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Läget i Gävleborg 

Gävle:  

1 certifierad fysioterapeut 

1 arbetsterapeut som planerar att gå via nätet 

Hudiksvall:  

2 certifierade fysioterapeuter  

1 certifierad arbetsterapeut 

Bollnäs: 

Ingen utbildad terapeut 
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Antal patienter, Gävle 

17 patienter dec 2015 - mars 2017:  

 

• 12 klara 

•  2 pågående 

•  2 avbrutit träningsperioden 

•  1 avböjt/inte lämplig (huvudsakligen besvär med tremor) 
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Antal patienter, Gävle 

6 patienter ytterligare:   

 

• 1 inbokad till hösten 

• 2 avvaktar, ”för bra” enligt dem själva 

• 3 väntelista 



2017-03-13 

2 

regiongavleborg.se  

. 

. 

regiongavleborg.se  

Effekter av LSVT BIG 

• Klarar ökat antal repetitioner under en session 

• Ökad hastighet i utförandet under en session 

• Färre pauser och återhämtningstillfällen under en session 

• Känsla av ”att ha kommandot över kroppen” ökar med tiden 

• Ökat rörelseomfång 

• Mer ökad inre feed-back, mindre för teraputen att göra med tiden 

• Berättelser om ”spontana händelser” utanför session 

• Kommentarer från omgivningen, positiva erfarenheter 
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Min första patient, man 70 år 

Diagnos maj 2015, insatt på Madopark och Azilect. 

Ostadig gång, obalans, trötthet, orörlighet och skakningar vänster arm. 

 

LSVT BIG nov-dec 2015. 

 

Vänster arm numera rak. Gången blivit stadig. Armpendling sker per 
automatik. Rak kroppshållning. Känner sig säkrare, stadigare och 
rörligare.  
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Min första patient, man 70 år 

Uppföljning maj 2016:  

 

Fortsatt träna dagligen enligt hemövningar. 

 

Närstående och bekanta spontant kommenterat patientens framsteg 

 

Cyklat på sin egen cykel 
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Min första patient, man 70 år 

Uppföljning efter 1 år, december 2016:  

 

Fortsätter med hemövningar.  

 

”Bra”, ”Underbart” 

 

Golf i Spanien, bygga uterum i vår, går i skog och mark. 
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Våren 2016 

5 patienter: 3 kvinnor (64 år, 68 år, 60 år), 2 män ( 62 år, 64 år) 

 

68-årig kvinna med Apomorfinpump (symtom 2003, diagnos 2005) 

 

64-årig man: trafikolycka 2010, debut tremor höger arm/hand 2013, 
diagnos 2013. Minnessvårigheter. 

 

 

regiongavleborg.se  

68 årig kvinna med Apomorfinpump (symtom 2003, 
diagnos 2005). 
 

Ökad stabilitet – videofilmer 

 

Normaliserat rörelsemönster vid förflyttningar 

 

Hälisättning vid gång, god armpendling 

 

Kontrollera huvudvridning vid gång 
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Patienters beskrivningar 

Handen följer med då jag tvättar håret 

Lättare att behålla maten på gaffeln då jag äter 

Sover bättre 

Släpar inte fötterna 

Vänster arm pendlar med naturligt då jag går 

Jag går fortare, lägger inte händerna på ryggen då jag går 

Känner mig avslappnad i hela kroppen 

Är mkt gladare, jag bestämmer över min kropp, inte någon Mr Parkinson 
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Patienters beskrivningar 

Kan stiga i och ur bilen enkelt 

Går normalt 

Kan öppna nya flaskor och burkar 

Kan knäppa BH:n på ryggen om jag vill 

Lättare att ställa in muggar i höga köksskåp 

Handla själv utan scanner, hinner med att packa varorna 

Bättre balans, inte lika stel 

Sprang till bussen, jag som inte kan springa 
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Kommentarer från andra 

Piggare, gladare, inte lika ihopsjunken 

Tyst men ändå med pondus 

Mer bestämd 

Går som en normal människa 

Sitter mer upprätt 

Rak i ryggen 

Stoltare! 
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Augusti 2016 - februari 2017 

6 patienter: 3 kvinnor (52 år, 76 år, 57 år), 3 män (73 år, 67 år, 69 år) 

 

52-årig kvinna med DBS (debut januari 2004, diagnos december 2004, 
    DBS 2012) 

 

57-årig kvinna med mycket inslag av rigiditet, stor fallrisk p.g.a. nedsatt 
insikt (debut 2011, diagnos 2013) 
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Mina reflektioner 

Videofilmning – stor hjälp 

 

Individuellt anpassad träning under handledning 

 

Utmanande att hitta rätt nivå på övningar 

 

Bra att vara ombytt själv i träningskläder 
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Mina reflektioner 

Bli bättre på att använda standardiserade mätinstrument före och efter 

 

Bra att flera har utbildningen så man kan ”samsas om” patienten, inte ha 
för många samtidigt 

 

Nedsatt kognition, dålig följsamhet/”compliance” -  sämre resultat 

 

Svårt när patienter inte upplever problem i vardagen - funktionella 
komponenter och hierarkiska uppgifter 
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Utvecklingsområden 
Material på svenska: 

 - veckoschema 

 - hemövningar 

 - samtyckesblankett för videofilmning 

 

Gemensam tid/vecka för hemövningar 

 

Säker dokumentation 

 

Kurs i Sverige 
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Tack för mig! 


