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Hjärnans plasticitet

• Plasticitet = förändringar i en biologisk organism som sker genom hela livet till 
följd av normala och icke-normala upplevelser (Rioult-Pedotti and Donoghue, 
2003)

• Hjärnans plasticitet definieras som hjärnans kapacitet att reorganiseras, i struktur
och funktion, till följd av interna eller externa betingelser

• “behavior will lead to changes in brain circuitry, just as changes in brain circuitry 
will lead to behavioural modifications” (Pascual-Leone et al, 2005)
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Avbildningstekniker
Magnetresonans tomografi

Skadans lokalisation och storlek

Diffusion tensor imaging (DTI) 
Vitsubstans

Functional magnetic resonance imaging 
Hjärnaktivitet

Transkraniell magnetisk stimulering
Kortikospinala banans integritet och kortikal
excitabilitet

Transkraniell elektrisk stimulering (tDCS)
Höja/sänka kortikal excitabilitet

1000 V

Anatomi                          DTI

fMRI

TMS

EMG

tDCS
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Stroke och blodflöde till hjärnan

15% Blödning 85% Thrombus

Kunz et al, 2017

Baron2018
Diachisis

Penumbra

Crossed 
cerebellar 
diaschisis
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Grannceller kan rekryteras

Rekrytering av 
grannceller i 
motorkortex efter
intensivträning
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Yarossi et al., 2019

Djurförsök, intracellulär aktivering
Människa, TMS

Ökad kortikal 
representation efter 
träning i samband med 
funktionell förbättring

Nudo et al, 2000



Funktionellt relaterade områden och banor
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Yves Vandermeeren

Auriat et al, 2015

Ökad aktivering av sekundära 
motorområden (premotor 
kortex, SMA)

+ Reticulospinala banan
Karbasforoushan et al 2019



Icke-skadade hemisfären
Hemispheric competition hypothesis
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Obalans =>
ökad
transkallosal
hämning till 
skadade
hemisfären

Ela PlowWard et al 2003

Ökad aktivering på icke-skadade sidan



Intrakortikal balans i excitabilitet/hämning
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Dubbelpuls TMS för mätning av 
excitabilitet + hämning i 
motorkortex

Stroke => hämning - (GABA-A) 

och excitabilitet +

Hummel et al 2009



Konnektivitet i nätverk

www.humanconnectomeproject.org

Hjärnan består av
10-20 miljarder
neuron och up till 
1000 synapser per 
neuron: måste 
tänka nätverk!

Grefkes
and 
Fink, 
2011

Vila

Hand
rörelse

Control                             Stroke

Nedsatt excitatorisk och inhibitorisk konnektivitet i 
sensorimotor nätverk efter stroke



Mekanismer på mollekyl- och cellnivå

Cramer 2008

Taub et al 2002
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Dendriter

Johansson 2000

Axon



Plasticitetsprinciper för rehabilitering
(1) Intensitet

25/10/2019

M1 efter träning

prefrontalt, parietalt, cerebellum

Lindberg et al, 2004

200–400 repetitioner x 20 dar
passiv träning- “känn rörelsen” 
och sedan 5min 
aktiv/assisterad-aktiv

• Antal neuron och 
konnektivitet är 
direkt relaterad till 
intensitet och 
frekvens av träning 
(Nudo et al, 2001)

• Men patienter är 
inaktiva och 
ensamma på rehab

• Bernhardt et al 
(2004): patienter var 
aktiva 12% och med 
terapeut 5% av 
dygnet

Aktivitetsbaserad plasticitet: use it or loose it



Plasticitetsprinciper för rehabilitering
(2) Tid

mer plastisk tidigt efter stroke                            learned non-use 
fenomen
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Raffin and Hummel 2018

Down-regulation

SMC, 
SMA, 
CRB

Lindberg et al, 2007



Plasticitetsprinciper för rehabilitering
(3) Inlärningsfaktorer

• Motivation (betydelsefull aktiv träning, roligt)

• Vilopauser (konsolidation/lagring av minnen)

• Komplexa rörelsesekvenser kan brytas ner och tränas stegvis

• Varierande rörelsemönster och situationer (miljö) (van Vliet and Wulf, 2006)

• Feedback: Bra med yttre fokus, feedback om utförandet (knowledge of 
performance, KP) (Subramanian et al 2011)

• Inte kontinuerlig feedback  (50% bättre resultat än 100%, Schmidt, 1991)

• Specifik rörelsefeedback bra (kinematik, kinetik) => guidar patienten och 
underlättar sensorimotorisk integrering
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Plasticitetsprinciper för rehabilitering
(4) Prognos och stratifiering

Påvel Lindberg, Fysioterapikongress 2019

M.Maier

MR avbildning och TMS => Metoder för mätning av banans integritet

Neurofysiologisk mätning med 
transkraniell magnetisk 
stimulering (TMS)

1 miljon axon, unik hos människa
=> Homo habilis

25/10/2019

Hur skadan överlappat med 
kortikospinala banan

Kortikospinala 
banan

Viktig prediktor för 
återhämtning i tidigt skede 
(Feng et al, 2017) och för effekt 
av terapi i kroniskt skede 



• Patienter 3-6 mån efter stroke 
mättes före och efter 3v 
intensivt robotträning

• Grad av återhämtning 
prediceras av grad av ska på 
kortikospinala banan och 
interhemisfärisk konnektivitet

• Tillgång till kortikospinala 
banan och interhemisfärisk 
konnektivitet

Quinlan-Burke et al 2015

R>0.8

DTI
IRMf

Vem svarar på terapi?



Plasticitetsfrämjande träningsformer
Intensiva träningsformer

25/10/2019 Friedman et al 2014 Teremetz et al 2015

MusicGlove Dextrain

För arm 
och hand

Nya 
metoder 
för finger-
rörelser

VR: möjliggör intensiv 
individanpassad 
träning i olika miljöer
Hemträning 
Behövs större RCT 
studier



Plasticitetsfrämjande träningsformer

Tidig rehabilitering

• Bra effekt i djurförsök

• Men AMOBES studien.... 

• 20min/dag (N=51) vs +45min/dag 
(N=50) och initierat inom 72 timmar

• Mätning med Fugl-Meyer (UE)
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Yelnik et al (2016)



Neuromodulering- TMS
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Nowak et al 2008

• 1Hz TMS på friska 
motorkortex

• Kan förbättra motoriken
• Varierande evidens, lite 

tidigt att bedömma 
efficacy

• Bättre resultat tidigt 
efter stroke och när TMS 
är kopplad till träning



Motorisk inlärning och neuromodulering

• RCT studie med 56 kroniska
stroke patienter

• Lätt sensorimotorisk
nedsättning

• tDCS: anode över ipsilesional 
M1 samtidigt som träning av 
fingerkraft

• Online förbättring bättre med 
tDCS 

• Varaktig förbättring i icke-
tränade funktionella uppgifter 
(GPT och JTT)

Hamoudi et al 2018
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tDCS



Farmaka för att öka plasticiteten

• Fluoxetin, ett antidepressivt
läkemedel, har visats gynna
återhämtningen efter stroke
(Chollet et al, 2011)

• Djurstudier visar ökad
neurotrofiska faktorer, 
neurogenes, och blodflöde
efter fluoxetin (Siepmann et 
al 2015)

• Resultat av Effects studien
kommer snart..

• Vilka patienter?



Stinear et al 2012 
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Prognos viktig för individanpassad träning

Prep algorithmen



Sammanfattning

• Viktigt att rädda penumbra zonen tidigt

• Avbildningsstudier visar på rekrytering av grannceller och sekundära områden med
andra descenderande banor (kortex till muskel)

• Interhemisfärisk och nätverkskonnektivitet viktigt (excitatorisk-hämning balans)

• Mollekylära och cellulära förändringar är grunden till synaptisk plasticitet, viktigaste
återhämtningsmekanismen

• Intensitet viktig för att driva aktivitetsbaserad plasticitet

• Tid efter stroke och inlärningsfaktorer att beakta

• Nya behandlingar utvecklas för att främja hjärnans plasticitet och äterhäntning efter
stroke (träningsformer, neuromodulerings tekniker, farmaka)

• Prognos viktig för sättning av rimliga mål (patient, rehab team, anhöriga) och för val 
av rätt behandling

Påvel Lindberg, Fysioterapikongress 2019
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Återhämtning och prediktion
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|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Behövs ett AKUT-test  inom rehabilitering?
Har tid betydelse för rehabilitering efter stroke?

Vilken ökad kunskap behöver vi?

4-5 min i bikupor

GÖTEBORGS UNIVERSITET

1. improve understanding cognition after stroke

2. helping people with the long-term consequences of stroke

3. helping people recover from aphasia

4. improve upper extremity recovery and function after stroke

5. improve visual problems

6. manage and/or prevent fatigue

7. improve balance, gait, and mobility

8. help to cope with speech problems

9. improve confidence

10. are the exercise and fitness programs beneficial

Topp 10 prioriterade forskningsområden

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Personer med stroke, personal, arbetar med stroke

Alex Pollock et al. Int J Stroke 2014

GÖTEBORGS UNIVERSITET

En förändring (förbättring) i funktion eller aktivitet mot en nivå som 

personen hade innan stroke

Vad menar vi med återhämtning?

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI Adapted from Levin et al. 2009

Hur kan vi påverka återhämtning?

• Genom att förstå processer och mekanismer som påverkar återhämtning

• Genom att förstå skillnader mellan “recovery” , “compensation” och 

“spontaneus biological recovery”

➢Att utifrån kunskapen välja den intervention som bäst passar för den individuella 

patienten

GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Återhämtning kan ske på olika nivåer

Omgivningsfaktorer Personliga faktorer

Hälsotillstånd
Stroke

Kroppsfunktioner 
och 

kroppsstrukturer
(nedsättning/

avvikelse)

Aktivitet
(Begränsning)

Delaktighet
(Inskränkning)

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Återhämtning - Kompensation

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Kroppsfunktion Aktivitet
Återhämtning –

”Recovery”

Utför rörelser med rörelsemönster 

och kvalité som innan skadan

Utför aktiviteter genom att använda sin 

påverkade arm/hand

Kompensation Använder ett alternativt 

rörelsemönster

Använder en annan kroppsdel (ej 

påverkad arm, mun mm) för att klara 

uppgiften. 

Adapted from Levin et al. 2009
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GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

The 1st Stroke Recovery and 

Rehabilitation Roundtable taskforce
Intern J of Stroke 2017

Bernhardt J et al. Aggreed definitions.. Intern J of Stroke 2017

GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

SALGOT - Stroke Arm Longitudinal Study at the University of Gothenburg
Persson HC. Upper extremity functioning during the first year. Göteborgs Universitet 2016.
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Critical time window

Osäker 

prognos

GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Generella prognostiska faktorer

• Neurofysiologiska biomarkörer

• Kliniska tester för att stödja prognos

• Rörelsekvalité och rörelsemönster över tid

Prognos över tid

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI Adapted from Levin et al. 2009

GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Initial grad av hemipares

• Hur fort man får tillbaka motorik/funktion

• Ålder påverkar ADL förmågan (men inte direkt motorik)

• Kön är inte direkt kopplad till återhämtningsgraden (men kvinnor får generellt 

mindre rehab)

• Vård på strokeenhet (bättre överlevnad, oberoende, återgår till hemmet)

• Nedsatt känsel, kognition, depression, medvetandegrad vid insjuknandet, 

skuldersmärta, spasticitet, samsjuklighet påverkar negativt

• Lite sämre utgångspunkt och långsammare återhämtning vid blödning jämfört 

med infarkt, men når samma nivå vid 3 månader

Generella faktorer som påverkar återhämtning

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Neurofysiologiska biomarkörer

• Cortico-spinal tract integrity
(speciellt viktig för handfunktion)

• Behövs för att kunna predicera 
utfallet för de som har svår 
pares initialt

• Central (mer proximal) 
muskulatur innerveras även av 
andra subkortikala banor

• Ca 15% av kortikospinala
banan löper okorsat (bålens 
muskulatur, postural kontrol, 
bilateral innervation)

(Stinear et al Brain 2007; Boyd et al 2017 J Stroke)
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• Muskelfunktion/styrka  i skulderabduktion

och fingerextension (ARM)

• Sittande balans och muskelstyrka i ben 

(GÅNG)

• Motorisk funktion (Fugl-Meyer Assessment, 

Motricity Index)

Kliniska markörer för motorisk 
återhämtning

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

(Nijland et al Stroke 2010, Veerbeck 2011 NNR, Kwakkel et al, Stinear et al, Winter et al )

GÖTEBORGS UNIVERSITET https://prepforstrokerehab.wikispaces.com/

Home

GÖTEBORGS UNIVERSITET

PREP2: A biomarker‐based algorithm for predicting upper limb function after stroke

Stinear et a. Annals of Clinical and Translational Neurology
24 OCT 2017 DOI: 10.1002/acn3.488
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.488/full#acn3488-fig-0003

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Motorisk funktion – enl. Fugl-Meyer Assessment

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Kwakkel 2003, Nijland 2010, Persson2015 

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Enkla kliniska tester under första veckan efter stroke 
predicerar återhämtning vi 6 månader

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Abduktion 

Armbågsextension 

Fingerextension 

(i en del av rörelsen) 

predicerade FMA≥32 vid 6 

månader

Full supination

Full armbågsextension 

Handledsextension mer än 15º 

predicerade väl FMA≥58

(Ghaziani et al. submitted)

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Rörelsekvalité och rörelsemönster mätt med 3D 
kamerasystem – hur ser återhämtning ut över tid?

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.488/full#acn3488-fig-0003
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Kinematisk 3D analys

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Total rörelsetid

Jämnhet i rörelser

”smoothness”

SALGOT-studie

Thrane et al (submitted)

Max hastighet

Hastighet i 

armbågsextension

Återhämtning under det första året efter stroke

Referensgräns för friska Relativt bra 

återhämtning på 

gruppnivå

Når inte 

referensnivån 

under första 

året

Man kan även se en lätt 

neråtlutande kurva efter 6 månader

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kinematisk 3D analys

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Abduktion

Kompensation 

med bålen

SALGOT-studie

Thrane et al (submitted)

Referensgräns för friska 

Når inte 

referensnivån 

under första 

året

GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Återhämtning uppmätt med totalrörelsetid och hastighet är relativt lik det 

som vi även mäter med kliniska tester

• Kinematisk analays kan visa de mindre nedsättningarna, som inte alltid 

fångas med kliniska tester

• Detta gäller framförallt rörelsemått som:

– ”Smoothness” - att rörelserna är jämna och välkoordinerade

– Ledvinkelhastighet – att utveckla tillräcklig hastighet i extension av armbåge

– Abduktionsmönster under ”dricka aktivitet” – armen är högre upp

– Kompensation med överkropp under aktivitet – personer lutar sig fram (för att 

kompensera för räckvidd och öka stabilitet)

Sammanfattning 
mer avancerade mätningar – Kinematisk analys

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Var medveten om på vilken nivå vi mäter (kroppsfunktion eller på aktivitet)

• Patienten kan uppnå full återhämtning på aktivitetsnivå, men ha kvar 

nedsättning på kroppsfunktionsnivå

• Kliniska tester är något okänsligare och kan nå takeffekt tidigare, men de är 

enkla att utföra och kan vara en bra stöd i klinisk resonemang 

• 3D rörelseanalys behöver användas för att kunna mäta rörelsekvalité och 

mindre kvarstående nedsättningar gällande rörelsemönster

Slutsats återhämtning och prediktion

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI
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Rekommendationer kring bedömning

Utbildningsdag 191025

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET

• SYFTE

–Beskriva

–Predicera

–Utvärdera

• VAD SKA DU MÄTA?

• Vilken ICF nivå

• Vilket skede efter stroke?

Bedömningsinstrument för 
arm och hand – varför?

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

GÖTEBORGS UNIVERSITET

• MÄTEGENSKAPER

– Validitet

– Reliabilitet

– Responsiveness

• ANVÄNDBARHET

• Finns på svenska (validerat)

• Lätt tillgängligt

• Tidsåtgång/belastning

• Utrustning/material

• Utbildningskrav

• Tolkning, referensvärden

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Bedömer ni arm- och handfunktion?

• Får patienten likvärdig bedömning oavsett vilken 

fysioterapeut den träffar?

• Har ni riktlinjer/rutiner för bedömning av arm-

och handfunktion?

• Använder ni bedömningsinstrument?

• Vilka bedömningsinstrument använder ni?

• Hur väljer ni ut bedömningsinstrument?

Hur gör ni idag?

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Nationella och andra kliniska 

riktlinjer

• Generella rekommendationer 

(alla ICF områden, testade 

instrument)

• Första bedömning < 24h, 

utskrivning, uppföljning på 

fasta tidpunkter

• Fugl-Meyer det specifika 

arminstrument som 

rekommenderades i flera 

källor

Rekommendationer och konsensus

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET

Rekommenderade instrument

Kroppsfunktion

– Fugl-Meyer Assessment (FMA-UE)

Aktivitetskapacitet
– Action Research Arm Test (ARAT)

– Box & Block Test (BBT)

– Chedokee Arm Hand Activity Inventory

– Wolf Motor Function Test

Självskattat aktivitetsutförande
– ABILHAND

Systematiska översikter

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI
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‒ NIHSS (72h)

‒ FMA-UE (inom 1 vecka)

‒ ARAT (inom 1 vecka)

• Bedömning inom 72h och 

första veckan

• Uppföljning: 3,6 och 12 må

• Notera aktiv handrörelse, 
självständighet i gång

The 1st Stroke Recovery and Rehabilitation 
Roundtable – SRRR (2017)

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Rekommendation till varje strokestudie:

GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

The 2nd Stroke Recovery and Rehabilitation 
Roundtable – SRRR (2019)

• Rörelsekvalitet bör mätas

• Sträckrörelse, isolerade

fingerrörelser 2D

• Funktionella sträckrörelser

(drick-rörelse) 3D

• Styrka hand- /pincettgrepp

• Rörelseanalyssystem med hög

upplösning. Utbildad personal

GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Hur används resultatet av bedömningen?

• Vad ser ni för fördelar med att använda evidensbaserade och 

rekommenderade instrument?

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Används utvärderingsinstrument?

• Vilka?

• Finns riktlinjer/rutiner avseende bedömning?

• Får patienten likvärdig bedömning oavsett vilken 

fysioterapeut den träffar?

• För-/nackdelar med att använda 

evidensbaserade och rekommenderade 

instrument?

• Hur används resultatet från bedömningen?

Arbetsmodell Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Initiala frågeställningar/kartläggning av:

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

hittadokument.vgregion.se

GÖTEBORGS UNIVERSITET

• säkerställa evidensbaserad, effektiv, jämlik, kunskapsbaserad och 

individanpassad rehabilitering för personer med stroke

• utgöra ett stöd i kliniskt resonemang och beslutstagande för 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter avseende bedömning och val av 

intervention 

Syfte med STROKE RUTIN på SU

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Stroke - Bedömning och intervention ARB och FYS

http://hittadokument.vgregion.se/hela-regionen/?q=arb%20fys%20stroke&o=Relevance&of=sort%3dscore%3ADESCENDING&p=1&nh=0
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/42844/Stroke%20%e2%80%93%20Bed%c3%b6mning%20och%20intervention%20ARB%20och%20FYS.pdf?a=false&guest=true
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Utgångsläge
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Arm och hand prioriteras 
bort

Svårt att hinna genomföra 
standardiserade 

bedömningar

Oklart vem som gör vad

Kunskapsläget har 
förändrats och vi behöver 
uppdatera våra insatser

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Skapa kännedom

och kartlägga

utgångsläget

Enkäter

Gruppdiskussioner

(gruppintervju)

2014

Inventering

GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Informera

Involvera

Implementera

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Första bedömning inom 24h

Finns nytillkommen påverkan på arm-och handfunktion?

Fördjupad bedömning inom första veckan

Hur stor är påverkan? Prognos? Planering

Kompletterande bedömning

Hur stor är påverkan? Prognos? Planering

Utvärderande bedömning (utskrivning, v4, m3, 6 och 12)

Hur stor är påverkan nu? Prognos? Fortsatt behov och planering

BEDÖMNING AV ARM & HAND

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET

• Att bryta gamla vanor och införa nya instrument

– SAFE

– ARAT-2

– FMA-Arm

• Att lära sig nya instrument kräver tid och energi

• Att tänka på tiden efter insjuknandet (viktigt för prognos)

• Att förstå vad de olika instrumenten mäter och hur resultat kan  

tolkas

Största utmaningarna

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

GÖTEBORGS UNIVERSITET

SAFE – Skulder Abduktion + Finger Extension

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI
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www.neurophys.gu.se/rehabmed

GÖTEBORGS UNIVERSITET

SAFE + FMA-Arm Prognos Algoritm 
anpassad för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI |  MARGIT ALT MURPHY | margit.alt-murphy@neuro.gu.se

Anpassad 

efter PREP-2 

Algorithm

Stinear et al

https://presto.auckl
and.ac.nz/prep2-

rationale/

GÖTEBORGS UNIVERSITET

ARAT-2 (två deluppgifter från Action Research Arm Test)
Bedömning av aktivitetskapacitet

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Kristersson T, Persson HC, Alt Murphy M. Evaluation of a short assessment for upper extremity activity 
capacity early after stroke. J Rehabil Med. 2019;51:257-63.

Persson HC et al. A cohort study investigating a simple, early assessment to predict upper extremity 

function after stroke – a part of the SALGOT study. BMC Neurol. 2015; 15:92.

GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

ARAT-2

• Kan under de första 4 veckorna delvis ersätta hela ARAT (19 items)

• Likvärdig golveffekt som hela ARAT de första 4 v

• Vid full poäng behövs komplettering med annan bedömning

• ARAT-2 kan fånga förändring inom 4v efter stroke, men i något lägre grad 
jämfört med hela ARAT 

• ARAT-2 korrelerar starkt med ARAT, och även med FMA (0.92-0.97)

• ARAT-2 Predicerar förmågan att använda arm/hand i ADL vid senare 
tidpunkt

Kristersson et al. JRM 2019
Persson et al. BMC Neurology 2015

GÖTEBORGS UNIVERSITET |      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Prediktionsalgoritm för ARAT-2

GÖTEBORGS UNIVERSITET

?

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

https://neurophys.gu.se/sektioner/klinisk-neurovetenskap/forskning/rehab_med
https://neurophys.gu.se/sektioner/klinisk-neurovetenskap/forskning/rehab_med
https://presto.auckland.ac.nz/prep2-rationale/
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ARM- OCH HANDFUNKTION 
EFTER STROKE

ANNA DANIELSSON, Docent, universitetslektor, leg. fysioterapeut, specialist neurologi

HANNA PERSSON, Med. dr, adj. universitetslektor, överfysioterapeut, specialist neurologi

MARGIT ALT MURPHY, Docent, universitetssjukhusöverfysioterapeut, specialist neurologi

Patientfall

Utbildningsdag FYSIOTERAPI 2019

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET

Funktionsnivåer för FMA-Armmotorik (0-66 poäng)

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Gradering av funktionsnedsättning i arm och hand 

enligt FMA-Arm 

FMA-Arm

Hoornhorst
et al 2015

Mycket svår

0-20 (±2)

Svår/

moderat

21-31

Moderat

32-42

Moderat/ 

Lätt

43-57

Lätt

58-66

FMA Arm

(SALGOT)

Alt Murphy 
et al 2011

Svår (0-31)

Kan inte använda 

affekterade armen för att 

dricka ur ett glas.

Moderat (32-57)

Kan använda armen för 

att dricka ur ett glas/i 

ADL

Lätt (58-66)

Kan använda 

armen fullt i 

ADL

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Dag 0 Kommer in med strokelarm till strokeenhet, blödning capsula interna, 

pares på vänster sida, talsvårighet, något nedsatt känsel. NIHSS 5. 

Dag 1 Ingen viljemässig motorik i arm/hand, ingen tydlig kognitiv nedsättning

Dag 3 SAFE: 0 ARAT-2: 0

Vecka 1 FMA-Arm: 4 (4+0+0+0) (reflexaktivitet), har beröringskänsel i arm/hand

Dag 12 Flyttar till rehabilitering, inneliggande rehab 7 veckor

Vecka 4 FMA-Arm: 4 (4+0+0+0) (reflexaktivitet)

Man | 65 år | gift, vuxna barn | tidigare frisk | högt blodtryck

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Vilken prognos har mannen för arm/hand funktion och aktivitet, ADL?

GÖTEBORGS UNIVERSITET

SAFE + FMA-Arm Prognos Algoritm 
anpassad för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Dag 3

SAFE:0 (<5p)

Osäker prognos

Vecka 4

FMA: 4 (<20p)

SAFE: 0

Begränsad 

prognos för att 

få tillbaka aktiv 

motorik inom 3-

6 månader, 

arm/hand kan 

användas som 

stödhand

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Funktionsnivåer för FMA-Armmotorik (0-66 poäng)

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Mycket svår (0-20p): ingen eller mycket nedsatt viljemässig motorik; oftast ingen viljemässig motorik 

i hand, handled och eventuell viljemässig motorik är synergibunden; kan inte använda armen 

funktionellt i aktivitet.

Svår/moderat (21-31p): nedsatt viljemässig motorik; klarar rörelser i synergier, svårt med isolerade 

rörelser; vanligtvis mycket nedsatt motorik i handled, hand; klarar inte använda affekterade armen t.ex. 

för att dricka ur ett glas, kan använda armen som stöd i ADL aktiviteter.

Moderat (31-42p): måttligt nedsatt viljemässig motorik; svårt med isolerade rörelser; nedsatt motorik i 

handled och hand, men klarar att greppa och hålla föremål; kan använda armen t.ex. för att dricka ur ett 

glas men uppgiften är svår; kan delvis använda armen i ADL.

Moderat/lätt (43-57p): klarar inte isolerade rörelser fullt, nedsatt motorik i handled och hand, men 

klarar att greppa och hålla föremål; kan använda armen för att dricka ur ett glas; kan använda armen i 

ADL.

Lätt (58-66p): lätt funktionsnedsättning; klarar isolerade rörelser men kan ha mindre kvarstående 

nedsättning; svårt att klara fullt ut de svåraste uppgifterna på FMA (axelflexion 90-180°, 

cirkumduktion, krokgrepp, adduktion i tumme, koordination); kan använda armen fullt i ADL och andra 

manuella aktiviteter, men rörelserna kan vara långsammare, mindre precisa och det kan finnas en 

kvarstående sidoskillnad.

Mycket svår (0-20p): ingen eller mycket nedsatt 

viljemässig motorik; oftast ingen viljemässig 

motorik i hand, handled och eventuell viljemässig 

motorik är synergibunden; kan inte använda 

armen funktionellt i aktivitet.

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Månad 2 Utskrivning: FMA-Arm: 13 (12+0+1+0) ARAT-2: 1 av 6p (kan lyfta armen från knät)

Spasticitet. 

Rehabilitering i ett dagrehabteam på specialistsjukhus 1,5 månad

Månad 3 Utvecklade smärta i axeln

Månad 6 FMA-Arm: 13p (12+0+1+0) (oförändrad sedan månad 2), ökad spasticitet -

behandlas med botulinumtoxin

År 3 FMA-Arm: 17p (15+0+2+0) rör armen enbart i synergimönster, når till 

brösthöjd, har massflexion i fingrar, ingen fingerextension, passiv grepp; 

Greppstyrka vänster 10, höger 70 Pound.

ARAT-2: 1p (klarar inte aktivt greppa ett glas)

Regelbunden behandling med botulinumtoxin, nedsatt passiv rörlighet i axel

Arbetar 2 dagar i veckan med samma arbetsuppgifter som tidigare (kontor)

Hur gick det sedan? Patientfall 1

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI
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Dag 0 Kommer in med strokelarm, stor infarkt på cerebri media. Behandlas 

med trombolys och trombektomi. NIHSS 4 vid inkomst. Strokeenhet.

Dag 1 Ingen viljemässig motorik i arm/hand. 

Dag 3 SAFE: 0

Vecka 1 SAFE: 0 FMA-Arm: 4 (4+0+0+0) (reflexaktivitet), nedsatt 

beröringskänsel

Vecka 3 Flyttar till rehabilitering, inneliggande rehab 5 veckor

Vecka 4 FMA-Arm: 30 (25+3+2+0), Box&Block; 4; Greppstryka 20% av 

normalvärden

Kvinna | 48 år | gift barn bor hemma | tid. frisk | yrkesmusiker

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Vilken prognos har kvinnan för arm/hand funktion och aktivitet, ADL?

GÖTEBORGS UNIVERSITET

SAFE + FMA-Arm Prognos Algoritm 
anpassad för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Dag 3

SAFE:0 (<5p)

Osäker prognos

Vecka 4

FMA: 30 (>20p)

Bättre prognos 

för att få tillbaka 

viss aktiv 

motorik inom 3-

6 månader, kan 

använda 

arm/hand i ADL

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Funktionsnivåer för FMA-Armmotorik (0-66 poäng)

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Mycket svår (0-20p): ingen eller mycket nedsatt viljemässig motorik; oftast ingen viljemässig motorik 

i hand, handled och eventuell viljemässig motorik är synergibunden; kan inte använda armen 

funktionellt i aktivitet.

Svår/moderat (21-31p): nedsatt viljemässig motorik; klarar rörelser i synergier, svårt med isolerade 

rörelser; vanligtvis mycket nedsatt motorik i handled, hand; klarar inte använda affekterade armen t.ex. 

för att dricka ur ett glas, kan använda armen som stöd i ADL aktiviteter.

Moderat (31-42p): måttligt nedsatt viljemässig motorik; svårt med isolerade rörelser; nedsatt motorik i 

handled och hand, men klarar att greppa och hålla föremål; kan använda armen t.ex. för att dricka ur ett 

glas men uppgiften är svår; kan delvis använda armen i ADL.

Moderat/lätt (43-57p): klarar inte isolerade rörelser fullt, nedsatt motorik i handled och hand, men 

klarar att greppa och hålla föremål; kan använda armen för att dricka ur ett glas; kan använda armen i 

ADL.

Lätt (58-66p): lätt funktionsnedsättning; klarar isolerade rörelser men kan ha mindre kvarstående 

nedsättning; svårt att klara fullt ut de svåraste uppgifterna på FMA (axelflexion 90-180°, 

cirkumduktion, krokgrepp, adduktion i tumme, koordination); kan använda armen fullt i ADL och andra 

manuella aktiviteter, men rörelserna kan vara långsammare, mindre precisa och det kan finnas en 

kvarstående sidoskillnad.

Moderat (31-42p): måttligt nedsatt viljemässig 

motorik; svårt med isolerade rörelser; nedsatt 

motorik i handled och hand, men klarar att greppa 

och hålla föremål; kan använda armen t.ex. för att 

dricka ur ett glas men uppgiften är svår; kan delvis 

använda armen i ADL.

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Efter inneliggande rehab tränade patienten i ett Neuroteam i primärvården

Månad 6 FMA-Arm: 35p (22+4+5+4) (En liten förbättring sedan v4: 30p), 

Relativt bra viljemässig motorik i axel och armbåge, nedsatt i 
handled/fingrar, svårt med precisionsgrepp, opposition, fingerrörelser 
(ex. att greppa ett glas)

Box&Blocks 11 block (ref 55); Greppstyrka: 30% av referensvärdet

3D Dricka test: Rörelsetid: 16s (ref 6.5s)

Smoothness: 25 units (ref 6 units)

Trunk displacement: 17cm (ref. 2.5cm)

Full god balans, går självständigt med bra tempo

Planerad arbetsinriktad rehab i ett dagrehabteam

Hur gick det sedan? Patientfall 2

|      Inst. för NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI
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Tillstånd och Åtgärd Prio

Smärta i skuldran efter stroke – avlastande hjälpmedel för armen 3
Nedsatt motorik i arm och hand, måttlig till uttalad – Spegelterapi 4
Nedsatt motorik i arm och hand, viss rörlighet i handled och fingrar, efter 
stroke – Modifierad CI- terapi

4

Spasticitet som orsakar problem – botoxinjektion i komb m andra 
rehabåtgärder

5

Smärta i skuldran efter stroke – sensorisk stimulering med TENS 5
Spasticitet som orsakar problem – långvarig töjning (med/utan ortos) 8
Smärta i skuldran efter stroke – Funktionell elektrisk stimulering 9
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SoS Nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018
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http://www.viatherapy.org/

http://www.viatherapy.org/
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1. Was the onset of stroke within the past 12 weeks?

2. Does the patient have shoulder pain or are they at 

high risk of shoulder pain?

3. Can the patient produce any voluntary muscle 

activity in the affected upper limb?

YES NO
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Rekommenderad intervention
Behandling av axel/skuldra

EVIDENSGRAD

A minst 1 RCT, meta-analys 
eller systematisköversikt

B minst 1 gruppjämförelse 
eller experimentell studie

C expert uttalande, 
fallstudier eller konsensus 
panel

1-4 graderad effektivitet i 
klinisk praxis (4 högst 
rekommenderad)

Evidens gradering

Klinisk

användbarhet

Typ av

träning

Dosering
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margit.alt-murphy@neuro.gu.se | anna.danielsson@neuro.gu.se

hanna.persson@neuro.gu.se | pavel.lindberg@ki.se
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