns någon studie som visar det 

motsatta. 

   Nieuwboer (15) menade att endast en av de fem granskade studierna hade ett tillfreds-

ställande antal testpersoner samt en god studiekvalitet. Författaren anser att framtida 

studier inom området behöver undersöka hur uppmärksamhet och cueing samspelar samt 

kartlägga hur freezing bäst kan påverkas av externa stimulin som till exempel cueing. 

2.6. Problemformulering 

   Freezing är ett besvärande symtom då de drabbade inte kan förflytta sig på ett adekvat 

sätt. Detta påverkar den drabbades förmåga att delta i sociala aktiviteter och fysisk aktivitet 

och därmed även livskvaliteten. Verkningsmekanismerna och behandlingsmetoderna för 

freezing är inte helt utredda. Cueingstrategiernas effekter och verkningsmekanismer är även 

de endast delvis klarlagda. Om det finns någon sjukgymnastisk åtgärd eller behandlings-

metod som är biverknings- och riskfri och som minskar besvären, skulle det förmodligen få 

positiva effekter för individer med Parkinsons sjukdom.  Då det i den senaste översikts-

artikeln kartlades att auditiv och visuell cueing hade effekt på freezing och gånghastighet i 

vissa studier och i andra inte, så behöver kvaliteten i artiklar som publicerats sedan dess 

studeras för att kartlägga om nya upptäckter har gjorts och om evidensen för auditiva och 

visuella cueingstrategier som behandlingsmetod för att minska freezing och öka 

gånghastighet hos individer med Parkinsons sjukdom har stärkts. 

2.7. Syfte 

   Syftet med litteraturöversikten var att granska kvaliteten i artiklar som pulicerats sedan 

den senaste översiktsartikelns kartläggning och som studerar effekten av auditiv och visuell 

cueing på freezing och gånghastighet hos individer med Parkinsons sjukdom. 

2.8. Frågeställningar 

1. Vilken effekt har auditiva cueingstrategier på freezing hos individer med Parkinsons 

sjukdom? 

2. Vilken effekt har visuella cueingstrategier på freezing hos individer med Parkinsons 

sjukdom? 
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3. Vilken effekt har auditiva cueingstrategier på gånghastighet hos individer med 

Parkinsons sjukdom? 

4. Vilken effekt har visuella cueingstrategier på gånghastighet hos individer med 

Parkinsons sjukdom? 

3. Metod 

3.1 Design 

   Studien var en deskriptiv litteraturöversikt. Denna design valdes eftersom materialet som 

användes hämtades från publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter och eftersom 

frågeställningarna inte innehåller någon jämförelse mellan olika variabler utan bara avser att 

beskriva dem. 

3.2 Urval 

   Urvalet utfördes genom litteratursökning i följande elektroniska databaser: 

 Pubmed: Databas som innehåller bibliografiska referenser inom områdena medicin, 

odontologi, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård samt prekliniska ämnesområden 

(16).  

 Amed: Databas som innehåller bibliografiska referenser till tidskriftsartiklar inom 

områdena alternativmedicin, sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering och palliativ 

vård (16). 

 PEDro: Databas som innehåller referenser till randomiserade kontrollerade studier 

och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik (16). 

 CINAHL: Databas som innehåller referenser till artiklar, böcker och avhandlingar inom 

områdena omvårdnad, sjukvård och sjukvårdsadministration med flera områden 

(16). 

Inklusionskriterier:  

 Randomiserad kontrollerad studie utförd på individer med Parkinsons sjukdom.  

 Studier som är publicerade under perioden 2007-06-01 till 2012-12-31.  

 Studier som är skrivna på engelska eller svenska. 
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Exklusionskriterier:  

 Studier som är utförda på djur.  

 Artiklar som innebär en kostnad att erhålla.  

 Studier utförda på individer med demenssjukdom eller sjukdomar som påverkar 

gånghastigheten. 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

   Vid litteratursökningen i Pubmed användes följande begränsningar: Randomiserade 

kontrollerade studier samt studier publicerade mellan 2007-06-01 och 2012-12-31. I Amed 

söktes artiklar med begränsningarna randomiserade kontrollerade studier samt studier 

publicerade mellan 2007-2012 då datum inte kunde preciseras ytterligare. Vid 

litteratursökningen i PEDro användes begränsningarna klinisk prövning samt artiklar 

publicerade från 2007 då det inte heller i denna databas gick att precisera datumen närmre. 

I CINAHL utfördes litteratursökningen med begränsningarna randomiserade kontrollerade 

studier samt studier publicerade mellan juni 2007 och december 2012.    

   Arbetsföljden vid litteratursökningen visas i tabell I, som innehåller information om sökord, 

databasernas innehåll och antal träffar. 

Tabell I. Databassökning, sökord, antal träffar per databas samt per urval. 

Databaser Sökord med 
begränsningarna 
randomized controlled 
trial + publicerat mellan 
2007-06-01 och 2012-
12-31 

Antal 
träffar 
(överlapp-
ningar) 

Urval 1: Antal 
relevanta 
träffar enligt 
abstracts 

Urval 2: Antal 
relevanta 
träffar enligt 
artikelinnehåll 

Pubmed Cueing Parkinson’s 
disease 
Cues Parkinson’s 
disease 
Cue Parkinson’s disease 
Freezing Parkinson’s 
disease 
Rehabilitation 
Parkinson’s disease 

 
17 

 
14(14) 

8(6) 
 

18(5) 
 

99(23) 

 
10 

 
0 
0 

 
2 

 
1 

 
4 

 
0 
0 

 
1 

 
0 
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Databaser Sökord med 
begränsningarna 
randomized controlled 
trial + publicerat mellan 
2007-06-01 och 2012-
12-31 

Antal 
träffar 
(överlapp-
ningar) 

Urval 1: Antal 
relevanta 
träffar enligt 
abstracts 

Urval 2: Antal 
relevanta 
träffar enligt 
artikelinnehåll 

Amed Cueing Parkinson’s 
disease 
Cues Parkinson’s 
disease 
Cue Parkinson’s disease 
Freezing Parkinson’s 
disease 
Rehabilitation 
Parkinson’s disease 

 
2(2) 

 
1(1) 

0 
 

2(2) 
 

8(6) 

 
0 

 
0 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
0 

 
0 

 
0 

PEDro Cueing Parkinson’s 
disease 
Cues Parkinson’s 
disease 
Cue Parkinson’s disease 
Freezing Parkinson’s 
disease 
Rehabilitation 
Parkinson’s disease 

 
7(2) 

 
7(4) 

11(11) 
 

8(7) 
 

13(7) 

 
3 

 
1 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 
0 

 
0 

 
0 

CINAHL Cueing Parkinson’s 
disease 
Cues Parkinson’s 
disease 
Cue Parkinson’s disease 
Freezing Parkinson’s 
disease 
Rehabilitation 
Parkinson’s disease 

 
0 

 
0 
0 

 
2(1) 

 
12(9) 

 
0 

 
0 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
0 

 
0 

 
0 

 

3.4 Genomförande 

   Vid genomförandet av litteraturöversikten användes följande mall i figur 1 som 

utgångspunkt vid arbetet. Mallen är framtagen av Polit och Beck (17) och återfinns på sidan 

172. Den är fritt bearbetad och översatt av författaren. 
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Figur 1. Flödesschema vid en litteraturstudie. 

   Vid inledandet av sökningarna i tidigare nämnda databaser togs en kontakt via E-post med 

en bibliotekarie för att få svar på frågor kring hur utförandet av sökningarna kunde 

optimeras. 

   Sökningarna resulterade i sammanlagt 229 träffar. Vid första urvalet gjordes en 

genomgång av artiklarnas titlar och abstrakt. Då bedömdes 17 artiklar som lämpliga. Efter 

andra urvalet, då artiklarnas innehåll lästes, återstod sju artiklar som var relevanta för 

studien. De artiklar som förkastades under urvalen uppfyllde ej inklusionskriterierna eller 

undersökte ej något som omfattades av denna studies frågeställningar. 

3.5. Databearbetning 

   Vid bedömningen av de inkluderade studiernas evidensvärde användes Physiotherapy 

Evidence Database (PEDro) scale (bilaga 1). PEDro scale är en mall som är framtagen för att 

granska studiekvaliteten på randomiserade och kvasi-randomiserade kontrollerade studier 

inom sjukgymnastik. Mallen är validitetstestad (p<0.0001) (18). PEDro scale bedömer 

studierna efter 11 kriterier: inklusionskriteriernas specificering, randomisering, dold random-

isering, jämställdhet av grupperna vid interventionens början, blindning av testpersoner, 

blindning av terapeuterna, blindning av bedömarna, om resultaten uppmättes på tillräckligt 

många testpersoner (bortfall), om minst ett huvudresultat kunde uppmätas från behand-
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lingen och att deltagarna fick den vid rätt tidpunkt (intention to treat), om resultaten 

jämfördes statistiskt mellan grupperna samt om centralmått och variationsmått redovisas. 

Punkt 2-11 är poänggivande, vilket ger en maximal poängsumma på 10 poäng (18). Gränser 

för kvalitetsnivå som användes var: låg kvalitet = 0-3 poäng, medelgod kvalitet = 4-6 poäng, 

hög kvalitet = ≥7 poäng (19). 

3.6. Etiska överväganden 

   Vid beskrivningar av studierna citerandes de sanningsenligt. Granskningen av studierna 

genomfördes med avsaknad av författarens egna värderingar. 

4. Resultat 

   Av de granskade studierna bedömdes tre studier uppnå hög kvalitet och fyra studier 

bedömdes uppnå medelgod kvalitet. En översikt av studiernas innehåll finns i tabell II. En 

sammanfattning av studiernas resultat finns i tabell III. 

Tabell II. Uppställning av de  granskade artiklarnas innehåll och kvalitetsnivå.    

Artikel 

och år 

PEDro-

poäng 

Cueing-

strategi och 

utfallsmått 

Antal 

deltag-

are 

Intervention Kontrollgrupp Bort-

fall 

Resultat 

Morris, M. 
E. et al. 

2009 (22) 

8/10 Auditiv cueing, 
visuell cueing 

och 
gånghastighet. 

28 Rörelsestrategier: 
Daglig träning i 45 
minuter i 2 veckor 

med hjälp från 
sjukgymnast och 
arbetsterapeut. 

Användning av kog-
nitiva strategier och 
av cueingstrategier 

för att förbättra 
gång, vändningar, 

uppresning och 
tvekan vid hinder. 

Träning: 
Daglig träning i 45 
minuter i 2 veckor 

med hjälp från 
sjukgymnast och 
arbetsterapeut. 
Styrkeövningar i 
olika positioner 

för att öka styrka, 
ledrörlighet, kon-
dition, funktion 
och för att för-
bättra hållning.   

2 
(7,1%) 

I interventions-
gruppen ökade 

gånghastigheten 
och effekten 

bibehölls till upp-
följningen efter 3 

månader. Kontroll-
gruppen visade 
ingen ökning av 

gånghastigheten.  

Allen, N. E. 
et al. 2010 

(21) 

8/10 Auditiv cueing, 
visuell cueing 
och freezing, 

gånghastighet. 

48 I 6 månader utför-
des 3 gånger/vecka 
ett 40-60 minuter 
långt progressivt 

styrke- och balans-
träningsprogram 

för nedre extremi-
teten. De som upp-
levde freezing fick 

träna med 
cueingstrategier. 

Normal vård.  
Råd om 

fallprevention. 

3 
(6,25%) 

I interventions-
gruppen minskade 

freezing. 
Gånghastigheten 

ökade inte. 
Kontrollgruppen 

visade inga förbätt-
ringar. 
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Artikel 

och år 

PEDro-

poäng 

Cueing-

strategi och 

utfallsmått 

Antal 

deltag-

are 

Intervention Kontrollgrupp Bort-

fall 

Resultat 

Chaiwan-
ichsiri, D. 
et al 2011 

(23) 

7/10 Auditiv cueing 
och 

gånghastighet. 

30 Grupp A: 
4 veckors gångträn-
ing på löpband med 

auditiv cueing 3 
dagar/vecka och 
gångträningspro-
gram med auditiv 
cueing 3 dagar/ 

vecka, sedan ytter-
ligare 4 veckor med 

enbart ett gång-
träningsprogram. 

Grupp B: 
4 veckors gångträn-

ing på löpband 3 
dagar/vecka och 

gångtränings-
program 3 dagar/ 

vecka, sedan ytter-
ligare 4 veckor med 

enbart ett gång-
träningsprogram. 

Grupp C: 
8 veckors gång-

träningsprogram 
6 dagar/vecka. 

0 En  minskning av 
sex-meters 

gångtid sågs i 
båda interven-

tionsgrupperna. 
Dock sågs ingen 

signifikant ökning 
av gånghastighet i 

någon av 
grupperna. 

Rochester, 
L. et al. 

2010 (24) 

6/10 Auditiv cueing, 
visuell cueing 

och 
gånghastighet. 

153 Tidig grupp: 
3 veckors 

gångträning med 
cueingstrategier 
följt av 3 veckor 

utan cueing. Efter 
detta, uppföljning 

efter 6 veckor. 

Sen grupp: 
3 veckor utan 

cueing följt av 3 
veckors 

gångträning med 
cueingstrategier. 

Efter detta, 
uppföljning efter 

6 veckor. 

0 Gångträning med 
cueingstrategier 

ökade gång-
hastigheten både 
vid enbart gång 

och vid gång med 
samtidig uppgift. 

Resultaten 
bibehölls till 

uppföljningen. 

Frazzitta, 
G. et al. 

2009 (20) 

5/10 Auditiv cueing, 
visuell cueing 
och freezing, 

gånghastighet. 

40 Grupp 1: 
4 veckors gång-

träning dagligen på 
löpband med 

samtidiga 
cueingstrategier.  

Grupp 2: 
4 veckors tradi-

tionell rehabiliter-
ing dagligen 
innehållande 

gångträning med 
cueingstrategier.  

0 Båda gruppernas 
freezing minskade 

och gånghastig-
heten ökade, men 

grupp 1 
förbättrades mer. 

Elston, J. 
et al. 2010 

(25) 

5/10 Auditiv cueing 
och 

gånghastighet. 

42 Tidig grupp: 
4 veckor med 
användning av 
auditiv cueing i 

dagliga aktiviteter 
och vid gång. Sedan 

6 veckor av 
utsläckning följt av 

4 veckor utan 
auditiv cueing. 

Uppföljning efter 
ytterligare 4 

veckor. 

Sen grupp: 
4 veckor utan 
auditiv cueing 

följt av 6 veckors 
utsläckning. 

Sedan 4 veckors 
användande av 
auditiv cueing i 

dagliga aktiviteter 
och vid gång. 

Uppföljning efter 
ytterligare 4 

veckor. 

8 (19%) Ingen signifikant 
ökning av 

gånghastighet 
kunde ses i någon 

av grupperna. 
Dock ville 10 av 

deltagarna 
fortsätta att 

använda auditiv 
cueing vid 

studiens slut. 
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Artikel 

och år 

PEDro-

poäng 

Cueing-

strategi och 

utfallsmått 

Antal 

deltag-

are 

Intervention Kontrollgrupp Bort-

fall 

Resultat 

Almeida, 
Q.J. & 

Bhatt, H. 
2012 (26) 

4/10 Visuell cueing 
och 

gånghastighet. 

42 Löpbandsgrupp: 
6 veckors 

gångträning 3 
gånger/vecka på 

löpband med 
visuell cueing. 

Uppföljning efter 
ytterligare 6 

veckor. 
Gångträningsgrupp: 

6 veckors 
gångträning 3 

gånger/vecka med 
visuell cueing. Upp-
följning efter ytter-

ligare 6 veckor. 

Kontrollgrupp: 
6 veckors 

gångträning 3 
gånger/vecka. 

Uppföljning efter 
ytterligare 6 

veckor. 

Ej redo-
visat. 

Ingen av 
grupperna fick 

någon signifikant 
ökning av 

gånghastigheten. 

 

4.1. Effekt av auditiva cueingstrategier på freezing 

   Två studier undersökte hur en auditiv cueingstrategi påverkade freezing; Frazzitta et al (20) 

och Allen et al (21). Båda studierna såg att auditiva cueingstrategier hade positiv effekt på 

freezing då poängen på FOGQ förbättrades.  

   Studien av Frazzitta et al (20) jämförde gångträning på löpband med auditiva och visuella 

cueingstrategier och traditionell rehabilitering innehållande gångträning med auditiva och 

visuella cueingstrategier under en fyra veckor lång intervention. Båda grupperna tränade i 20 

minuter varje dag. Ingen av de 40 testpersonerna föll bort från studien. Efter interventionen 

minskade båda gruppernas freezing enligt FOGQ. Gruppen som gångtränade på löpband 

med cueingstrategier förbättrades dock mer än den andra gruppen som bara gångtränade 

med cueingstrategier. Denna studie bedömdes ha en medelgod kvalitet då poängen enligt 

PEDro scale var 5/10. De kriterier som inte uppfylldes var nummer 3, 5, 6, 7 och 9; dold 

randomisering, blindning av testpersoner, blindning av terapeuter, blindning av bedömare 

och att minst ett huvudresultat kunde uppmätas från behandlingen samt att deltagarna fick 

den vid rätt tidpunkt (intention to treat). 

   I studien av Allen et al (21) fick interventionsgruppen utföra ett 40-60 minuter långt 

progressivt styrke- och balansträningsprogram för nedre extremiteten tre gånger/vecka 

under sex månader. De som upplevde freezing, vilket var 13 individer i interventions-
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gruppen, fick träna med auditiva och visuella cueingstrategier. Kontrollgruppen fick normal 

vård och råd om fallprevention. Studien hade 48 deltagare och bortfallet var tre (6,25%), 

samtliga från interventionsgruppen. Resultatet av interventionen var att träningsgruppens 

freezing minskade enligt FOGQ jämfört med kontrollgruppen. Studien bedömdes vara av hög 

kvalitet då poängen på PEDro scale var 8/10. De kriterier som inte uppfylldes var nummer 5 

och 6; blindning av testpersonerna och blindning av terapeuterna. 

4.2. Effekt av visuella cueingstrategier på freezing 

   Två studier; Frazzitta et al (20) av medelgod kvalitet och Allen et al (21) av hög kvalitet 

undersökte hur en visuell cueingstrategi påverkade freezing. Båda studierna fann att freezing 

minskade enligt poängen på FOGQ. Både auditiva och visuella cueingstrategier användes i 

båda studierna i träningen utan att resultaten från dessa skildes åt, vilket innebär att 

beskrivningarna av studierna ovan är de samma för visuell cueing som för auditiv cueing. 

4.3. Effekt av auditiva cueingstrategier på gånghastighet 

   Sex studier undersökte hur en auditiv cueingstrategi påverkade gånghastighet. Följande tre 

studier hade hög kvalitet: Allen et al (21), Morris et al (22) och Chaiwanichsiri et al (23). I 

studien av Morris et al (22) sågs en ökning av gånghastigheten som bibehölls till 

uppföljningen, medan de andra två studierna (21,23) inte såg någon signifikant förbättring. 

Följande tre studier hade medelgod kvalitet: Frazzitta et al (20), Rochester et al (24) och 

Elston et al (25). Frazzitta et al (20) och Rochester et al (24) fann en ökning av 

gånghastigheten  som i den sistnämnda studien (24) bibehölls till uppföljningen. Elston et al 

(25) såg däremot ingen signifikant ökning av gånghastigheten. 

   Morris et al (22) jämförde resultaten av daglig 45 minuter lång behandling med 

rörelsestrategier eller träning med hjälp från sjukgymnast och arbetsterapeut under två 

veckor. Träning med rörelsestrategier innefattade användning av cueingstrategier vid alla av 

behandlingens övningar, kognitiva strategier som till exempel uppmärksamhetsträning, 

funktionella förflyttningsövningar, aerob träning som gång eller cykling och hälsorådgivning 

gällande fysisk aktivitet samt fallprevention. Träningen syftade till att förbättra gång, 

vändningar, uppresningar och tvekan vid hinder. Träningsgruppen fick utföra avslappning, 

styrketräning, aerob träning som gång eller cykling och fick hälsorådgivning gällande fysisk 

aktivitet samt fallprevention. Träningen syftade till att öka styrka, ledrörlighet, kondition, 
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funktion och hållning. Studien hade 28 deltagare och två (7,1%) individer i träningsgruppen 

föll bort mellan interventionens slut och uppföljningen efter tre månader. Gruppen som 

tränade rörelsestrategier ökade sin gånghastighet och effekten bibehölls till uppföljningen. 

Träningsgruppen visade inga signifikanta skillnader. Studien bedömdes vara av hög kvalitet 

då poängen på PEDro scale var 8/10. De kriterier som inte uppfylldes var nummer 5 och 6; 

blindning av testpersonerna och  blindning av terapeuterna. 

      I studien Chaiwanichsiri et al (23) jämfördes tre grupper med olika varianter av 

gångträning. Grupp A hade fyra veckors gångträning på löpband med auditiv cueing tre 

dagar/vecka och gångträningsprogram med auditiv cueing tre dagar/vecka för att sedan ha 

ytterligare fyra veckor med enbart gångträningsprogrammet sex dagar/vecka. Grupp B hade 

fyra veckors gångträning på löpband tre dagar/vecka och gångträningsprogram tre 

dagar/vecka, sedan ytterligare fyra veckor med enbart gångträningsprogrammet sex 

dagar/vecka. Grupp C hade åtta veckors gångträningsprogram sex dagar/vecka. Studien hade 

30 deltagare utan bortfall. Resultaten visade en  minskning av sex-meters gångtid i både 

grupp A och B, men ingen signifikant ökning gällande gånghastighet kunde ses i någon av 

grupperna. Studien bedömdes vara av hög kvalitet då den tilldelades 7/10 poäng på PEDro 

scale. De kriterier som inte uppfylldes var nummer 3, 5 och 6; dold randomisering, blindning 

av testpersonerna och blindning av terapeuterna. 

   Studien av Rochester et al (24) hade en cross-over design där interventionen innefattade 

tre veckors gångträning med cueingstrategier. Uppföljning genomfördes sex veckor efter att 

båda grupperna genomfört interventionen. Studien hade 153 deltagare utan bortfall. Vid 

studiens baslinje påverkade inte cueingstrategier gånghastigheten vid gång utan samtidig 

uppgift. Gånghastigheten vid gång med samtidig uppgift ökade redan vid baslinjen med 

cueingstrategier. Efter interventionen ökade cueingstrategier gånghastigheten vid både gång 

utan samtidig uppgift och gång med samtidig uppgift. Vid gång utan samtidig uppgift hade 

auditiv cueing något större effekt medan visuell cueing hade något större effekt på gång 

med samtidig uppgift. Resultaten bibehölls till uppföljningen. Studien fick 6/10 poäng på 

PEDro scale och bedömdes därför ha medelgod kvalitet. De kriterier som inte uppfylldes var 

3, 5, 6 och 9; dold randomisering, blindning av testpersonerna, blindning av terapeuterna 

och att minst ett huvudresultat kunde uppmätas från behandlingen samt att deltagarna fick 

den vid rätt tidpunkt (intention to treat). 
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   Studien av Elston et al (25) hade en cross-over design med sex veckors utsläckning mellan 

interventionsperioderna. Interventionen innefattade användning av auditiv cueing i dagliga 

aktiviteter och vid gång under fyra veckor. Efter ytterligare fyra veckor gjordes en 

uppföljning. Studien hade 42 deltagare och ett bortfall på åtta individer (19%). Ingen 

signifikant ökning gällande gånghastighet kunde ses i någon av grupperna. 10 av deltagarna 

ville dock fortsätta att använda auditiv cueing efter studien avslutats. Studien bedömdes 

vara av medelgod kvalitet då den tilldelades 5/10 poäng på PEDro scale. De kriterier som 

inte uppfylldes var 5-9; blindning av testpersoner, blindning av terapeuter, blindning av 

bedömare, bortfall och att minst ett huvudresultat kunde uppmätas från behandlingen samt 

att deltagarna fick den vid rätt tidpunkt (intention to treat). 

4.4. Effekt av visuella cueingstrategier på gånghastighet 

   Fem studier undersökte hur en visuell cueingstrategi påverkade gånghastighet. Följande 

två studier hade hög kvalitet: Allen et al (21) och Morris et al (22). Den förstnämda (21)  fann 

inte någon signifikant ökning av gånghastigheten medan Morris et al (22) såg en ökning av 

gånghastigheten som bibehölls till uppföljningen. De tre följande studierna hade medelgod 

kvalitet: Frazzitta et al (20), Rochester et al (24) och Almeida & Bhatt (26). De två 

förstnämnda (20,24) fann att gånghastigheten ökade, medan Almeida & Bhatt (26) inte såg 

någon signifikant ökning av gånghastigheten. 

   Almeida & Bhatt (26) jämförde tre grupper som gångtränade på olika sätt under sex 

veckor. En grupp fick gångträna på löpband med visuell cueing (löpbandsgrupp). Den andra 

interventionsgruppen fick gångträna med visuell cueing (gångträningsgrupp). Kontroll-

gruppen fick enbart gångträna. Sex veckor efter interventionens slut genomfördes en 

uppföljning. Studien hade 42 deltagare och inga uppgifter om bortfall redovisades. 

Resultaten visade inga signifikanta ökningar av gånghastigheten. Studien fick 4/10 poäng på 

PEDro scale och bedömdes därför vara av medelgod kvalitet. De kriterier som inte uppfylldes 

var 3 och 5-9; dold randomisering, blindning av testpersonerna, blindning av terapeuterna, 

blindning av bedömarna, bortfall och att minst ett huvudresultat kunde uppmätas från 

behandlingen samt att deltagarna fick den vid rätt tidpunkt (intention to treat). 
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Tabell III. Sammanfattning av artiklarnas resultat. 

 Minskning av freezing Inga resultat 

på freezing 

Ökning av 

gånghastigheten 

Inga resultat på 

gånghastighet 

Artiklar Frazzitta et al (20) 

Allen et al (21) 

 Frazzitta et al (20) 

Morris et al (22) 

Rochester et al (24) 

Allen et al (21) 

Chaiwanichsiri (23) 

Elston et al (25) 

Almeida & Bhatt (26) 

 

5. Diskussion 

5.1. Resultatsammanfattning 

   Syftet med litteraturöversikten var att granska kvaliteten i artiklar som pulicerats sedan 

den senaste översiktsartikelns kartläggning och som studerar effekten av auditiv och visuell 

cueing på freezing och gånghastighet hos individer med Parkinsons sjukdom. Två studier 

undersökte effekten av auditiv och visuell cueing på freezing och fann en minskning enligt 

FOGQ (20,21). Den ena av studierna hade en god evidens då den uppnåde hög kvalitet på 

PEDro scale, hade 48 testpersoner samt var randomiserad (21). Sex studier undersökte hur 

auditiv cueing påverkade gånghastighet. Tre studier fann en ökning av gånghastigheten 

(20,22,24), där en av studierna uppnådde hög kvalitet på PEDro scale samt var randomiserad 

(22). Tre studier såg inte någon signifikant ökning av gånghastighet (21,23,25), där två av 

studierna hade god evidens då de uppnådde hög kvalitet på PEDro scale och var 

randomiserade (21,23) samt att den ena hade ett  gott antal deltagare (21). Fem studier 

undersökte visuell cueings effekt på gånghastighet. Tre studier fann en ökning av 

gånghastigheten (20,22,24), där en av studierna uppnådde hög kvalitet på PEDro scale och 

var randomiserad (22). Två studier fann inte någon ökning av gånghastigheten (21,26), där 

en av studierna hade god evidens då den uppnådde hög kvalitet på PEDro scale, hade ett 

gott antal deltagare samt var randomiserad (21). Resultaten för båda cueingstrategierna på 

freezing visar en minskning, dock har endast två studier undersökt detta. Evidensen för båda 

cueingstrategierna varierar gällande gånghastighet.  
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5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Cueingstrategiers effekt på freezing 

      Endast två studier (20,21) undersökte effekten av auditiva och visuella cueingstrategier 

på freezing. Båda såg att freezing minskade enligt poängen på FOGQ. Dock kombinerades 

cueing i båda studierna med annan träning. I en studie användes löpband där 

kontrollgruppen fick gångträna på golv med cueingstrategier. Gruppen fick, precis som i 

interventionsgruppen som gångtränade på löpband, minskad freezing (20). Ingen av 

studierna särskilde cueingstrategierna, vilket innebar att det var svårt att veta vilken strategi 

som hade vilken effekt. Detta samt att det inte fanns tillräckligt många studier gjorda som 

undersökte cueingstrategiers effekt på freezing gjorde det svårt att dra några slutsatser. I 

Nieuwboers (15) studie undersökte samtliga fem studier cueingstrategiers effekt på freezing. 

I två av studierna ingick cueing som en del av ett träningsprogram. Två studier såg en 

minskning av freezing med hjälp av auditiv cueing (ingick som en del av ett träningsprogram i 

båda studierna) och två studier såg ingen minskning av freezing med auditiv cueing. Två 

studier såg en minskning av freezing med hjälp av visuell cueing (ingick som en del av ett 

träningsprogram i en av studierna) och en studie såg inte någon minskning av freezing med 

visuell cueing. Artiklarna som granskades av Nieuwboer visade varierande resultat och 

artiklarna som granskades  i denna litteratur-översikt var för få för att några slutsatser skulle 

ha kunnat dras. Detta innebar att  evidensen för effekten av auditiv och visuell cueing på 

freezing inte har stärkts sedan Nieuwboers litteraturöversikt genomfördes. 

5.2.2. Cueingstrategiers effekt på gånghastighet 

   Samtliga sju studier undersökte cueingstrategiers effekt på gånghastighet, där sex studier 

undersökte auditiv cueings effekt på gånghastighet och fem studier undersökte visuell 

cueings effekt på gånghastighet. Tre studier fann en ökning av gånghastighet med hjälp av 

auditiv cueing (20,22,24), medan tre studier inte såg någon ökning av gånghastigheten 

(21,23,25). Tre studier fann en ökning av gånghastighet med hjälp av visuell cueing 

(20,22,24), medan två studier inte fann någon ökning av gånghastigheten (21,26). I alla 

studier utom en gällande auditiv cueing och i samtliga studier gällande visuell cueing 

användes cueingstrategierna tillsammans med annan träning. I den enda studien där enbart 

cueing användes sågs ingen signifikant ökning av gånghastigheten (25). I tre av studierna 

fanns antingen en interventionsgrupp eller kontrollgrupp som gångtränade med enbart 
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cueingstrategier. Två av dessa såg en ökning av gånghastighet med hjälp av auditiv och 

visuell cueing (20,24), medan en studie inte såg någon ökning med hjälp av visuell cueing 

(26). Några studier särskilde inte resultaten av cueingstrategierna från varandra eller 

använde båda strategierna tillsammans (20–22). Två av studierna såg en ökning av 

gånghastigheten med hjälp av cueingstrategierna (20,22), medan en studie inte såg någon 

ökning av gånghastigheten (21). Dessa aspekter samt att resultaten varierade gjorde det 

svårt att dra några slutsatser. I Nieuwboers (15) studie undersökte tre studier cueing-

strategiers effekt på gånghastighet. En studie undersökte effekten av auditiv cueing på 

gånghastighet och såg ingen ökning av gånghastigheten. Två studier undersökte effekten av 

visuell cueing på gånghastighet och en studie såg en ökning av gånghastigheten medan den 

andra studien inte såg någon ökning av gånghastigheten. Både artiklarna i denna 

litteraturöversikt och de artiklar som granskades av Nieuwboer varierade i resultat. Detta 

innebar att  evidensen för effekten av auditiv och visuell cueing på gånghastighet inte har 

stärkts sedan Nieuwboers litteraturöversikt genomfördes. 

5.2.3. Cueingstrategier i kombination med annan träning 

   I flera av studierna i denna litteraturöversikt bestod interventionen av att testpersonerna 

använde cueingstrategier tillsammans med annan träning (20–23,26). Detta försvårade 

utvärdering av vad som gav effekt då träning med cueingstrategier och annan form av 

träning påverkar varandra. I översiktsartikeln av Nieuwboer (15) ingick cueing som en del av 

ett träningsprogram i två av fem studier. I tre av de granskade studierna i denna 

litteraturöversikt kombinerades cueing med gång på löpband (20,23,26). Både Frazzitta et al 

(20) och Chawanichsiri et al (23) diskuterade att ett löpband kan fungera som en extern cue 

och förbättra olika gångparametrar via kortikal omorganisering i SMA. Cueingstrategiers 

verkningsmekanismer kan också förklaras av att andra kortikala kopplingar används för att 

kringgå SMA (3). Denna koppling bekräftades av en översiktsartikel av Bello & Fernandez-

Del-Olmo (27). Artikelns resultat visade att gångträning på löpband bland annat kan minska 

freezing och öka gånghastighet genom sensoriskt stimuli som fungerar som extern cueing. 

Löpbandet ger även visuell återkoppling, till exempel skulle främre delen av löpbandet kunna 

fungera som en statisk visuell cue. När en individ går på ett löpband krävs också att denne 

fokuserar på uppgiften, vilket skulle kunna fungera som en kognitiv strategi som kan minska 

freezing och förbättra gångautomatik och gångmönster (27). En av de studier som ovan 
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diskuterade att löpband kan fungera som en extern cue var Frazzitta et al (20). I denna 

studie jämfördes effekten av gångträning med cueingstrategier på löpband samt gångträning 

med cueingstrategier på golv. Studiens resultat visade att båda gruppernas freezing 

minskade och gånghastigheten ökade, men att gruppen som även tränade på löpband 

uppnådde större förbättringar gällande både freezing och gånghastighet. I studien av 

Chaiwanichsiri et al (23), som också diskuterade löpbands effekter ovan, jämfördes tre 

gångträningsgrupper. En av grupperna gångtränade på löpband med auditiv cueing, en 

annan grupp gångtränade enbart på löpband och den sista gruppen gångtränade på golv. 

Ingen signifikant ökning av gånghastigheten sågs i någon av grupperna. I en studie från 2007 

av Herman et al (28) undersöktes effekter av gångträning på löpband under sex veckor. En 

ökning av bland annat gånghastighet sågs både på mätningen efter att interventionen 

avslutats och vid uppföljningen fyra veckor senare. 

5.2.4. Samtidig användning av auditiv och visuell cueing 

   Flera studier använde både auditiv och visuell cueing tillsammans eller redovisade inga 

resultat där dessa två cueingstratgier särskildes (20–22). Detta försvårade möjligheten att 

urskilja vilken cueingstrategi som gav vilken effekt. Tre studier använde endast en av 

cueingstrategierna under interventionen, två använde auditiv cueing (23,25) och en använde 

visuell cueing (26). En av dessa (23) använde auditiv cueing tillsammans med löpband och en 

studie (26) hade en grupp som gångtränade med visuell cueing och löpband samt en grupp 

som bara gångtränade med visuell cueing. I den sistnämnda studien (26) sågs ingen 

signifikant ökning av gånghastigheten. Inte heller i den studie som enbart använde auditiv 

cueing (25) kunde någon signifikant ökning av gånghastigheten ses. Dock syftade denna 

studie till att öka mobilitet och livskvalitet. En annan studie av Rochester et al (24) använde 

både auditiv och visuell cueing separat och såg en ökning av gånghastigheten med båda 

cueingstrategierna. I den tidigare översiktsartikeln av Nieuwboer (15) användes enbart en 

cueingstrategi i tre av studierna. En av artiklarna undersökte hur auditiv cueing påverkade 

freezing och gånghastighet utan att se någon minskning respektive ökning. Två studier 

undersökte effekten av visuell cueing på freezing och gånghastighet och en fann minskning 

respektive en ökning, medan den andra studien inte gjorde det. 
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5.2.5. Primära och sekundära utfallsmått 

   Vissa studier mätte gånghastighet och freezing som primära utfallsmått och andra studier 

mätte dessa utfallsmått sekundärt. Detta skulle ha kunnat påverka resultatet eftersom 

studierna utformades efter vad som undersöktes. Endast tre av artiklarna hade freezing eller 

gånghastighet som primära utfallsmått (20,23,24). Två (20,24) av tre studier med detta som 

primära utfallsmått såg att auditiv och visuell cueing minskade freezing och ökade 

gånghastighet (20) respektive ökade gånghastighet (24). Studien av Elston et al (25) hade 

gånghastighet som sekundärt utfallsmått och skriver uttryckligen i artikeln att de inte gav 

några specifika anvisningar kring användandet av auditiv cueing då studiens syfte var att 

förbättra mobilitet och livskvalitet, inte gånghastighet. Ingen ökning av gånghastigheten 

sågs. En studie (22) såg att gång-hastigheten ökade trots att det var ett sekundärt utfallsmått 

och Allen et al (21) såg en minskning av freezing men inte en ökning av gånghastigheten med 

dessa som sekundära utfallsmått. Dessa resultat visade att inte utfallsmåttens prioritet såg 

ut att påverka resultaten speciellt mycket. 

5.2.6. Interventionslängd 

   Interventionslängden skulle ha kunnat påverka resultaten då tidsperioden skulle ha kunnat 

påverka träningsmängden och intensiteten. Interventionernas längd tycktes inte påverka 

resultatet särskilt mycket då den studie med kortast intervention (två veckor) såg en ökning 

av gånghastigheten (22) som inte hade minskat signifikant till uppföljningen efter tre 

månader. Den studie med längst intervention (sex månader) såg däremot ingen ökning av 

gånghastigheten, men freezing hade dock minskat (21). I de andra studierna kunde inget 

mönster ses, resultaten varierade och verkade inte ha något större samband med inter-

ventionslängden. Inte heller träningsmängden såg ut ha en betydande inverkan på 

resultatet. Samma studie som hade den längsta interventionslängden hade också den största 

träningsmängden men såg trots detta ingen ökning av gånghastigheten. Freezing minskade 

dock (21). En anledning skulle kunna vara att följsamheten till träningsprogrammet var låg. 

Endast 25% av testpersonerna utförde all träning och 25% utförde mindre än hälften av den 

ordinerade träningen. Även om bara hälften av träningen utfördes hade denna studie ändå 

högst träningsdos av de granskade studierna. Den studie med lägst träningsdos såg en 

ökning av gånghastigheten (24). I de övriga studierna kunde inga tydliga samband ses 

gällande träningsmängdens påverkan på resultatet. I Nieuwboers (15) översiktsartikel hade 



 
 

21 
 

enbart två studier en träningsperiod där testpersonerna tränade tre gånger i veckan under 

tre respektive sex veckor. Båda studierna såg att freezing minskade. 

5.2.7. Uppföljning 

   Fyra studier genomförde en uppföljning efter att interventionen avslutats (22,24–26). Två 

av dessa studier fann att cueingstrategier ökade gånghastigheten (22,24). De fann även att 

effekterna bibehölls till uppföljningen som skedde sex veckor (24) respektive tre månader 

(22) efter interventionen avslutats. Ingen av artiklarna i Nieuwboers (15) studie undersökte 

effekten på längre sikt. Sedan Nieuwboer granskade evidensen har inte studierna endast 

undersökt de akuta effekterna av cueing utan nu även undersökt hur de  fungerar på längre 

sikt. De studier som genomförde en uppföljning och som såg en ökning av gånghastighet vid 

interventionens slut såg att den bibehölls i upp till tre månader. 

5.2.8. Subjektiva upplevelser av cueing 

   Studien av Elston et al (25) som nämnts tidigare, såg inga effekter av auditiv cueing på 

gånghastighet som var ett sekundärt utfallsmått. Intressant var att trots att ingen signifikant 

ökning sågs upplevde 10 av studiens 42 deltagare en tillräckligt stor fördel av att använda 

auditiv cueing för att de skulle vilja fortsätta att använda metronomen, som användes som 

auditiv cueing, efter att studien avslutats. I en studie av Rochester et al (24) fick test-

personerna prova olika typer av cueing under den första veckan för att sedan välja vilken de 

ville använda för att träna med. Ingen valde visuell cuieng. En litteraturstudie av Kwakkel et 

al (29) lyfte fram några nackdelar med auditiv cueing. Till exempel är auditiv cueing svårt att 

använda om individen har nedsatt hörsel samt om miljön där cueingstrategin ska användas 

är högljudd. Trots att vissa individer kan ha svårt att använda auditiv cueing verkar denna 

strategi vara den föredragna, vilket innebär att det kan vara viktigt att försöka hitta lösningar 

för att anpassa cueingstrategin till varje individs förutsättningar. 

5.2.9. Omedelbara effekter av cueing 

   I studien av Rochester et al (24) undersöktes hur cueingstrategier påverkade gång-

hastigheten både vid baslinjen och efter att gångträning med cueingstrategier genomförts. 

Gånghastigheten vid gång utan samtidig uppgift ökade inte vid baslinjen, men 

gånghastigheten vid gång med samtidig uppgift ökade. Detta kan innebära att cueing kan ha 

effekt på gånghastighet vid gång med samtidig uppgift utan att träning behövs. I den studien 
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fick testpersonerna prova att använda olika typer av cueingstratgier under en vecka innan de 

valde den som de helst ville träna med. Ingen valde visuell cueing, men trots detta ökade 

gånghastigheten med hjälp av visuell cueing efter interventionen. Författarna diskuterar 

detta och tror att det kan bero på att den motoriska rytmen  kan bli lagrad i lillhjärnans 

banor och fungera som en referens för lillhjärnan till timing av rörelsers utförande. En studie 

av Spencer & Ivry (30) undersökte hur motorisk inlärning påverkades av Parkinsons sjukdom 

respektive av skadad lillhjärna. Resultaten av denna studie visade att testpersonerna med 

lillhjärnsskador hade svårt att utföra rörelser med god koordination och timing, medan 

individerna med Parkinsons sjukdom inte hade lika stor variation i sina rörelser. Författarna 

menade att lillhjärnan därför är viktig för rörelsers timing, medan de basala ganglierna spelar 

en minimal roll. En studie av Chuma et al (31) undersökte hur auditiv cueing påverkade 

motorisk inlärning på individer med Parkinsons sjukdom. Vid utförande av frivilliga repetitiva 

tumrörelser med auditiv cueing sågs en mer regelbunden rörelsekurva. Även efter träning 

med auditiv cueing sågs denna förbättring av motorisk inlärning. Författarna menade att det 

finns två förbindelser för frivilliga rörelser i hjärnan. Då förbindelsen mellan de basala 

ganglierna och SMA har nedsatt funktion på grund av sjukdomen är förbindelsen mellan 

PMA och lillhjärnan viktigare för att kompensera denna nedsättning. Vid motorisk inlärning 

lagras rörelsen i PMA. Auditiv cueing sågs förbättra denna inlärningsprocess och kortikala 

omorganisering.  

5.1. Metoddiskussion 

   I denna litteraturöversikt inkluderades endast randomiserade kontrollerade studier då de 

anses ha bäst evidens. Litteratursökningarna skedde i fyra databaser; PubMed, Amed, PEDro 

och Cinahl, vilket bör ha varit tillräckligt för frågeställningarna då databaserna måste vara 

ganska stora för att innehålla artiklar om ett sådant litet och specifikt område. Sökningen i 

Cinahl resulterade inte i många träffar och då var det inte sannolikt att fler databaser hade 

gjort någon större skillnad. En tänkbar begränsning med sökningarna skulle ha kunnat vara 

att användbara artiklar valdes bort då ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 

vara gratis. Två artiklar av lovande kvalitet kunde inte läsas i sin helhet utan kostnad. 

   En annan tänkbar begränsning med denna litteraturöversikt kan ha varit att den endast 

hade en författare. Det gick inte att få någon interbedömarreliabilitet med endast en 

granskare. Detta kan ha inneburit att vissa infallsvinklar missats i granskningen samt att 
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eventuella missförstånd ej kunde upptäckas. En strategi för att överkomma eventuella 

funderingar vid artikelgranskningen var att ta hjälp av handledaren eller en annan student 

för att få svar. 

   Vid granskningen av studierna var det viktigt att vara jämn i bedömningen och utgå från 

samma principer vid bedömningen av varje artikel så att inte någon studie fick högre eller 

lägre betyg på grund av granskarens åsikter. För att försäkra att bedömningen blev rättvis 

lästes instruktionerna till PEDro scale noggrannt. I instruktionerna stod att om det finns en 

möjlighet att ett kriterie inte var uppfyllt så skulle inga poäng tilldelas. Detta tolkades som 

att granskningen borde göras kritiskt. Inga poäng tilldelades om inte den information som 

varje kriterie omfattade tydligt uttrycktes eller gick att utläsa. Poängtilldelningen skulle 

eventuellt blivit annorlunda med ytterligare en författare då denne skulle ha kunnat tillföra 

fler åsikter och infallsvinklar kring granskningsförfarandet.  

  En begränsning med att använda PEDro scale som bedömningsinstrument för studierna var 

att det inom detta område är svårt att blinda testpersoner och terapeuter. Det är uppenbart 

om de får respektive ger cueing som behandling. Detta innebär att den verklighetsbaserade 

maxpoängen inom detta forskningsområde blir 8. Två av de granskade studierna uppnådde 

denna poäng. Det finns andra studier som har använt sig av denna gräns som maxpoäng, till 

exempel Antonsson et al (19). Många områden inom sjukgymnastisk forskning går inte att 

dubbelblinda. För att uppnå detta skulle troligen flera av interventionerna och metoderna 

som används att minska i kvalitet, då det skulle vara svårt att utföra dessa på ett 

standardiserat sätt. Arbetet i vården bör vara evidensbaserad, vilket innebär att det ska utgå 

ifrån den bästa vetenskapliga grunden som finns tillgänglig. Detta är viktigt då metoder som 

tillämpas bör ha testats vetenskapligt och faktiskt göra nytta (32). Trots att inte alla 

sjukgymnastiska studier kan uppnå lika hög vetenskaplig standard som till exempel studier 

inom medicinområdet kan dessa fortfarande uppnå en tillräckligt hög nivå för att kunna 

användas till att evidensbasera vården. 

   Anledningen till att detta endast var en litteraturöversikt och inte en systematisk 

litteraturstudie var att ett arbete av denna omfattning inte kan innefatta att undersöka 

evidensläget. Då krävs vidare studier där PEDro-poängen kan konverteras till 

evidensgradering enligt till exempel Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBUs) 
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modell GRADE (32). Därför valdes också syftet att undersöka om evidensen för auditiv och 

visuell cueing hade stärkts sedan den senaste översiktsartikeln och inte att beskriva 

evidensläget inom området.  

5.2. Klinisk relevans 

      Cueingstrategier är en behandlingsmetod som är biverkningsfri och riskfri och som syftar 

till att påverka bland annat freezing och gånghastighet positivt. Då freezing påverkar den 

drabbade individens förmåga att delta i sociala aktiviteter och fysisk aktivitet, kan det vara 

mycket betydelsefullt för individen att minska detta. Evidensen är oenig gällande cueing-

strategiers effekt på freezing och gånghastighet. Ingen strategi verkar vara mer effektiv än 

den andra. Vissa testpersoner verkar dock föredra auditiv cueing framför visuell cueing. 

Auditiv cueing kan vara svårt att använda vid hörselnedsättningar. Varje individ bör prova 

om cueing kan hjälpa dem och i sådana fall undersöka vilken strategi de föredrar och som 

går att implementera i deras vardag. 

5.3. Konklusion 

   Två studier undersökte auditiva och visuella cueingstrategiers effekt på freezing och fann 

en minskning. Sex studier undersökte auditiv och visuell cueings effekt på gånghastighet och 

visade varierande resultat. Oeniga resultat samt att studieunderlaget var litet och att få 

studier var av hög kvalitet innebär att evidensen för auditiv och visuell cueings effekt på 

freezing och gånghastighet hos individer med Parkinsons sjukdom inte har förändrats sedan 

den senaste översiktsartikelns kartläggning. Flera studier kombinerade de båda cueing-

strategierna tillsammans eller med annan träning. Vidare studier där enbart en cueing-

strategi används behöver göras för att fastställa vilken cueingstrategi som ger vilken effekt. 
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