
Anteckningar från digital utbildningsdag sektionen Äldres hälsa 12 mars 2021 

 
”Parkinson behandling – mer än bara dopamin” 
 
Balans och fysioterapi vid Parkinsons sjukdom  

Erika Franzén, Professor, leg fysioterapeut (erika.franzen@ki.se) 

 

Erika pratade om forskning kring Parkinsons sjukdom (PS) och om evidens och resultat 

beträffande vilka behandlingar som har effekt vid PS. En studie där Erika varit delaktig 

(Conradsson D m fl Physioterapy for Parkinson’s disease in Sweden: Provision, expertise and 

multi-professional collaborations. 2017) beskrev andelen fysioteuter som i en enkät svarat att 

de behandlar patienter med PS; 21% sjukhus, 36% primärvård, 42% kommun.  

 

Typiska symtom vid PS: 

• Rörelsehämning (hypokinesi) 

• Stelet (rigiditet) 

• Skakningar (tremor) 

• Nedsatt balans  

 

Balansproblemen kommer ofta före diagnos. Läkemedel (Dopamin) har begränsad effekt på 

balansen. Det är vanligt med balansproblem och fall vid PS, 40-70% faller varje år. Det finns 

ett tydligt samband mellan minskad fysisk aktivitet, ökade balansproblem och ökad fallrisk. 

Det är flera faktorer som ger ökade balansproblem vid PS, bl a att patienterna har nedsatta 

balansreaktioner, nedsatta balansaktioner, minskade stabilitetsgränser, försämrad tolkning av 

sensorisk information, famåtböjd hållning, ökad muskeltonus, gångsvårigheter, nedsatt 

kognition och därmed svårigheter att utföra Dual task. 

 

Erika och medarbetare har tagit fram ett balanstest, mini-BESTest, där man mäter flera 

aspekter av balans. Det finns flera skrifter, bl a European Physiotherapy Guideline for 

Parkinson’s Disease, FYSS, Socialstyrelsens och Fysioterapeuternas skrifter om PS m fl. För 

att utvärdera behandling vid PS bör man använda mätinstrument som utvärderar fysisk 

aktivitet/kapacitet (t ex Chair stand test), gång/förflyttning (t ex Dynamic Gait Index), balans 

(t ex Mini-BESTest) och fall/fallrädsla (t ex falldagbok + FES-I).  

 

Det finns flera review- och metaanalysartiklar kring fysioterapeutisk behandling vid PS, bl a  

Shen X m fl Effects of exercise on falls balance and gait ability in Parkinson’s disease: a 

meta-analysis 2015).  

 

Allmänt gäller att träning påverkar: 

Prevention: fall, hjärta/kärl, stelhet, smärta, depression 

Kompensation: lösa uppgiften med andra strategier, dela upp i delar, använda externa cues (t 

ex räkna, musik/takt, streck på golvet, klapp) 

Neuroprotektion/plasticitet: ökar antalet transmittorer, minskar  celldöd, nya celler/synapser, 

nerverna hittar nya vägar. 

 

Fysioterapeutisk intervention anpassas efter i vilken sjukdomsfas patienten befinner sig i. I en 

tidig fas handlar det bl a om att motverka inaktivitet, fallrädsla och rörelserädsla och förbättra 

fysisk kapacitet. I en mellanfas ingår dessutom träning i förflyttning, balans, gång och 

kondition. Gruppträning passar bäst i mittengruppen. I en sen fas samma som i mellanfas + 
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andningsfunktion, motverka trycksår och kontrakturer samt att stödja närstående och personal 

runt patienten. Som vid alla andra tillstånd ger träning effekt på det man tränar samt att 

träningen utförs regelbundet 2-3 ggr/vecka och är individuellt anpassad, utmanande, ökad 

progression samt varierad. Enligt forskningen kan träning minska antalet fall, men inte antalet 

fallare. Viktigt att komma till fysioterapeut i tidigt skede vid PS! 

 

HiBalance träningen från design till implementering  

Breiffni Leavy, Med Dr, leg fysioterapeut 

 

Breiffni ingår i Erikas forskargrupp och hon pratade om HiBalance-programmet (HiB), som 

är ett träningsprogram specifikt framtaget för PS. HiB inehåller övningar för balans, gång, 

dual task, fysisk aktivitet och ADL på 3 olika svårighetsnivåer. I början gör man enkla 

övningar för att sedan lägga till kognitiva och rörelsebaserade dual task-uppgifter. Man 

använder olika redskap, t ex bollar, mjuka mattor, hinder, koner, step-up-pallar m m och ökar 

successivt hastigheten i övningarna (t ex snabba växlingar mellan rörelser som kan styras med 

musik), som ofta är par- eller gruppbaserade. 

 

Generellt ser man att personer med PS är mer stillasittande och utför lågintensiv aktivitet än  

motsvarande friska personer samt ofta har nedsatt initiativförmåga och motivation. 

 

Breiffney har flera artiklar om HiB, bl a Leavy B m fl Outcome evaluation of highly 

challenging balance training for people with Parkinson’s disease: a multicenter effectiveness 

implementation study 2020, samt Leavy B m fl Implementation of highly challenging balance 

training for Parkinson’s disease in clinical practice: a process evaluation 2021. 

 

KI ger en 4,5 hp kurs om träning vid parkinson i höst. 

 

E-hälsa är nästa steg för att stimulera PS-personer till ökad fysisk aktivitet. 

 

Parkinsons sjukdom och annan parkinsonism  

Dag Nyholm, Neurolog 

Dag arbetar vid Akademiska sjukhuset och forskar vid Uppsala universitet. Han berättade bl a 

om PS och dess historia. James Parkinson (1755–1824) var läkaren, forskaren, aktivisten 

och Londonbon som för 200 år sedan, år 1817, var först med att beskriva och publicera 

de neurologiska manifestationerna av »paralysis agitans« – det som senare kom att 

benämnas Parkinsons sjukdom – i sin bok »An essay on the shaking palsy«. Den 

svenske forskaren Arvid Carlsson, Nobelpristagare 2001, identifierade i slutet av 1950-

talet dopaminets roll för motoriken och positiva effekter av dopamin på 

parkinsonistiska symtom. 

 

Dag tog upp kardinalsymtom vid PS (se ovan Erika F) med tillägg av bl a försämrad motorik, 

”maskansikte”, falltendens framåt, småstegig gång, nedsatt luktsinne, sömnrubbningar, 

smärta, depression, förstoppning, kognitiv svikt och nedsatt armpendling. Det finns inget 

diagnostiskt test för PS (förutom att prova dopamin), däremot går man på klinisk diagnos, MR 

av hjärnan. Dag pratade om PS och Atypisk parkinsonism (AP), där de tydligaste skillnaderna 

var att AP saknar tremor, har snabbare progress, ingen/osäker effekt av L-DOPA, 

bakåtlutande gång i st f framåtlutande, tidig demens och hallucinos och vertikal blickpares. 

Vissa författare hävdar att det inte finns någon Parkinsons sjukdom som specifik diagnos.  

 

Olika typer av parkinsonism, förutom idiopatisk PS: 



• Multipel systematrofi 

• Progressiv supranukleär paralys 

• Kortikobasalt syndom 

• Lewykroppsdemens 

• Vaskulär parkinsonism 

• Parkinsonism orsakad av neuroleptika 

 

Kända personer som haft PS: förre påven Johannes Paulus II, Mohammad Ali, Yasser Arafat, 

Erland Josephson, Suzzie Tapper, Björn Hellkvist, Uje Brandelius. 

 

Medicinsk behandling av PS: L-DOPA introducerades 1967 och är en av 1900-talets största 

neurofarmakologiska framgångar. L-DOPA kan nu även ges som pump i tunntarmen. 

 

Viktigt vid PS: 

• Anamnes från patient och närstående (dyskinesier uppfattas ofta inte av patienten) 

• On-off-dagbok 

• Filma hemma 

• On-off-skattning om patienten är på sjukhus 

• Rörelsemätning 

 

Se mer om PS på SWEMODIS hemsida: www.swemodis.se, 

http://parkinsonguiden.parkinsonforbundet.se/. 

 

 

 

Dual task och Parkinson  

Hanna Johansson, Med Dr, leg fysioterapeut 

 

Aktiviteter i vardagen kräver att uppmärksamhet kan delas mot flera uppgifter samtidigt, så 

kallad ”dual-” eller ”multi-tasking”. Forskning har visat att personer med PS har svårare än 

friska personer att göra flera saker samtidigt och att dessa situationer begränsar 

rörelsekontrollen och ökar risken för fall. Orsakerna till detta är idag inte helt kartlagda men 

felprioriteringar (begränsad uppmärksamhet på gång- och balansuppgiften) eller att de 

motoriska kommandona i sig kräver för mycket uppmärksamhet är två teorier. 

 

Vad händer med gångmönstret vid dual task? 

• Gånghastigheten minskar 

• Kortare steglängd 

• Variabiliteten i gången ökar 

• Ökad fallrisk 

• ”Freezing of gait” 

•  

En dual task-uppgift är en uppgift som kan  

• Utföras enskilt 

• Mätas separat för BÅDA uppgifterna – t ex notera svar, ta tid, mät gång på gångmatta, 

rörelsesensorer etc 

• Har distinkta mål – t ex svara rätt, reaktionstid, oförändrad gånghastighet, steglängd 

etc 
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Forskning har visat att man kan träna upp dual task-förmågan, t ex gånghastigheten, 

steglängden under dual task-uppgift, men man har inte sett att stegvariabiliteten påverkas av 

träning. 

 

Vid träning är det viktigt (som vid all motorisk inlärning): 

• Uppgiftsspecifik  

• Varierad 

• Ge feedback 

• Intensiv 

• Progressiv 

 

Gärna i grupp (för personer med mild – måttlig PS). 

 

 

"Hon går som en robot" – kliniska bilder av atypisk parkinsonism  

Ylva Cedervall, Med Dr, leg fysioterapeut  

 

Vid bedömning av misstänkt atypisk parkinsonism för att få fram möjlig orsak till störning av 

gångmönster ingår: 

• Specifika symtom och tecken 

• Gångmönster 

• Tester av gång och balans 

•  

Ylva visade filmer på patienter i tidig och mer utvecklad fas av parkinsonism, hur man även i 

tidigt stadium kan se förändrat gångmönster, gånghastighet och balans vid t ex dual task och 

svårare gång med hinder, koner etc. 

 

Tankar om fysisk träning för atypisk parkinsonism: 

 

Ofta snabb prograss 

Kognitiva problem tidigt 

Fallrisk 

Risk för nedsatt fysisk aktivitet 

 

Planera individuellt anpassad träning för att fördröja försämring av fysisk funktion. 

Undvik stress 

Fysisk aktivitet (t ex dans) ökar välbefinnande och ger en positiv självbild 

Träning med hög intensitet men med låga kognitiva krav för att personen ska lyckas! 

 

Vid pennan 

Lena Zidén 

 

 


