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Om mig

• Fysioterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen Skåne

• Magister i handikappvetenskap

– Cirkusträning för barn med intellektell funktionsnedsättning

• Avhandling

• Fysioterapeut +  forskare

– Verksamhetsutvecklare, barn- och ungdomshabilitering

» Prioarbete

» CPUP-koordinator

» FaR-facilitator

» Digital CP-utbildning

» Innowalkprojekt

– FoU-ledare, psykiatri och habilitering Skåne

» FoU-rapporter, EBH-rapporter mm.

– Forskare Lunds universitet
» Fysioterapiprogram Lunds universitet

» Studier om fysiologiska effekter av ståträning

Agenda

• Fysisk aktivitet när man har en funktionsnedsättning
– Rörelsenedsättning

– Intellektuell funktionsnedsättning

– Autism

• FaR 

• Träning för barn och unga utan självständig gångförmåga

– Aktuella forskningsresultat

» Är vi på väg att kunna ge individuella träningsrekommendationer? 

Fysisk aktivitet och stillasittande beteende

• Fysisk aktivitet är ett komplext 
beteende och definieras som all 
kroppsrörelse som ökar 
energiförbrukningen utöver 
viloförbrukning
>1.5 metabolic equivalents (METs)

• Stillasittande beteende
Vaken tid med låg
energiförbrukning ≤1.5 METs, när man 

är i sittande eller liggande position 

• 1 MET = 1 kcal/kg/timme

Fysisk aktivitet

• främjar fysisk och psykisk hälsa

• är viktig för motorisk, social och 
personlig utveckling

• förebygger framtida ohälsa

• Socioekonomi, kön och ålder har 
betydelse för hälsa

• Barn till aktiva föräldrar rör sig mer

• Viktigt med förebilder

Fysisk aktivitet eller stillasittande? 

• Regelbunden fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot många sjukdomar och 
hälsotillstånd

• Stillasittande är en riskfaktor för många sjukdomar och hälsotillstånd

Lika viktigt som fysisk aktivitet är att undvika stillasittande 
Kort paus varje timme (1 min 1-2 ggr/timme) = liten dos fysisk aktivitet som ger stor dos 
muskelaktivitet och har stor betydelse för energiförbrukningen

Active couch potato (aktiv soffpotatis): motionär med stillasittande arbete

WHO:s rekommendationer

Rekommendationer för barn 5-17 år

• Minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag, kan delas upp i flera pass under dagen 

• Intensiteten bör vara både måttlig och hög  

• Aktiviteter med hög intensitet bör innehålla muskel- och skelettstärkande aktiviteter minst 3x/vecka

Rekommendationer för vuxna (WHO och FYSS)

• Minst 150 minuter i veckan, intensiteten bör vara minst måttlig

• Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka

• Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras 

• Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter

• Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, 
medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning

• Styrketräning 2x/vecka

• Långvarigt stillasittande bör undvikas
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Fysisk aktivitet –
rekommendationer för personer med CP

Verschuren et al., 2016

• 60 minuter fysisk aktivitet varje dag  

• Intensiteten bör vara både måttlig och hög 

• Stillasittande <2 h/d 

och/eller 

• bryta stillasittande i 2 minuter varje 30-60 min

Träningsrekommendationer
för personer med CP

Verschuren et al., 2016

Konditionsträning

• Frekvens: 1-2 x/v i början, öka efterhand till 3x/v

• Intensitet: > 60% av maxpuls

• Tid: minst 20 min i minst 8-16 veckor

Styrketräning

• Frekvens: 2-4x/v, det ska vara en dag emellan

• Intensitet: 1-3 sets med 6-15 reps

• Tid: minst 12-16 veckor 

Fysisk inaktivitet är den 
4:e ledande sjukdomsrelaterade riskfaktorn

WHO Global Health Risks 2009

Fysiska effekter

• Ökad kondition

• Ökad muskelstyrka

• Förbättrad balans- och koordinationsförmåga

• Ökad fysisk utveckling och rörlighet

• Bättre kroppsuppfattning

• Minskad risk för frakturer (förebygger benskörhet och ökar benmassan)

• Minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar

• Påverkar övervikt/behåller idealvikt

• Minskad utveckling av åldersdiabetes

• Minskad risk för tjocktarmscancer

• Minskad risk för belastningsskador

• Positiv inverkan på olika komponenter inom immunförsvaret

• Ger ökad energi och bättre sömn

Kognitiva effekter

Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen

• Ökad inlärningsförmåga

• Bättre koncentrationsförmåga

• Förbättrad förmåga att tolka 
sinnesintryck

• Bättre stresstolerans och 
minskad nedstämdhet

• Bättre självuppfattning och 
självförtroende

• Stimulerar social och 
mental utveckling

• Förbättrad psykisk hälsa och 
allmänt välbefinnande

• Bättre livskvalitet

Psykiska effekter
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Träning kan förebygga och behandla sjukdom

Konditionsträning

• ökar förmågan att skapa energi i hjärnans mitokondrier

• ökar och förbättra blodcirkulationen till hjärnan

• ökar reparation och nybildning av nervceller

• minskar inflammatoriska processer

Konditionsträning kan förbättra hjärnfunktionen

Rapport till regeringen 2017 
Centrum för idrottsforskning (CIF)

• Lite motion, stillasittande, många timmar framför skärmar 

• Stora skillnader

– Pojkar rör sig mer än flickor

– Yngre mer än äldre ungdomar

– Vissa är mycket aktiva både i skolan och på fritiden

– Andra rör sig nästan inte alls

• Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna uppnår 
rekommendationerna enligt en studie av närmare 1 700 barn och ungdomars 
fysisk aktivitet i skolan och på fritiden

Mest aktiva är de 
yngsta pojkarna

Minst aktiva är de 
äldsta flickorna på 
gymnasiet (14 %)

Fysisk aktivitet för personer med 
funktionsnedsättningar

• De är mindre fysiskt aktiva än andra

• De deltar i fysiska aktiviteter med lägre

intensitet och föredrar mer passiva aktiviteter

• De är stillasittande upp till 95 % av sin vakna tid

Vad kan vi göra?

• Vi behöver öka den fysiska aktiviteten hos barn, ungdomar 
och vuxna 

• Konsekvenserna blir annars sämre hälsa 
på både kort och lång sikt:

 psykisk ohälsa 

 övervikt och fetma 

 sådant som kan förebyggas med fysisk aktivitet

FaR® Fysisk aktivitet på Recept
Individanpassad  skriftlig ordination av fysisk aktivitet Östersund 2011, R 2011:30

• Ett vanligt sätt i västvärden att främja fysisk aktivitet

• En del av Folkhälsoarbetet som sjukdomsprevention i Sverige

• Innehåller förslag på fysisk aktivitet och råd för att minska

stillasittandet

– aktiviteter som görs i egen regi

– organiserade aktiviteter

• Motiverande samtal (MI) kan användas i kombination med FaR

WHO och EU lyfter svenska FaR som best practice

• WHO har ihop med EU skapat en skrift om hälso- och sjukvårdens roll 
för att öka nivån av fysisk aktivitet. Den skildrar framgångsrika 
koncept från EU:s medlemsstater, och Sveriges modell med FaR lyfts 
fram som best practice.

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/physical-activity-
factsheets-2018-eu28_en.pdf

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/physical-activity-factsheets-2018-eu28_en.pdf
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Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

• är en vedertagen och evidensbaserad arbetsmetod för att 

– öka fysisk aktivitet och förbättra hälsa 

– främja en livsstilsförändring med en fysiskt aktivare vardag 

• har prövats i en studie för barn med rörelsenedsättningar

• har sedan 2016 implementerats på barn- och ungdomshabiliteringen 
i Skåne 

FaR för personer 
med funktionsnedsättning

• Aktivitetsanamnes

• Bedömning av den fysiska aktivitetsnivån
– Skattning av fysisk aktivitet

– Mätning av fysisk aktivitet

• Individanpassad överenskommelse
– Motiverande samtal (MI)

– Målsättningsdiskussion (GAS)

– Hitta fysiska aktiviteter

• En eller två fysiska aktiviteter -
vardagsaktivitet / en organiserad aktivitet

• Loggbok 

• Dokumenterad planering av uppföljning, 
med tydligt ansvar

Självvalda fysiska aktiviteter

Barn Individuella mål Veckor i

aktiviteten

Frekvens av 

deltagande

Frekvens av MI

och individuellt

stöd

1 Deltar i Ju-Jitsu 1x/vecka och har kul. 19 26 7

2 1. Cyklar i närområdet 15 min 2x/vecka med stöd av en förälder. 17 3 2

2.  Simmar 1x/vecka tillsammans med någon i familjen. 17 16 1

3. Tränar hemma enligt träningsprogram 20 min 3x/vecka. 17 43 3

3 1. Deltar i Gympa för alla 1x/vecka 20 12 3

2.  Tränar i Innowalk 45 min 7x/vecka och tycker det är kul.

Är mer symmetrisk i sittande och i stående. 19 97 5

Implementering av FaR
- Hur gjorde vi?

• Presentation av FaR-studien

• Diskussioner i yrkesgrupper

• Lärandeaktiviteter för alla fysioterapeuter och fritidskonsulenter:

–2 workshopdagar, 3 veckor mellan tillfällena

–Uppföljningsworkshop efter ett år

–Workshop för nya kollegor

–FaR-material tillgängligt

Hur gick det?

• Utvärderingar och fältanteckningar

– I vilken utsträckning har FaR implementerats? 

– Hämmande och främjande faktorer

• Resultat

de flesta fysioterapeuter har genomfört FaR 

Främjande faktorer

Workshopdagar

• Tydligt, jättebra med pärmen, bra att vi fick öva på varandra

• Bra med diskussioner om hur man ställer frågor. Användbart inom
alla områden på hab.

• Jättebra med denna satsningen på oss! Du förmedlar detta mkt 
positivt och inspirerande.

Utvärdering 1,5 år efter workshopdagarna

• Bra med kortversion, bra material att plocka upp, stor nytta av 
actigraph (accelerometer)

• Uppdatering med webbutbildning bra idé

MI

FaR



29/01/2020

5

Utmaningar

Workshopdagar

• Tar mycket tid, svårt att hinna med

• Tveksamt om jag har ett barn som FaR passar för

Utvärdering 1,5 år efter workshopdagarna

• Omfattande insats när almanackan redan är full

• Finns inte tid för annat än bedömningar och hjälpmedel

• Kom av mig när actigraphen inte kom igång
Accelerometer

FaR

Två exempel på FaR

Pojke, 15 år, autism

• Sitter helst hemma och spelar
datorspel, ser ingen anledning att
röra på sig

• Föräldrarna tjatar

• Alla är trötta på det

MI-samtal med ungdom, förälder
och fysioterapeut

Mätning fysisk aktivitet

FaR och loggbok

Uppföljning

Flicka, 12 år, flera svåra
funktionsnedsättningar

• Föräldrarna upplever att flickan rör sig för lite i 
skolan

• Flickan är rastlös och missnöjd

• Skolpersonal känner sig pressad av föräldrarna

MI-samtal med förälder, skolpersonal och 
fysioterapeut

Mätning fysisk aktivitet

FaR och loggbok

Uppföljning

Om implementering
(Socialstyrelsen, 2012)

Faser i förändringsarbete

1. Behovsinventering

2. Installation

3. Användning

4. Vidmakthållande

Framgångsfaktorer

• Kompetens hos
användare

• Stödjande
organisation

• Effektivt ledarskap

Missförstånd om förändringsarbete:
(Socialstyrelsen, 2012)

• Effektiva metoder sprider sig själva

• Information räcker för att åstadkomma förändring

• Utbildning leder till användning

• Förändring sker snabbt

• Det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra

5 barn valde Innowalk

• Barnen
– CP/muskelsjukdom (4/1)

– GMFCS-E&R nivå IV / nivå V (3/2)

– Ingen/lätt/måttlig-svår kognitiv funktionsnedsättning (1/1/3)

• Barnen och föräldrar tyckte om och använde Innowalk

• Motoriska effekter 

• Ökad vakenhet

• Rastlöshet minskade hos 2 barn

• Cirkulation ökade hos barnen i GMFCS nivå V

• Matsmältning förbättrades hos några av barnen

• Sömnen förbättrades hos några av barnen

Personer utan självständig gångförmåga

• kan inte gå själva 

• behöver hjälp med alla förflyttningar

• är mycket stillasittande och lite fysiskt aktiva 

=> stora hälsorisker  

• Förutom individuella träningsprogram rekommenderas som behandling

ståträning i formgjutet ståskal eller annat ståhjälpmedel 

45-90 minuter varje dag
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Syften och rekommendationer för 
stående med ståskal/ståhjälpmedel

• Ledrörlighet /motverka kontrakturer 45 – 60 min

• Minska spasticitet 45 – 60 min

• Förebygga benskörhet (osteoporos) 60 – 90 min

• Förbättra höftmigration 60 – 90 min 

• Förbättra mag-tarmfunktion

• Öka allmänt välbefinnande

• Ökad vakenhet 

• Påverka psykosociala faktorer (komma i samma ögonhöjd som jämnåriga)

Ytterligare syften är att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet.

Paleg et al. (2013). Systematic Review and Evidence-Based Clinical Recommendations for Dosing of 
Pediatric supported Standing Programs. Pediatric Physical Therapy

Ståträning – vilken typ ska rekommenderas?

 Personer med CP utan gångförmåga är upp till 95 % av sin vakna tid 
stillasittande

 Stående position innebär 
låg fysisk aktivitet 

• Statisk ståträning i ståhjälpmedel ingår som standardbehandling

• Dynamisk ståträning i Innowalk - ett hjälpmedel som möjliggör 
robotiserade gångrörelser i stående

• Vad är skillnaden? 

Studier och projekt

Sedan 2014 har vi undersökt effekterna av dynamisk ståträning 

1. Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och unga med rörelsenedsättning
– 5 av 14 deltagande barn kunde inte stå eller gå självständigt

2. Feasibilitystudie
7 barn

3. Studie med cross-over design
20 barn, 4 månader x 2

4. Projekt på barn- och ungdomshabiliteringen Skåne
4 månaders träningsperioder 

5. LEER träningsstudie
60 barn, 3 grupper, 1 år (+ 1 år uppföljning)

Feasibilitystudien

• Utvärdera genomförbarheten

• Utvärdera akuta effekter av 30 minuters statisk ståträning 
(StS) jämfört med dynamisk ståträning (DyS) avseende

– metaboliskt svar

– blodtryck

– cirkulation

– muskeltonus

– ledrörlighet

Vad visar pilotstudien?

• Bedömningarna kunde genomföras

• Både StS och DyS kan anses vara fysisk aktivitet: energiförbrukningen
är > 1.5 METs (2.2 ±1.3)

• Andningsdjupet ökade i Innowalk 

• I Innowalk kunde barnen bibehålla eller öka temperaturen i fötterna
(ΔTemperatur @30 min 2.9 ± 2.5 °C)

• Det finns en skillnad mellan statisk ståträning i ståskal och dynamisk 
ståträning i Innowalk

Fler resultat och slutsatser

• Hur gick det för barnen som inte kan sträcka sina knän fullt ut?

– Ledrörlighet påverkades i Innowalk och i ståskal

• Vad kunde vi se gällande muskelspänningar (spasticitet)?

– Muskelspänningar påverkades i Innowalk och i ståskal

 Studiedesign var genomförbar och mätningarna accepterade

 Dynamisk ståträning är ett nytt sätt för barn utan gångförmåga att
vara fysiskt aktiva
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Studie med cross-over design

• 24 -> 20 barn och unga 5-17 år med CP, GMFCS IV och V 

• Träningsstudie med crossover design

• 4 månader statisk ståträning och 4 månader dynamisk ståträning 

• Mätningarna gjordes i hemmiljö (samt förskola/skola)  

• Statisk ståträning genomfördes 30-90 minuter/dag, enligt fysioterapeutens
rekommendation

• Dynamisk ståträning i Innowalk, minst 30 minuter/dag med en hastighet
mellan 30 till 50 rpm

Mätningar

• Respiratorisk funktion

• Metaboliskt svar

• Fysisk aktivitet

• Circulation

• Mag-tarmfunktion

• Smärta

• Ledrörlighet och spasticitet

• Nöjdhet och livskvalitet

Preliminära resultat

• En multidimensionell statistisk analys visade statiskiska skillnader

– metabola träningseffekter

– syrgaskonsumption

– koldioxidförbrukning

– ventilation

• Preliminära resultat bekräftar fynden från piloten

– Energiförbrukningen var > 1.5 METs

– Andningsdjupet ökade i Innowalk 

– Barnen bibehöll eller ökade temperaturen i fötterna i Innowalk

Preliminära resultat

• Fler spännande analyser är på gång

– Mag-tarmfunktion

– Smärta

– Muskeltonus

– Ledrörlighet

– Quality of life och nöjdhet

Implementering i verksamheten

Innowalkprojekt i Region Skåne

• Psykiatri och habilitering i Skåne har köpt in 14 Innowalk

• Barn och ungdomar kan få en träningsperiod på 4 månader i Innowalk

• Visionen är att barn och ungdomar med flera svåra funktionsnedsättningar 
ståtränar på det sätt som passar dem bäst

Fungerar Innowalk för alla barn?

Barnen och ungdomarna i Innowalkprojektet

• 1,5 till 19 år

• CP, ryggmärgsbråck, muskelsjukdom, förvärvad hjärnskada, ingen 
diagnos

• Väntelista

• Goda resultat, några har fått mer än en träningsperiod

• Dilemma att prioritera
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Barn med SMA i Innowalkprojektet

• Ny behandling (Spinraza) för patienter med spinal muskelatrofi (SMA)

• Nya möjligheter, men ingen vet hur det kommer att gå långsiktigt

• Barn med SMA som får Spinraza fick förtur i Innowalkprojektet

– Barnen tycker om träningen i Innowalk

– Ett barn som kunnat gå tidigare, tycker det är häftigt att uppleva 
gångrörelsen igen

– De tränar i Innowalk 45-60 min dagligen, även de yngsta barnen (2 år) utan 
protest 

» De frågar efter sin Innowalk

– Magen sköter sig 

– Temperatur (fötter)

Vad mer har vi sett?

• Svårt att utvärdera
– Vad beror på Spinraza och vad kan 

tillskrivas Innowalk?

• Klar positiv effekt på motorisk 
funktion

• Kan bidra till att ”hitta” 
gångrörelsen

• Svårt att hitta funktionell träning 
och lek för benen

• Vi kan observera att lårmuskler 
(quadriceps) aktiveras under 
gången

• Kan vara en del av 
kontrakturprofylax
– även ståskal och stretching behövs

Hur går det?

Över förväntan

» Smärta

» Rörlighet

» Muskelspändhet

» Muskelstyrka

» Motorisk förmåga

» Sömn

» Magtarmfunktion

» Ork

» Nöjdhet

» Cirkulation

» Andning

» Välmående

Ny träningsstudie

Ålder 10-16 år

• 20 barn med CP GMFCS IV-V 

• 20 barn med CP GMFCS I-II 

• 20 barn utan funktionsnedsättningar

Katarina.lauruschkus@med.lu.se

Katarina.lauruschkus@med.lu.se
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