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Innehåll i dagens presentation

Träning i ett brett perspektiv

• Evidens för olika typer av träning/åtgärder efter stroke?
• Exempel från Socialstyrelsens nationella riktlinjer

• Uppgiftsspecifik träning
• Vad är det och hur kan träningen genomföras i olika miljöer? 

• Fysisk aktivitet
• Rekommendationer och utvärdering

• Personcentrerat vårdförlopp efter stroke/TIA
• Implementering av åtgärder

• Hur stötta egenvård? Bikupor och diskussion i grupp…
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Träning i ett brett perspektiv…

• Träning – inte bara fysisk aktivitet

• Träning i vardagliga, meningsfulla aktiviteter

• Träna balans, motorik, styrka, gång, ADL etc

• Kompensera med olika typer av hjälpmedel 

• Eliminera/reducera smärta, muskeltonus, blodtryck etc

• Stödja genom samtal, utveckla bemästringsstrategier 

• Egenvård och vardagsrehabilitering

Evidens för olika åtgärder relaterat till träning

Centrala rekommendationer med hög prioritet enligt Socialstyrelsen…

• Teamrehabilitering
• Professionsspecifika 

insatser
• Meningsfulla och 

personcentrerade 
åtgärder
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Teamrehabilitering 

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda tidig understödd utskrivning från sjukhus till 

hemmet, där ett multidisciplinärt stroketeam både 

koordinerar utskrivning och utför rehabilitering i hemmiljön, 

till personer med lindrig till måttlig stroke (prioritet 2). 

• erbjuda multidisciplinär teambaserad strokerehabilitering i 

sluten vård till personer med måttlig till svår stroke som har 

stort kvarvarande rehabiliteringsbehov samt kvarstående 

omvårdnadsbehov, direkt efter vård på strokeenhet 

(prioritet 2) 

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Uppgiftsspecifik träning

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda ADL-träning i hemmet efter utskrivning till personer 

med nedsatt ADL-förmåga efter stroke (prioritet 3)

• erbjuda uppgiftsspecifik gångträning till personer med nedsatt 

gångförmåga efter stroke (prioritet 3).

• erbjuda uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt 

motorisk förmåga efter stroke (prioritet 3). 

Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda uppgiftsspecifik träning till personer med stroke mer 

än ett år efter insjuknandet (prioritet 4).

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Vad är egentligen uppgiftsspecifik träning?

• Träning där patienter tränar kontextspecifika motoriska uppgifter och 

får feedback på utförandet

• Fokuserar på att förbättra prestation/utförande i funktionella 

uppgifter genom meningsfulla, målinriktade och repetitiva övningar

• Har utvecklats från rörelsevetenskap och motorisk inlärning

• Uppgiftsspecifika övningar kan stimulera neuroplasticitet, kortikal 

reorganisation och lärande. 

Hubbard I et al, Occup. Ther. Int. 16(3–4): 175–189 (2009)

Exempel på uppgiftsspecifik träning

När? 
Var?
Dosering?
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Modifierad CI-terapi

Rekommendation

Hälso- och sjukvården kan 

• erbjuda modifierad CI-terapi till personer som har nedsatt 

motorik i arm och hand med viss rörlighet i handled och 

fingrar efter stroke (prioritet 4).

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Botulinumtoxin

Rekommendation

Hälso- och sjukvården kan 

• erbjuda behandling med botulinumtoxin i kombination 

med andra rehabiliteringsåtgärder (såsom 

arbetsterapi, fysioterapi eller ortoser) till personer med 

spasticitet som orsakar problem efter stroke (prioritet 4).

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas

2022-09-08 Nationella riktlinjer för vård vid stroke 10
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Afasibehandling

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda intensiv språklig träning (minst 4 timmar i 

veckan) till personer som har afasi efter stroke (prioritet 3) 

• erbjuda kommunikationspartnerträning för närstående till 

personer som har afasi efter stroke (prioritet 3). 

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Behandling vid nedsatt
kognition

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda träning i att använda kompensatoriska tekniker 

till personer med nedsatt minne efter stroke (prioritet 3)

• erbjuda träning i kompensatoriska tekniker för att öka 

problemlösningsförmågan till personer med nedsatt 

problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter 

stroke (prioritet 3). 

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas

2022-09-08 Nationella riktlinjer för vård vid stroke 12
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Andra viktiga åtgärder…

Med hög prioritet är tex:

• Fallpreventiva åtgärder (prioritet 2)

• Konditions- och styrketräning (prioritet 3)

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas

2022-09-08 Nationella riktlinjer för vård vid stroke 13

Fysisk aktivitet efter stroke - rekommendationer

• Personer som haft en stroke bör rekommenderas aerob och 
muskelstärkande fysisk aktivitet för att:

- öka gångförmåga, minska funktionsnedsättning

- förbättra aktivitetsförmåga i dagliga livet

- öka kondition och muskelstyrka

v

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021
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FYSS 2021

Konditionsträning - rekommendationer

Intensitet Duration
Min/vecka

Frekvens
ggr/vecka

Måttlig Minst 150 3-7

Hög Minst 75 3-5

Måttlig och hög intensitet kan kombineras tex. minst 90 min/vecka (30 min 3ggr/vecka)

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021



2022-09-11

9

Styrketräning - rekommendationer

Antal 
repetitioner

Antal set Antal 
ggr/vecka

10-15 Minst 1 2-3

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021

Individuell bedömning behövs kring antal övningar

Fysisk aktivitet efter stroke – att tänka på:

• Individanpassas (typ av träning, intensitet och duration) 

• Utformas av medicinskt utbildad personal, tex. fysioterapeut i samråd med 
individen

• Bedöm motorik och balans inför val av träning

• Övervakad träning rekommenderas de första 4–6 veckorna 

• Viktigt att börja på låg dos och gradvis öka

• Påbörjas när det allmänna funktionstillståndet tillåter

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021
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Exempel på fysisk aktivitet

• Promenader

• Stavgång

• Löpning 

• Cykling

• Trädgårdsarbete

Förslag på relevanta metoder för att monitorera
genomförande av fysisk aktivitet

• Individens egna utförda aktiviteter:
• Intensitet (Borgs RPE skala)

• Träningsdagbok

• Pulsklocka, aktivitetsarmband, eventuellt i kombination med smartphones

• Stegräknare eller accelerometer

• Information om fysisk aktivitet från smartphones och mobilapplikation
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Fysisk aktivitet som förebyggande behandling 

Rekommenderade dosen av fysisk aktivitet vid stroke motsvarar de 
allmänna rekommendationerna för att förebygga sjukdomar: 

• Pulshöjande träning: 150-300 min/vecka,  måttlig intensitet eller 75-
150 min, hög intensitet.

• Muskelstärkande träning 2 gång/vecka

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS2021

Hälsosamma levnadsvanor - Rekommenderade åtgärder 

• Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor bör erbjudas till personer med 
särskild risk där gruppen med hjärt-kärlsjukdom ingår. Samtalen ska vara 
strukturerade, utgå från personen och följas upp 

• Rådgivning om hälsosamma levnadsvanor såsom rökstopp, fysisk aktivitet, 
matvanor, begränsad alkoholkonsumtion och minskad stress 

• Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som kan användas för att främja och 
anpassa fysisk aktivitet utifrån personens förmåga. Tillsammans med personen 
görs en överenskommelse avseende typ av träning, intensitet och duration.

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018.  
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Fysisk aktivitet - utvärdering

• Motorik 

• Balans (fallrisk)

• ADL inklusive förflyttningar

• Gångtest

• Styrka 

• Självrapporterad grad av fysisk 
aktivitet

• Submaximalt cykeltest

• Accelerometer, dagbok

• Appar (KI, RPE)

Struktur för vårdförlopp del 2

Del 1. Vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga insatser och vård

Del 2. Vårdförlopp Stroke och TIA - fortsatt vård och rehabilitering Klart hösten 2022

Hur implementera evidensbaserade åtgärder?
Personcentrerat och Sammanhållet Vårdförlopp (PSV)

Utskrivning  
Fortsatt 

rehabilitering

Appendix
Bedömningsinstrument, 

Rehabplan etc

Strukturerad 

uppföljning
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ICF – bra modell för personcentrerade insatser

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

Hälsobetingelse

Aktivitet Delaktighet
Kroppsfunktioner

och kroppsstrukturer

Omgivnings-

faktorer

Person-

faktorer

Används som modell i 
vårdförloppen

Fördjupad 

bedömning 

enligt ICF:

Funktions-

nedsättningar, 

problem med 

aktivitet och 

delaktighet, 

behov av 

stöd/

anpassningar 

samt mål och 

resurser. 

Dialog kring 

bedömning 

och 

planering

Patient -

närstående

Appendix

Bedömnings-

instrument 

’ESD’

Egenvård

Kognition

Teamarbete

Rehabplan 

Vardagsrehab

…

Dokumentera 

rehab-

perioden och 

patient-

kontrakt

Utvärdera 

rehab-

perioden 

PSV del 2: fortsatt rehabilitering

Genomför 

åtgärder 

enligt 

upprättad 

rehabplan

Personcentrer

ade evidens-

baserade 

åtgärder som 

syftar till att 

nå målen

Utskrivning
Vårdkedja?
Strukturerad uppföljning?
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Evidensbaserade åtgärder inom

PSV del 2: fortsatt rehabilitering

- Sväljförmåga, nutrition
- Tal, språk, kommunikation
- Kognition, perception, fatigue
- Emotion, psykosocial situation
- Rörelseförmåga och förflyttningar
- Aktiviteter, arbete och fritid
- Levnadsvanor

Källor: Nationella och internationella riktlinjer

Rehabilitering efter stroke – en process!

3 m 6 m

F
ör

b
ät

tr
in

g

Akut fas Subakut fas          Kronisk fas

Rehabilitering

Minska 

omfattning 

av initial 

hjärnskada

• Förnyad bedömning

• Nya/förändrade behov?

• Ny rehabperiod aktuell?

• Omfattning? Var?

• Återhämtning

• Rehabilitering och träning

• Lära sig leva med 

konsekvenserna 

• Egenvård

Strukturerad uppföljning!
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Diskussion 

• Hur kan vi underlätta implementering av evidensbaserad träning efter 
stroke inom hälso- och sjukvården?

• Hur kan vi stötta träning och egenvård för personer som insjuknat i 
stroke?

Bikupor…

Diskussion i storgrupp…

Implementering av evidensbaserade åtgärder

Kartläggning av hur rehabiliteringsåtgärder enligt Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för vård vid stroke har implementerats i Sverige. En enkätstudie 
bland fysioterapeuter som arbetar med rehabilitering efter stroke

Masteruppsats av 

Sara Brycke, Skånes universitetssjukhus

Webbenkät

148 deltagare, olika delar av vårdkedjan 
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Resultat - Implementering

Rehabiliteringsåtgärder som var mest implementerade:

• Uppgiftsspecifik gångträning (>85%) 

• Fallpreventiva åtgärder (>73%) 

• Uppgiftspecifikträning av motorik (>64 %)

Det fanns signifikanta skillnader mellan verksamheter (sjukhus akut, 
subakut/kronisk fas, PV, kommun) avseende vilka åtgärder som erbjöds

Resultat - Implementering

Försvårande faktorer

• Brist på resurser

• Avsaknad av tid

• Otydliga mål i verksamheten 
för att främja följsamhet till 
riktlinjerna

• Saknar rutiner 

Underlättande faktorer

• Viktigt att efterfölja 
riktlinjerna

• Tillräcklig kunskap om 
åtgärderna och trygg i att 
utföra dem

• Att åtgärderna var tydligt 
beskrivna i riktlinjerna
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Ta med hem budskap

• Viktigt att träningen efter stroke är personcentrerad och 
utgår från personens behov och mål

• Träningen ska vara evidensbaserad
• Socialstyrelsens nationella riktlinjer

• Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp efter stroke/TIA

• Implementera i era verksamheter!

• Träning – inte ’bara’ fysisk aktivitet
• Viktigt att stötta egenvård!


