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Sammanfattning: 
 
Introduktion: De senaste åren har tidpunkten för mobilisering efter stroke gått mot ett tidigare 

insättande. Den optimala tidpunkten för mobilisering efter stroke är inte helt klarlagd, eller om det 

faktiskt går att fastställa en sådan.  

Syfte: Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturgranskning utröna huruvida ett optimalt 

tidsfönster för gångrehabilitering vid stroke existerar. 

Frågeställningar: Finns evidens som talar för tidig gångmobilisering vid rehabilitering avseende motorisk 

förmåga, muskelstyrka och hälsoeffekter. 

-Vilka risker finns vid tidig respektive sen gångmobilisering vid rehabilitering avseende motorisk förmåga, 

muskelstyrka och hälsoeffekter. 

Metod: En systematisk litteratursökning genomfördes 2019-09-30 efter Prisma-modellen i databaserna 

Pubmed , Cinahl, , Academic search elite, Amed, SportDiscus och Cochrane library. Artiklar publicerade 

inom de fem senaste åren beaktades och granskades genom PEDro-scale. 

Resultat: Efter screening återstod åtta artiklar där sex av dem visade på förbättring av gång, en på 

förbättring av muskelstyrka, en på förbättring på kognition och en på förbättring av upplevd ångest. En av 

studierna visade på ogynnsamt utfall avseende mRS vid tidig mobilisering. 

Konklusion: Resultaten i studien tyder på att man genom tidig specifik träning, under den tid som hjärnan 

är som mest mottaglig, vill åstadkomma en så stor representation i motorcortex som möjligt för att få 

maximala resultat. Våra fynd stödjer de nationella riktlinjerna vid rehabilitering efter stroke som 

understryker tidigt insatt individanpassad och målinriktad mobilisering. Det är en mycket komplex fråga 

som vi adresserar i vår uppsats. Om det faktiskt finns ett optimalt tidsfönster vid rehabilitering efter 

stroke är efter denna litteraturstudie fortfarande oklart. 
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Inledning 
 
Stroke är benämningen på en av våra vanligaste folksjukdomar och är samlingsnamnet för 
hjärninfarkt (blodpropp) och hjärnblödning, som vardera står för cirka 85% respektive 15% av 
fallen. I världen är stroke den sjukdom som orsakar flest fall av invaliditet och den tredje 
största orsaken till död (1). Cirka 80 miljoner människor lever idag med konsekvenserna efter 
en stroke. Bara i år beräknas cirka 14,5 miljoner människor drabbas av stroke, varav 5,5 
miljoner kommer att dö av dess effekter (2). I Sverige drabbas 25000 personer varje år (1 
Medelåldern för insjuknande är 75 år, men så mycket som 20% är under 65 år, alltså i arbetsför 
ålder. Stroke är den sjukdom som i Sverige kräver allra flest vårddagar inom somatiska 
sjukvården (1). De senaste åren har strokevården förändrats genom trombolys och 
trombektomi där proppen antingen löses upp respektive mekaniskt avlägsnas.  Dessa 
medicinska framsteg har minskat dödligheten bland personer som drabbas av stroke och 
förändrat förutsättningar för rehabilitering då skadorna av stroke begränsas (2).  
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer finns som stöd vid val av åtgärder och 
behandlingsmetoder. Riktlinjerna visar på den nytta och de risker som föreligger vid olika 
behandlingar och åtgärder. Dessa utgår från nuvarande kunskapsläge och uppdateras därför 
fortlöpande. I riktlinjerna finns utarbetade indikatorer och målnivåer för att göra det möjligt 
att mäta och jämföra resultat i hälso- och sjukvården på lokal och regional nivå. Syftet med 
dessa indikatorer och målnivåer är att säkerställa en god och jämlik vård för patienten enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Detta görs genom att påverka resursfördelning och praxis 
inom vården. I enlighet med riktlinjerna behöver rehabiliteringen efter stroke vara 
individanpassad, målinriktad och påbörjas omedelbart efter insjuknandet. Rehabilitering på 
strokeenhet bör erbjudas så länge patienten är i behov av sådana insatser. I dessa insatser ingår 
bland annat att patienten ska få stöd i form av omedelbar mobilisering och tidig rehabilitering 
(3). 
 
Den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF,  
beskriver individens funktionstillstånd utifrån ett biopsykosocialt synsätt i relation till hälsa 
(4). Implementeringen av ICF i vården ställer höga krav på rehabiliteringen. En av 
grundbultarna i ICF är delaktighet vilket gör att inte bara den fysiska rehabiliteringen sätts i 
fokus, utan ett holistiskt synsätt genomsyrar arbetsmetodiken. Detta möjliggör att en mer 
rättvis utvärdering av individens funktionstillstånd kan tillgodoses, då två individer med 
samma sjukdom kan ha olika funktionstillstånd (5). 
 
Effekten av rehabilitering kan mätas på olika sätt. I den här uppsatsen fokuserar vi på effekter 
på motorisk förmåga, muskelstyrka och hälsoeffekter. Motorisk förmåga är förmågan att 
utföra en uppgift genom rörelse, som försämras vid stroke. En förbättring av förmågan att 
utföra en uppgift genom rörelse kan ske på olika sätt. En utmaning i rehabiliteringen är att i 
största mån undvika kompensatoriska mönster, alltså användandet av annan muskulatur än 
den som är ämnad för en specifik rörelse. Detta för att återfå en så bra funktion som möjligt. 
Kompensatoriska rörelsemönster uppkommer ofta efter stroke för att kompensera en förlorad 
förmåga till rörelse. Sann återhämtning definieras som faktisk biologisk återhämtning där den 
delvis eller helt förlorade förmågan förbättras eller återfås utan kompensatoriska 
rörelsemönster (6). Muskelstyrka vilken påverkas negativt vid stroke. En påverkan av 
signaleringen ut till muskulatur då motorcortex skadas sker, men också många gånger en 
generell muskelatrofi på grund av immobilisering (7). Muskelstyrka behövs för att man ska 
kunna använda sin motoriska förmåga. Hälsoeffekter som kan påverka allmäntillståndet. 
Dessa består av både fysiologiska och psykologiska mått så som motorisk färdighet, tilltro till 
sin egen förmåga och depression. Klein har i två studier (8, 9) visat på positiva trender mot att 
ångest och depression kan lindras genom tidig mobilisering. 
  



 

2 
 

Den övergripande konklusionen i tidigare studier är att en tidig påbörjad rehabilitering mycket 
väl kan vara gynnsam sett till det tidsspann som hjärnan bör var allra mest mottaglig för 
omorganisering och inlärning (10-13). Den akuta fasen ses som ett kritiskt tidsfönster vad 
gäller att få patienten mobiliserad och aktiverad. Teorier om ökad neuronal aktivitet och 
sprouting, både dendritisk och axional, samt spontan biologisk reorganisation pekar mot högre 
grad av självständighet efter tre månader (10-12). 
 
Tidigare nämnda teorier ovan kan illustreras enlig nedanstående, se Figur 1 (14): 
 

 
Figur 1: De olika faserna och processförlopp efter stroke. Tidsaxeln x beskriver tid från insjuknande och axeln y beskriver 
graden av de olika processerna som uppstår i hjärnan efter stroke. 

Spannet 72 timmar upp till fem dagar tycks vara en gränsdragning för forskning där fokus lagts 
på forcerad rehabilitering av olika slag (11, 12). Metoder där labbmöss tvingats till motion har 
ökat glukokortikoida hormoner där infarkten ses öka, men behöver nödvändigtvis inte 
försämra neuronal funktion, utan kan likväl ses som en tidig reorganisation. Här framhävs 
skillnader i den spontana återhämtningen hos möss och människor vilket gör tidsspannet 
något oklart (11, 12). Bernhardt och medarbetare (15) har i en RCT utvärderat en väldigt 
intensiv, tidig rehabiliteringsstart inom 24 timmar. Här kunde man påvisa komplikationer sett 
till interventionens tidiga start. Resultaten antyder att en väldigt tidig start med hög intensitet 
kan medföra komplikationer för återhämtningen.  
 
Olika syn på tidpunkten för rehabilitering finns i dagsläget då fysiologiska aspekter kan tolkas 
olika. Å ena sidan kan en risk finnas för ytterligare skada i en väldigt tidig fas, medan ökad 
plasticitet och noggrann individanpassning kan ge stora vinster vid tidig insats. Frågan blir 
således om ett optimalt tidsfönster för rehabilitering existerar? Den mesta forskningen som 
gjorts inom området fokuserar på övre extremitet. Då man har sett stora positiva effekter av 
tidig mobilisering gällande andningsfunktion, hjärtkärlfunktion och neuromuskulär funktion 
inom intensivvården (16), riktar vi vårt fokus mot nedre extremitet och gångrehabilitering efter 
stroke.. 
  

Syfte: 
 
Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturgranskning utröna huruvida ett 
optimalt tidsfönster för gångrehabilitering vid stroke existerar. 
 

Frågeställningar:  
 
-Finns evidens som talar för tidig gångmobilisering vid rehabilitering avseende motorisk 
förmåga, muskelstyrka och hälsoeffekter. 
-Vilka risker finns vid tidig respektive sen gångmobilisering vid rehabilitering avseende 
motorisk förmåga, muskelstyrka och hälsoeffekter. 
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Metod: 

 
Genom en strukturerad databassökning i denna systematiska litteraturgranskning söktes 
artiklar i sex databaser. Vi har byggt upp sökningen på följande vis:  
Den konstruerades genom sökning i databasen Svensk Mesh för att se vad termerna täckte in, 
samt relevanta begrepp för ämnet. Vi valde att göra samma sökning i samtliga databaser då vi 
anser det gav god validitet. Nedan (Tabell 1) presenteras varje databas och resultat samt filter.  
 
Tabell 1: Strukturerad sökning presenterat med databaser, sökord, antal träffar i vardera databas samt filter och datum för 
sökningen. 

 
Databas       Sökord Antal träffar     Filter Datum  
Pubmed   Stroke or post-stroke  

AND time or timewindow 
or time factors or time or 
early or subacute  
AND exercise therapy or 
exercise or therapy or 
physical therapy or 
rehabilitation  
AND walking or gait or 
stride or locomotion or 
ambulation or mobility  
AND task-specific or 
specificity  
 

71 5 år  
only humans 

2019-09-30 

Cinahl  25 5 år 

Academic 
search elite 

 31 5 år 

Amed  5 5 år 

SportDiscus   10 5 år  

Cochrane 
library 

  13 5 år  

Totalt   155 5 år  

 
För screening av artiklarna har programmet Covidence använts (PRISMA-flödesschema, figur 
3). En första urskiljning med läsning av titel och abstrakt gjordes följt av fulltextläsning. Efter 
sortering av dubletter och exklusions- och inklusionskriterier återstod slutligen 8 artiklar. 
 
Inklusionskriterier  
Gång, styrketräning  
Nedre extremitet  
Tidig rehabilitering; 24 timmar-6 månader 

Artiklar <5 år  
 
Exklusionskriterier  
Robotträning 

Övre extremitet 

Kronisk stroke 

Rehabilitering efter 6 månader 

Artiklar >5 år 
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Kvalitetsgranskning  
  
Granskning av artiklarna gjordes med PEDro Scale (se bilaga 1). Denna består av 11 kriterier 
vilka ämnar utröna studiens kvalitativa utförande. Varje kriterie besvaras med JA eller NEJ. 
Ett JA ger en poäng och dessa sammanställs för en total. För att en kriterie ska uppfyllas måste 
kriteriets samtliga delar vara uppfyllda för att ge poäng. Första kriteriet tas inte med i PEDro 
Score. 
 

Resultat 
 
Efter granskning av de inkluderade artiklarna genom PEDro-scale kunde en märkbar skillnad 
ses i poäng, och därmed evidensstyrka. Evidensstyrkan är indelad enligt följande: 6-10 hög 
kvalité, 4-5 moderat kvalité samt 1-3 låg kvalité. Kriterie 11 tas inte med i poängräkningen. 
Nedan presenteras en sammanställning på de granskade artiklarna, se Tabell 2. 
 
 
 
Tabell 2: PEDro score. Poängsättning för vardera artikels evidensgrad 1-10. 6-10 hög kvalité, 4-5 moderat kvalité samt 1-
3 låg kvalité. 

Artikel # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PEDro 
score 

Burnfield et al. Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 4/10 

Chung et al. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10/10 

Hornby et al. Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 4/10 

Kumar et al. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10/10 

Bernhardt et al. Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 10/10 

Straube et al. Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 6/10 

Vloothuis et al. Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 9/10 

Ambrosini et al. Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 10/10 

 
 
 
En sammanställning över de inkluderade artiklarnas utformning och innehåll så som 
studiedesign, deltagarinformation, tidsfönster för intervention och dess effekt visas nedan, se 
Tabell 3. 
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Nedan presenteras arbetsgång och resultat av artikelgenomgången genom ett flödesschema 
enligt PRISMA-modellen från programmet Covidence. Utsortering av dubletter och 
studieprotokoll var första steget, därefter följde utsortering genom läsning av titel och abstract. 
Slutligen lästes kvarvarande artiklar i sin helhet. Se Figur 2. 

 

 

 

 

  
            → 

  

 

 ↓ 

      

           → 

  

  ↓ 

 

        →              
 
 
 

 
 ↓ 
 

 
 
 
 

Figur 2: PRISMA-flödesschema från Covidence. Beskriver arbetsgång av artikelgenomgången med antal artiklar i varje steg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 referenser importerade för 
screening (som 128 studier) 

24 dubletter borttagna 

105 studier screenade 74 studier irrelevanta 

31 studier i fulltext utvärderade för 
lämplighet 

8 studier inkluderade 

23 studier exkluderade 
 
Orsak: 
10 Fel studiedesign 
5 Fel utfallsmått 
4 Fel population 
3 Ej kompletta studier 
1 Fel upplägg 
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Stöd för att det är viktigt med tidig gångmobilisering 
 
Motorisk förmåga-relativt tidig specifik träning och dess effekter 
 
Sex av de inkluderade studierna visade på förbättring av gång. Två av dem hade en moderat 
evidensstyrka (Hornby och medarbetare samt Burnfield och medarbetare). Återstående fyra 
hade en hög evidensstyrka (Straube och medarbetare, Kumar och medarbetare, Ambrosini och 
medarbetare samt Chung och medarbetare) varav de tre sistnämnda hade den högsta 
uppnåbara poängen på PEDro-scale. 
 
Stegträning hade en överförbarhet till andra uppgifter, som inte inbegriper gång. 
I en studie av Hornby och medarbetare (17) följde man 201 patienter över 16 månader, där 
80% genomförde interventionen <30 dagar efter stroke (m13 IQR 8-25). Här fann man att 
högintensiv stegträning, inom spannet 70-85% åldersestimerat HR, gav ett positivt resultat. 
Stegmängd korrelerade mot gångförmåga i 6mWT (r=0,61). Korrelation mellan gång och Bergs 
balansskala (BBS) kunde ses (r=0,62). Stegträning med fysioterapeut koncentrerades till 
kontinuerlig uppgift i en given riktning. Hänsyn togs i strategin till de underliggande 
mekanismerna som den plastiska förmågan i nervsystemet utgör och principerna för 
motorinlärning. Träningen progredierades i utförande och svårighet till den grad patienten 
klarade av. Till exempel skiftande underlag, trappgång etc. Prioriteringen var att tidigt komma 
igång med gångaktivitet, att utmana på en relativt hög nivå jämfört med konventionell vård 
där insatser trappas upp över längre tid.  
 
Burnfield och medarbetare  (18) undersökte fyra olika gånghastigheter (0,5 mph 1,0 mph 2,0 
mph) vid rehabilitering tidigt efter stroke (19 +5 dagar). Här fann man att högre hastigheter 
verkar vara mer gynnsamt i hänseende till ett optimalt gångmönster (18).  
Hypotesen var att en högintensiv träning på 70- 80 % av HR ger bättre effekt än lägre intensitet 
på 30-40 % (19). En högre hastighet ger en högre ansträngningsnivå till följd av längre 
steglängd, kadens, bättre symmetri mellan extremiteterna samt större muskelaktivering.  
Med hjälp av EMG mättes muskelaktivering i vastus lateralis, mediala hamstrings, tibialis 
anterior och gastrocnemius, muskler som är centrala för en god gångförmåga.  
Interventionen bestod av gångträning på gångmatta med 15-30% avlastad kroppsvikt. 
Patienterna använde inget stöd för övre extremitet samt uppmuntrades att svänga med 
armarna. Hastigheten randomiserades och två minuters vila gavs mellan varje försök. 
Den högsta hastigheten visade sig ge störst gångsymmetri hos deltagarna (Tabell 4) (n=10).  
 
 
Tabell 4: gångsymmetri vid olika gånghastigheter, Burnfield och medarbetare (18). 

Utfallsmått Hastighet (mph) 
 0,5 2,0 
Proportion SLS/tid friskt ben %GC* 74% 66% 
Proportion SLS/tid paretiskt ben %GC* 27% 34% 
Δ SLS friskt-paretiskt ben %GC* 8% 2% 
Svingfas %GC* friskt ben 27% 34% 
Svingfas %GC* paretiskt ben 35% 36% 

 
Den mer optimala gångsymmetrin kan förklaras med bättre muskelaktivering vid högre 
hastighet enligt Tabell 5. 
 
Tabell 5: EMG-aktivitet; ökning vid 2,0 mph, Burnfield och medarbetare (18) 

EMGmax mediala gastrocnemius** 34 132% ökning 
EMGmedel mediala gastrocnemius** 12 133% ökning 
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EMGmax vastus lateralis** 72 70% ökning 
EMGmedel vastus lateralis** 29 63% ökning 
EMGmax mediala hamstrings** 59 43% ökning 
EMGmedel mediala hamstrings** 23 44% ökning 

 
Den ökade symmetrin mellan friskt och paretiskt ben och muskelaktiveringen vid hög 
hastighet blir kliniskt relevant enligt studien då det skapar en tillfällig representation av ett 
optimalare rörelsemönster.  
 
Genom högintensiv (70-80% HRR) gångträning i huvudsak på gångband såg Straube och 
medarbetare (20) förbättring i uppresning (5XSTS) och självvald gånghastighet (SSS) för en 
subakut (n=12) och en kronisk (n=10) grupp. Deltagarna (22/25) genomförde träningen med 
ett medel av 36 sessioner över 8-10 veckor. Bäst resultat kunde ses i den subakuta gruppen. 
Interventionen gav en förbättring i 5XSTS för båda grupperna (p<0,001).  
Från baslinjen till interventionens mitt sågs en minskning av tiden för uppresning med 6,0+12 
sekunder, efter interventionen 9,3+8,6 sekunder och efter tre månaders uppföljning 11+10sek. 
I resultaten för den subakuta gruppen såg man en förbättring i SSS (0.33 sd 0.20). 
Maxhastigheten hade ökat (0.54 sd 0.35 m/s). Även resultaten för 6mWT förbättrades (144 sd 
98). För den kroniska gruppen sågs en förbättring av SSS (0.23 sd 0.17 m/s). 
Maxhastigheten hade ökat (0.39 sd 0.23 m/s). Förbättring i 6mWT (89 sd 60 m). 
Samtlig data hade ett p<0,001 och bedömdes kliniskt signifikanta. Interventionen fokuserades 
på reciprok stegträning och i specifika riktningar som progredierades genom ytterligare 
störningar eller andra utmaningar. Passen varade i 40 minuter med vila när så behövdes. 
Fokus har varit att utmana varje patient utifrån dess förutsättningar. 
 
Chung med medarbetare (21) fann en signifikant förbättring i interventionsgruppen för TUG 
(p<0,001) BBS (p=0,004) och 10mWT (p<0,001) efter fem veckors träning jämfört med 
kontrollgruppen. Jämförelsen var i tid mot grupp-interaktion. Studien byggde på 
uppgiftsspecifik träning för nedre extremitet (TSLET) mot konventionell vård för 35 individer 
i åldrarna 63,1 (SD11,9) år. Interventionsgrupp (n=18) och kontrollgrupp (n=17) utförde 
interventionen ca en månad efter sin stroke (28.4 (SD5,1) TSLET) (29,1 (SD7,0) 
kontrollgrupp). Interventionsgruppen fick genom visuell feedback på en skärm, lösa uppgifter 
genom att en balansplatta registrerar tyngdöverföring och graden av flektion och extension i 
knä via sensorer. Genom rörelser i nedre extremitet styrs pekaren på skärmen till målet. Antal 
träffar under given tid omvandlades till procent och användes som resultat. Sele och 
stödhandtag användes endast som säkerhetsåtgärd för att förhindra eventuella 
fall. Interventionsgruppen tränade konventionell träning (bålstabilitet, viktöverföring, 
balansträning på balansplatta, styrketräning och övningar i proprioception) i 30 min och 30 
minuter TSLET. Kontrollgruppen tränade konventionell träning 2x30 minuter. 
Båda grupperna fick vardera 60 minuter träning per dag, fem dagar per vecka i tre veckor. 
För att utvärdera en eventuell fördröjd effekt av TSLET gavs båda grupperna lika mängd 
konventionell träning i ytterligare två veckor. Utvärdering skedde vid tre mättillfällen; före 
intervention samt tre och fem veckor efter intervention. Utifrån demografiska data kan 
grupperna anses likvärdiga vid baslinjen. Post-hoc analys visade en signifikant större 
förbättring i interventionsgruppen efter intervention för BBS (p=0,017) TUG (p=0,041) 
10mWT jämfört med kontrollgruppen.  
 
Genom att involvera nedre extremitet i uppgiftsspecifika uppgifter i syfte att öka prestation 
och uthållighet genom uppresning (STS) reaching i sittande och stående samt gång, vändning 
och förflyttningar, kunde Kumar och medarbetare (22) efter tre veckors träning visa på 
signifikanta ökningar i gångförmåga mot baslinjen (p=0,01) för båda grupperna. 
Interventionsgruppen (n=20) visade på signifikant större ökning mot kontrollgruppen (n=20) 
(p=0.01). Interventionsgrupp och kontrollgrupp genomgick uppgiftsspecifik träning för nedre 
extremitet under tre veckor med 45-60 minuter per pass fyra gånger per vecka. 
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Interventionsgruppen fick visualiseringsträning (MIT) som komplement till den 
uppgiftsspecifika träningen.  
Medeltiden efter stroke i månader var för kontrollgruppen 5,6 (SD2,20) och för 
interventionsgruppen 6,5 (SD2,41). MIT för interventionsgruppen började med en 
tillvänjningsperiod varefter träningen för nedre extremitet följde. I tillvänjningsperioden 
förklarades konceptet med MIT och hur det fungerar och ska användas. MIT förstärktes med 
ett förinspelat ljudband bestående av två minuter avslappning och tolv minuter MIT och gavs 
i anslutning till den fysiska träningen före och efter.  
 
Ambrosinis och medarbetares (23) intervention ”Multimodal funktionell elektrisk stimulering 
(FES) bio feedback-träning” jämfördes mot konventionell strokevård bland 68 personer (18-
90 år) med stroke ~en månad före interventionen. Via extern förstärkning av muskulaturens 
kontraktionsförmåga och individens målnivå, förbättrades gånghastigheten genom cykling. 
Vid interventionens slut fann man en kliniskt signifikant korrelation mellan intervention och 
förbättrad gånghastighet (p=0,048) med 73% förbättring för interventionsgruppen och 46% 
för kontrollgruppen. För de med störst funktionsnedsättning var proportionen av en 
meningsfull förbättring av gång signifikant högre med 91% i interventionsgruppen jämfört 
med 36% i kontrollgruppen (p=0,008). Uthållighet under gång i hänseende till 6mWT var 
proportionen mellan grupperna signifikant större för interventionsgruppen 
(p=0,023). Interventionsgruppen (n=34) fick 70 minuter konventionell vård samt 20 minuter 
multimodal träning med FES och biofeedback under cykling och balansträning. 
Kontrollgruppen (n=34) tränades enligt konventionell vård i 90 minuter per dag och  
Båda grupperna erhöll 30 sessioner neuro-motor-rehabilitering. Varje session varade 90 
minuter fem dagar per vecka. Båda grupperna tränades individanpassade program med stöd 
av erfarna fysioterapeuter. Samtliga deltagare utförde träning bestående av stretching, 
konditionsträning, bålträning, cykling och rehabiliterande träning för övre extremitet. 
Interventionsgruppen inledde sin träning med 20 minuter av antingen cykling eller 
balansträning med FES.  
 

Muskelstyrka-effekt vid gångträning 
 
En av de inkluderade studierna (Straube och medarbetare) visade på förbättring av 
muskelstyrka med en hög evidensstyrka. 
 
Straube och medarbetare (17) fann i sin studie en förbättring av isometrisk muskelstyrka hos 
den subakuta gruppen, där medelökningen sträckte sig från 60-100% (p=0,05). För den 
kroniska gruppen var förbättringen betydligt mindre; 7-27%. Även Kumar och medarbetare 
(22) gjorde fynd i sina resultat som visade på signifikanta ökningar i muskelstyrka (p=0,01) 
för båda grupperna. Interventionsgruppen visade på signifikant ökning mot kontrollgruppen 
för alla utfallsmått (höft; flexion, extension, knä; extension, fot; extension) exklusive 
knäflexorer och plantarflexorer (p=0.01). 
 

Hälsoeffekter-tidig individanpassad rörelseträning 
 
Två av de inkluderade studierna (Chung och medarbetare samt Vloothuis och medarbetare) 
visade på en förbättring av hälsoeffekter med en hög evidensstyrka. 
 
Chung och medarbetare (21) fann vid utvärdering av kognitiv förmåga genom en post-hoc 
analys en signifikant förbättring i testet ”The global deterioration scale” (GDS) hos 
interventionsgruppen mot kontrollgruppen (p= 0,037) vid intervention och två veckor efter 
(p=0,043). 
 
Vloothuis och medarbetare (24) fann genom CARE4STROKE-programmet, bestående av 8 
veckors motionsterapi, en signifikant minskning av upplevd ångest i interventionsgruppen 
(n=32) jämfört med kontrollgruppen (n=34)  (p= 0.023). Efter tolv veckors uppföljning bestod 
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minskningen av ångest (p=0,009). Programmet ställdes mot sedvanlig vård, mediantid 37 
dagar (IQR 28-56) efter stroke, medelålder 59,9 år. Programmet bestod av 37 standardiserade 
övningar med syfte att öka mobilitet som komponerats av legitimerad fysioterapeut. 
Övningarna presenteras i en app (e-health applikation). Varje patient fick ett skräddarsytt 
progredierat träningsprogram relaterat till patientens mål. Varje patient i 
interventionsgruppen utförde tillsammans med sin vårdgivare sitt träningsprogram minst fem 
gånger per vecka á 30 minuter resulterande i 20 timmar träning som komplement till 
konventionell vård under interventionsperioden.  

 
Vilka risker finns vid tidig gångmobilisering 
 
En av de inkluderade studierna (Bernhardt och medarbetare) visade på ett ogynnsamt utfall 
på mRS med en hög evidensstyrka. 
 
Bernhardt och medarbetare (15) följde 2104 patienter över åtta år. De visar i sin studie på att 
en tidig intensiv mobilisering (12-48 timmar) gav en signifikant mellangruppsskillnad i 
Modified rankin scale (mRS) till kontrollgruppens fördel (OR 0,73). Andel av patienter 
mobiliserade inom 12h var för interventionsgruppen ”Very early mobilization” (VEM) 
(n=1054) 23 %, 24h 92 % samt 48h 98%. Motsvarande siffror för kontrollgruppen (n=1050) 
var 14%, 59% och 93%.  

 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Databaserna valdes utifrån deras bredd inom området fysioterapi. Sökningen byggdes upp 
över tid genom en litteraturgenomgång inom fältet för stroke och rehabilitering. Sökorden 
valdes dels utifrån deras frekventa förekomst som nyckelord vid litteraturgenomgången, dels 
för att svara mot vårt syfte. Varje ord jämfördes mot svensk mesh för att klargöra exakt 
betydelse av varje enskilt ord. Ett antal sökningar med en variation av kombinationer 
genomfördes i Cinahl, Pubmed och Cochrane library. När önskad validitet mot syftet uppnåtts 
valde vi att konsultera expert inom databassökning på Umeå medicinska bibliotek. På 
rekommendation utökades sökningen till att innefatta databaserna Academic search elite, 
SportDiscus och Amed utöver de tre första. Här bekräftades att sökstrategin hade god validitet 
med antal träffar sett till uppsatsens omfattning. Vi valde att använda kombinationen av 
sökord (se tabell 1) i samtliga ovanstående databaser. Detta för att få fram studier som var och 
en behandlar så många av sökorden som möjligt. Det är möjligt att man med en större expertis 
inom området och artikelskrivning kan bygga upp en sökning som ger ett annat resultat på 
träffar och därmed ett annorlunda urval av artiklar. En sökning på varje ord var för sig följt av 
sortering ger en bredare sökning med fler träffar. Vi ansåg inte detta möjligt då det tar allt för 
mycket tid i anspråk. 
 
Inklusions- och exklusionskriterierna skapades för att svara mot syftet och därmed utgöra en 
begränsning av litteraturen som skulle gås igenom. Exempelvis så valde vi att exkludera 
robotträning för att detta inte används frekvent i Sverige, och är mycket resurskrävande. 
Begränsningen <5 år valdes för att få det senaste inom området då utvecklingen gått raskt 
framåt de senaste åren. För att få en så rättvis bild över evidensläget som möjligt valde vi i 
möjligaste mån randomiserade kontrollerade studier (RCT). 
 
För screening följdes arbetsmetodiken enligt Prisma, genom programmet Covidence. Här 
sorterades dubletter bort automatiskt och flödesschema skapades fortlöpande under arbetets 
gång. Detta underlättade i strukturen och sparade värdefull tid. Granskning av artiklar gjordes 
i enlighet med PEDro-scale. Den har utförliga instruktioner som bäddar för att den genomförs 
på rätt sätt. Dessutom lämpar den sig utmärkt att föra över till tabell för presentation. 
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Granskningen utfördes genom att vi var för sig gick igenom och betygsatte varje artikel och 
sedan kontrollerade var och en artikel tillsammans. Genom diskussion kring olika tolkningar, 
med överlag god samstämmighet, uppnåddes konsensus. Då detta är första gången vi använder 
oss av verktyget kan det ha påverkat utfallet, vi har dock försökt att vara så objektiva som 
möjligt. 
 
Det är en mycket komplex fråga som vi adresserar i vår uppsats. Om det faktiskt finns ett 
optimalt tidsfönster vid rehabilitering efter stroke är fortfarande oklart. Om än vi har sett olika 
faktorer som talar för att det lutar åt tidig rehabilitering så behöver det preciseras ytterligare. 
Begränsningar för vår uppsats är tidsomfattning och vårt kunskapsläge. Detta leder till ett 
begränsat evidensomfång. Fler artiklar som täcker området utifrån fler aspekter och 
infallsvinklar skulle vara önskvärt för en tydligare bild. 
 
Resultatdiskussion 
 
Den här systematiska litteraturgranskningen visar på goda förbättringar i gång, styrka och 
hälsoeffekter genom uppgiftsspecifik gångträning från första dygnen upp till sex månader efter 
stroke. Emellertid ser vi en optimal tidpunkt definierat som när sammanvägningen av fördelar 
mot risker är som bäst. Den optimala tidpunkten förefaller då vara inom de första dygnen sett 
till de positiva effekter på fysiologin kontra de negativa effekterna man får av immobilisering. 
Resultatet utifrån vår tolkning tyder på att en första mobilisering bör handla om en noggrann 
individanpassning de första dygnen snarare än om huruvida man ska mobilisera tidigt eller 
inte. En tidig intervention tycks ge förutsättningar för sann återhämtning. 
 
Denna bakgrund är viktig att ha med sig i analysen av studien AVERT av Bernhardt och 
medarbetare (15) som är den enda studien där vi sett signifikans på ogynnsamt utfall vid tidig 
mobilisering. Det finns ett antal faktorer att adressera. Det bör poängteras att mRS är ett brett 
utvärderingsverktyg som ger ett mått på generell nedsatt förmåga. Man kan inte utesluta, att 
en individ som erhåller ett sämre resultat på mRS än en annan, faktiskt kan vara bättre i 
gångförmåga. För att mäta effekt av mobilisering ett riktat instrument för motorisk förmåga 
och styrka i avsett område kunna ge en mer detaljerad bild. Vidare gav man 
interventionsgruppen 30 minuter extra generell mobiliseringsaktivitet. Detta anser vi vara för 
ospecifikt för att uppnå ett önskvärt resultat då man borde använda sig av ett uppgiftsspecifikt 
upplägg. Tidpunkten för mobilisering mellan grupperna var stor vid studiens början jämfört 
studiens slut. Denna mellangruppsskillnad minskade signifikant under studiens gång till att 
vid studiens slut handla om timmar. Att samtliga sjukvårdsenheter i multicenterstudien gick 
mot en tidigare mobilisering under studiens gång, tyder på att tidig mobilisering ses som 
praxis. 
 
Det tycks vara fördelaktigt för återhämtningen av motorisk förmåga med en så stor 
representation i motorcortex som möjligt, vilket Ambrosini och medarbetares (23) resultat 
visar. Interventionen skedde inom tre veckor och förstärktes genom funktionell elektronisk 
stimulering (FES). Den signifikanta skillnaden i resultat mellan grupperna beror troligen på 
att man maximerat musklernas aktiveringsförmåga och nyttjat den plasticitet som uppstår i 
hjärnan efter stroke, under tiden då den är som störst. Genom FES i ett tidigt skede ökar 
representationen i motorcortex och ett optimalt kraniellt blodflöde uppnås. FES maximerar 
motorneuronernas output (efferent aktivering) och de korresponderande musklernas och 
ledernas proprioceptiva feedback (afferent aktivering). Genom detta kan man nyttja de 
positiva fysiologiska effekter som uppstår efter stroke. Detta förklaras av Hara (25) där han 
fastslår att detta bara kan uppnås under perioden för ökad plasticitet. Det faktum att Kumar 
och medarbetare fick en signifikant förbättring av gångförmåga med hjälp av 
visualiseringsträning (MIT) sex månader efter stroke förstärker vårt resonemang om vikten av 
representation i motorcortex och plasticitet. Det vore intressant att jämföra FES med MIT vid 
ett tidigt skede (1-3 månader) för att se om de ger samma effekt då de båda resulterar i ökad 
representation. 
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Studien av Burnfield och medarbetare (18) visar på att muskelaktivering är av stor vikt för 
gångåterhämtning. Vi tolkar det som att ett optimalt gångmönster uppnås när ett visst krav på 
muskelaktivering ställs. Detta belyser vikten av att tidigt upprätthålla och utmana motorisk 
förmåga och muskelfunktion i tillräcklig omfattning och intensitet, efter insjuknande. Studien 
visade också att interventionen kunde genomföras utan att det gav ett förhöjt blodtryck vilket 
skulle kunna vara fördelaktigt om pulshöjande aktivitet skulle vara en möjlig risk i ett tidigt 
skede. En risk vid immobilisering är att den fysiska kapaciteten minskar till följd av atrofi vilket 
försämrar förutsättningarna för en sann återhämtning. Kompensatoriska mönster kommer att 
uppstå för att kompensera för minskad muskelstyrka. En förändrad representation i 
motorcortex i avsett område sker till följd av detta. 
Cortes med medarbetare (13) har belyst sann återhämtning genom mätningar i labbmiljö. 
Goda förbättringar av motoriska färdigheter sågs de första fem veckorna för att sedan avta 
drastiskt. Därefter kunde man se att förmågan förbättrades genom muskelstyrka upp till 54 
veckor. 
 
Vi ser en tydlig och direkt koppling mellan lyckade resultat och ett uppgiftsspecifikt upplägg 
inom tiden för ökad plasticitet. Ambrosini (23), Burnfield (18), Chung (21), Hornby (17) och 
Straube (20) med medarbetare visar alla på en signifikant förbättring på gångförmåga inom 
tre månader.  
 
Avslutningsvis visar Vloothuis och medarbetare (24) på effekten av kontinuerlig fysisk aktivitet 
för att motverka ångest efter stroke. Detta ligger i linje med ICF där delaktighet är en central 
faktor. Det är troligt att en ökad delaktighet i sin rehabiliteringsprocess leder till en större 
tilltro till egen förmåga och ett tillfrisknande. Att själv kunna påverka processen jämfört att 
vara immobiliserad och passiv bör ge en större känsla av kontroll. Att bli medveten om att 
tillståndet faktiskt går att påverka i rätt riktning och se sina framsteg borde rimligtvis leda till 
självständighet. Detta styrks av Tang (26) och Donnellan (27) med medarbetare  som i sina 
studier visat på att såväl depression som ångest är prediktorer för lägre livskvalité hos 
patienter, vilket ligger i linje med Kleins studier (8, 9) i samma ämne. 
 

Konklusion 
 
Mobilisering bör individanpassas och ske inom de första dygnen. Att nå en så hög nivå av 
förmåga som möjligt inom tre månader är önskvärt för att kunna använda sig av den ökade 
plasticiteten. Det är viktigt med specifik gångmobilisering inom tre månader för att uppnå 
bästa effekt på just gång. Effekterna av sängliggande som atrofi och minskad tilltro till egen 
förmåga kan leda till depression i förlängningen. Man bör undvika immobilisering för att 
kunna tillgodogöra sig perioden för plasticitet maximalt. Kärnan är att man genom tidig 
specifik träning, under den tid som hjärnan är som mest mottaglig, vill åstadkomma en så stor 
representation i motorcortex som möjligt för att få maximala resultat. Våra fynd stödjer de 
nationella riktlinjerna vid rehabilitering efter stroke som understryker tidigt insatt 
individanpassad och målinriktad mobilisering. 
 
För att vidare utröna existensen av ett optimalt tidsfönster, tycks det behövas en mer 
nyanserad bild av den fysiologiska miljön efter stroke. Att kombinera forskning kring 
biomarkörer med utvärdering av sann återhämtning kanske är en väg att gå. Kelly och 
medarbetare (28) visade på en tidig och övergående oxidativ stress efter stroke vid utvärdering 
av biomarkörer. Den akuta inflammatoriska processen verkade vara över vid 24 timmar. Det 
är möjligt att det finns andra biomarkörer som kan ge oss vägledning i frågan om tidsfönstret. 
Metoden som Cortes och medarbetare (12) använde sig av vid utvärdering av sann 
återhämtning tillsammans med löpande utvärdering av biomarkörer för att se effekterna av 
uppgiftsspecifik gångträning kan möjligen vara en möjlig intervention. 
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Etiska aspekter 
 
Samtliga inkluderade artiklar i vår uppsats har ett etiskt godkännande från respektive etiska 
kommitté. Då vi återger ett evidensläge och inte tolkar enskilda individer ser vi inga etiska 
koflikter i vårt arbete. 
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Bilaga 1. 
 
PEDro scale   
  
1. eligibility criteria were specified no  yes  where:  
2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  were randomly 
allocated an order in which treatments were received)  no  yes  where:  
3. allocation was concealed  no  yes  where:  
4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  indicators no  
yes  where:  
5. there was blinding of all subjects  no  yes  where:  
6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no  yes  where:  
7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where:  
8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  of the subjects 
initially allocated to groups  no  yes  where:  
9. all subjects for whom outcome measures were available received the  treatment or control 
condition as allocated or, where this was not the case,  data for at least one key outcome was 
analysed by “intention to treat” no  yes  where:  
10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key 
outcome  no  yes  where:  
11. the study provides both point measures and measures of variability for at   least one key 
outcome no  yes  where:  
  
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi 
list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting 
systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 
51(12):1235-41). The list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical 
data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been 
included in the PEDro scale. As more empirical data comes to hand it may become possible to 
"weight" scale items so that the PEDro score reflects the importance of individual scale items.  
The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify 
which of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the 
PEDro database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient 
statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional 
criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or 
“applicability” of the trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this 
criterion will not be used to calculate the PEDro score reported on the PEDro web site.   
The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 
particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment 
effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that 
the treatment is clinically useful. Additional considerations include whether the treatment 
effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the 
treatment outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale 
should not be used to compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, 
primarily because it is not possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy 
practice.  
 
  
Notes on administration of the PEDro scale: All criteria Points are only awarded when a 
criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the trial report it is possible that a 
criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that criterion. Criterion 1 This 
criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used to 
determine who was eligible to participate in the study. Criterion 2 A study is considered to 
have used random allocation if the report states that allocation was random. The precise 
method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-tossing and dice-
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rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this 
criterion.  Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a 
subject was eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of 
which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is 
not stated that allocation was concealed, when the report states that allocation was by sealed 
opaque envelopes or that allocation involved contacting the holder of the allocation schedule 
who was “off-site”. Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the 
report must describe at least one measure of the severity of the condition being treated and at 
least one (different) key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied that the 
groups’ outcomes would not be expected to differ, on the basis of baseline differences in 
prognostic variables alone, by a clinically significant amount. This criterion is satisfied even if 
only baseline data of study completers are presented. Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those 
outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack of effectiveness) of 
the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome measure. 
Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 
know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are 
only considered to be “blind” if it could be expected that they would have been unable to 
distinguish between the treatments applied to different groups. In trials in which key 
outcomes are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered 
to be blind if the subject was blind. Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report 
explicitly states both the number of subjects initially allocated to groups and the number of 
subjects from whom key outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are 
measured at several points in time, a key outcome must have been measured in more than 
85% of subjects at one of those points in time. Criterion 9 An intention to treat analysis 
means that, where subjects did not receive treatment (or the control condition) as allocated, 
and where measures of outcomes were available, the analysis was performed as if subjects 
received the treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 
satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report explicitly 
states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. Criterion 10 A 
between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with 
another. Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more 
treatments, or comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a 
simple comparison of outcomes measured after the treatment was administered, or a 
comparison of the change in one group with the change in another (when a factorial analysis 
of variance has been used to analyse the data, the latter is often reported as a group × time 
interaction). The comparison may be in the form hypothesis testing (which provides a “p” 
value, describing the probability that the groups differed only by chance) or in the form of an 
estimate (for example, the mean or median difference, or a difference in proportions, or 
number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 
Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment 
effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all 
groups. Measures of variability include standard deviations, standard errors, confidence 
intervals, interquartile ranges (or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or 
measures of variability may be provided graphically (for example, SDs may be given as error 
bars in a Figure) as long as it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear 
whether error bars represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is 
considered to have been met if the number of subjects in each category is given for each 
group 
 


