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Sammanfattning 
Bakgrund: När en person drabbas av stroke kan det få motoriska och kognitiva konsekvenser 
för aktivitetsförmågan och många av de som drabbas upplever att deras livskvalitet försämras. 
Inom arbetsterapi är personens hälsa centralt vilket påverkas av delaktighet i vardagliga 
aktiviteter. Virtual Reality (VR) används allt mer inom strokerehabiliteringen. 
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva rehabilitering med virtual reality som 
aktivitetsbaserad intervention för personer med stroke.  
 
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie. Datainsamling utfördes genom 
sökning i två databaser Cinahl plus with full text och PubMed. Totalt 10 artiklar valdes ut. 
Både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades, sökningen begränsades till artiklar som 
var peer reviewed, skrivna på engelska och publicerade mellan år 2008–2018. Artiklarnas 
resultat och metod analyserades utefter fem frågeställningar. 
 
Resultat: VR används vid strokerehabilitering för att skapa säkra miljöer för träning och 
förbättring av kognitiva och motoriska förmågor. Aktiviteterna är spel- eller 
verklighetsbaserade och efterliknar P- och IADL aktiviteter såsom matlagning och navigering 
i olika simulerade miljöer. Spelbaserade aktiviteter inkluderar även moment som att plocka, 
greppa och placera föremål. Fördelar med VR är möjligheten att ändra svårighetsgrad och 
nackdelar är överansträngning samt begränsning av generalisering av spelbaserad VR.  
 
Slutsats: VR inom arbetsterapi är ett nytt område för arbetsterapeuter som erbjuder 
möjligheten att arbeta med ett större utbud aktiviteter i strokerehabilitering. Genom att 
anpassa den simulerade aktivitetens svårighetsgrad efter personens förmåga gör det VR till en 
bra intervention som skapar möjlighet till säker rehabilitering för personer som drabbats av 
stroke. 
 
 
Nyckelord: Arbetsterapi, Aktivitet, Stroke, Virtual Reality. 
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1. Inledning 

I Sverige drabbas årligen 25 000 - 30 000 personer av stroke, det är en av de största 
dödsorsakerna i Europa. Orsak till stroke är hjärnblödning (15%) eller hjärninfarkt (85%) 
vilket ofta leder till att personen drabbas av nedsättningar i motorik och sensorik på motsatt 
kroppshalva i förhållande till skadan i hjärnan. Funktionsnedsättningarna visar sig exempelvis 
som halvsidig förlamning och nedsatt känsel, hemiplegi, vilka kan utgöra begränsningar i 
förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Vid stroke kan även kognitiva förmågor påverkas, att 
personen upplever svårigheter inom områden som organisering och strukturering. Personen 
kan även ha svårt att nyttja tidigare kunskaper och erfarenheter vid nya situationer (1).  
 
Tekniken har blivit en del av människans vardag och har kommit att bli något som påverkar 
människans aktivitetsutförande. Virtual reality (VR) är en form av datorteknik som skapar en 
simulerad miljö. På senare år har VR kommit att få en framträdande roll inom hälso- och 
sjukvård, framförallt inom strokerehabilitering, och mycket ny forskning utförs inom 
området. Virtual reality ger personer med stroke möjlighet att vara mer aktiva och 
självständiga i sin rehabilitering (2). Arbetsterapeutens roll i strokerehabilitering är att, utifrån 
person, miljö och aktivitet, bedöma aktivitetsförmåga samt att tillsammans med personen 
komma fram till relevanta åtgärder eller interventioner för att träna dagliga aktiviteter som 
upplevs problematiska (3). Eftersom VR är en relativt nytt inom arbetsterapi så forskas det 
om det. Vi ville undersöka om VR kan användas som en aktivitetsbaserad intervention för 
personer med stroke. För att undersöka detta genomfördes en litteraturstudie. 
 

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi  
Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (3) är arbetsterapins mål och etiska kod ”att 
främja patientens/kundens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna 
önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav”. Arbetsterapi syftar till att 
främja delaktighet och hälsa genom att hjälpa personer öka sin förmåga att utföra vardagliga 
aktiviteter samt de aktiviteter som är meningsfulla för dem (4). Arbetsterapeuten grundar sitt 
arbete på ett klientcentrerat arbetssätt där personens intressen, värderingar och situation står i 
fokus (5). Med ett klientcentrerat arbetssätt menas att arbetsterapeuten skapar en relation med 
och en förståelse för personen, personens liv och vad som är meningsfullt för hen. Det för att 
tillsammans göra behandlingen så meningsfull som möjligt (6). Det viktigt att använda sig av 
aktiviteter som personen anser meningsfulla för sitt eget välmående för att öka personens 
motivation till aktivitetsutförande samt motivation till att förbättra aktivitetsförmågan (5, 7) 
Målet är att personen ska utföra aktiviteten i sitt vardagliga liv vilket kräver att personens 
förmågor, självuppfattning, självförtroende i själva aktiviteten samt miljön där aktiviteten ska 
utföras samverkar (7, 8). 

 
2.2 Aktiviteter i dagliga livet och arbetsterapi 
Blesedell Crepeau (6) menar att aktivitet är ett grundläggande mänskligt behov. Aktivitet är 
ett sätt för personen att kontrollera samt identifiera olika roller i sitt liv (9). För att en aktivitet 
ska kännas meningsfull hävdar Fischer (9) att personen på ett målinriktat sätt ska utföra alla 
steg i aktiviteten som personen vill utföra för att resultatet ska ge personlig tillfredsställelse. 
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För att arbetsterapi ska vara meningsfullt, klientcentrerat och målinriktat bör interventionerna 
vara aktivitetsbaserade och valda utifrån patientens egna önskemål och behov (9). 
 
Inom arbetsterapi är begreppet aktiviteter i det dagliga livet (ADL) centralt. ADL omfattar 
aktiviteter som är gemensamma för nästan alla människor och som måste utföras för att leva 
ett självständigt liv. Dessa aktiviteter indelas i två olika aktivitetsområden, personlig ADL 
(PADL), vilket omfattar aktiviteter kring den egna personen, exempelvis födointag, 
toalettbesök, hygien, påklädning, och förflyttningar. Instrumentell ADL (IADL) omfattar 
aktiviteter inom fritiden eller boendet exempelvis olika hushållsgöromål som matlagning, 
städning och inköp men innefattar även kommunikation (10). 
 
2.3 Miljöns påverkan på aktivitet 
Kielhofner (5) definierar miljö som det sociala, fysiska, kulturella, politiska och ekonomiska 
funktioner i en omgivning vilka påverkar vanor, motivation och aktivitetsutförande. Med den 
fysiska miljön menas de utrymmen som personen befinner sig i samt vilka föremål som finns 
runt om. Miljön är en mycket viktig variabel för aktivitetsutförande och en persons 
förutsättningar till aktivitet inte ska bedömas utan förståelse för hur miljön påverkar och 
samverkar med personen (5). Miljön kan alltså antingen hindra eller möjliggöra 
aktivitetsutförande, en bra miljö ger personen en känsla av trygghet och en känsla av kontroll 
över tillvaron medan en sämre utformad miljö skapar oro, otydlighet och otrygghet (5). 
 
2.4 Stroke 
Stroke är en vanligt förekommande orsak till motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar 
till följd av skada i hjärnan, vilket kan påverka personens utförande av ADL och personens 
delaktighet och roller i familjen och samhället. Varje år drabbas cirka 30 000 personer i 
Sverige av stroke och incidensen beräknas i framtiden öka med den stigande åldern bland 
befolkningen. Stroke är ett samlat begrepp för när en hjärnskada uppstår till följd av en 
blodpropp som täpper igen ett blodkärl i hjärnan eller att ett kärl brister i hjärnan och det 
uppstår en blödning (11). Blodflödet hindras i det närliggande området runt skadan, syrebrist 
uppstår och hjärncellerna dör (12). 
 
Hur lång tid återhämtningen tar och vilka symtom som uppstått efter en stroke är beroende av 
var i hjärnan skadan sitter, om det är en blodpropp eller blödning som är orsaken, hur stor 
skada som har uppstått i hjärnan och vilken typ av behandling som satts in samt hur snart det 
skett. Återhämtning kan ske tidigt och att personer spontant blir bättre efter en stroke beror på 
att hjärnan kopplar om nervsignalerna förbi det skadade området (12). Av personer som 
drabbas av stroke är det endast 10 procent som återhämtar sig nästintill helt utan kvarstående 
symtom och ungefär 15 procent av de som drabbas av stroke avlider kort tid efter 
insjuknandet (12). De personer som inte tillfrisknar helt efter en stroke har symtom som 
begränsar dem, till en viss del eller mycket så att de krävs assistans men att de ändå klarar av 
att bo hemma. Somliga har sådana kvarstående symtom att de begränsar dem så mycket att de 
behöver vårdboende. Dessa personer utgör ungefär 75 procent av de som drabbas av stroke 
vilka har kvarstående symtom och är därför i behov av rehabilitering för att återfå möjlighet 
till deltagande av dagliga aktiviteter (12).  
 
2.5 Nedsättningar vid stroke 
Stroke kan ge såväl motoriska samt kognitiva nedsättningar, både synliga och ej synliga (1). 
Vanligt förekommande motoriska nedsättningar som uppstår vid stroke är hemipares vilket är 
halvsidig muskelsvaghet i ena kroppshalvan eller extremitet, vilket innebär att alla 
motorbanor från ena kroppshalvan påverkas (1, 13). En ensidig nedsättning kan vara av olika 
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grad, från hel förlamning till en domning eller svaghet i kroppsdelen (1). Följder av hemipares 
innebär nedsatt aktivitetsförmåga och begränsningar i att självständigt utföra ADL (1, 13).  
 
Stroke kan även ge försämring av den kognitiva funktionen vilket påverkar förmågor som 
minnet, uppmärksamhet, orientering och exekutiva funktioner som exempelvis 
problemlösningsförmåga och förmågan att ta initiativ. De kognitiva förmågorna är de som 
tillåter personen att planera och sätta mål vilket är en viktig del i att utföra ADL självständigt. 
Svårigheter uppstår även att lära sig nya sätt att utföra aktiviteter på och medvetenheten kring 
risker i aktiviteter är nedsatt (12).  
 
2.6 Rehabilitering efter stroke 
När en person drabbas av stroke är tidig mobilisering och rehabilitering viktigt för att undvika 
ytterligare komplikationer (13). Vid rehabilitering efter stroke är intensiv träning de tre till sex 
första månaderna betydelsefull för att återhämta de motoriska funktionerna. Under dessa 
månader bör träningen för den strokedrabbade innebära två till tre timmar aktiv träning fem 
dagar i veckan för att uppnå god rehabilitering och möjlighet till återhämtning av de 
motoriska funktionerna (14).  
 
Vanliga rehabiliteringsåtgärder vid stroke är aktivitetsträning med arbetsterapeut. Träningen 
är intensiv, med många repetitioner, och specifik för vald aktivitet (2). Rehabiliteringen är 
inriktad på att förbättra ADL och därför sker träningen i vardagliga aktiviteter som att 
förbereda en måltid eller att promenera utomhus (15). Rehabiliteringsteam tränar ofta med 
personen i hens hem där syftet är att förbättra förmågan att gå och att utföra personliga 
aktiviteter som att klä på sig. Rehabiliteringsteam minskar risken att personen som drabbas av 
stroke ska försämras i förmågor och utförande av ADL. Rehabilitering ger ökad förmåga i 
utförande av aktiviteter, delaktighet och upplevelsen av hälsa ökar (11).  
 
2.7 Arbetsterapeutens roll vid strokerehabilitering  
Arbetsterapeutens roll i rehabiliteringen med personer som drabbas av stroke är att motivera 
personen till att vilja utföra de roller och aktiviteter som är meningsfulla för personen. För att 
personen ska ha möjlighet till rehabilitering av sina meningsfulla aktiviteter ska 
arbetsterapeuten ta i beräkning vilka krav aktiviteten ställer på personens förmågor, i vilka 
sammanhang aktiviteten utförs och med vilka utförande-mönster (12). Genom aktiviteter vill 
arbetsterapeuten förbättra personens självständighet i att utföra grundläggande ADL. För de 
personer som efter en stroke har omfattande svårigheter i utförandet av aktiviteter kan 
strategier som kompenserar för den förlorade förmågan tränas in för att möjliggöra utförandet 
(12). 
 
Ett mål med arbetsterapi vid stroke är att förhindra sekundära nedsättningar. Det görs genom 
att återställa personens färdigheter och förmågor i aktiviteter genom att kompensera för 
aktivitetskrav, främja en hälsosam och tillfredsställande livsstil genom att göra 
aktivitetsutförandet mer tillgängligt för personen (12). Vid bedömningar av förmågor är det 
viktigt att arbetsterapeuten observerar utförandet av aktiviteterna då skillnader kan finnas i 
vad den strokedrabbade personen tror sig kunna utföra och vad personen faktiskt utför (12).  
 
2.8 Virtual Reality  
Virtual reality (VR) är en datorteknik som skapar en simulerad miljö som användaren 
uppfattar som jämförbar med verkliga situationer. VR har funnits länge, men det är först nu 
tekniken är tillräckligt bra, och under senare år har användningen av VR ökat inom 
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arbetsterapi (2). VR har även fått en framträdande roll i strokerehabilitering. VR har potential 
att leverera effektiv rehabilitering och tillhandahåller motiverande träning och målorienterade 
aktiviteter vilket förbättrar personens förmåga att generalisera till det dagliga livet. Tekniken 
integrerar multisensorisk stimulering av visuella, auditiva, taktila och somatosensoriska 
intryck för att ge en realistisk miljö (16). Termen virtual reality definieras som en 
tredimensionell, simulerad miljö där användaren blir en del av den simulerade världen och 
kan interagera med objekt (17).  
 
Det finns flera olika former av VR som används i olika syften, de vanligaste 
användningsområdena är; videospel, film och underhållning, utbildning och träning samt i 
vårdrelaterade syften (18). När VR används i rehabiliteringssyfte får personen på ett säkert 
sätt tillgång till situationer som i verkliga livet annars kan vara farliga eller otillgängliga för 
dem på grund av motoriska eller kognitiva nedsättningar. Virtuella miljöer ger även 
användaren upprepade inlärningsförsök och möjliggör en gradvis ökning av komplexiteten i 
aktiviteterna genom att enkelt ha möjlighet att ändra den virtuella miljön (16).  
 
2.9 Utrustning i VR 
Ett VR-headset även kallat VR-glasögon, är en typ av glasögonliknande anordning 
användaren spänner fast framför ögonen. Inuti VR-glasögonen finns en skärm som visar en 
simulerad miljö. När personen rör på huvudet reagerar olika sensorer i VR-glasögonen på 
rörelserna och speglar sedan rörelsen i den simulerade miljön (19). 
 
Det vanligaste är att VR-glasögonen består av en plastlåda med två inmonterade linser på 
insidan och en skärm bakom. Linserna skapar en 3D-effekt vilket ger ett djup i det som visas 
på skärmen. För att röra sig runt i den digitala världen finns det olika former av tillbehör som 
kan användas tillsammans med VR-glasögonen. De vanligaste tillbehören är trådlösa 
kontroller som kopplas samman med hjälp av trådlös teknik. Med kontrollen förflyttar 
användaren sig i den simulerade världen samt navigerar i menyer. VR-glasögonen kan även 
kopplas till en spelkonsol eller en dator och användaren förflyttar sig då i VR med hjälp av 
tangentbord, joystick, datormus eller en vanlig spelkonsol. En annan form av spelkonsol som 
används i VR är handskar. Handskarna registrerar användarens rörelser och efterliknar dem i 
den simulerade miljön. Med dessa kontroller sägs verklighetsupplevelsen bli mer förstärkt 
(19). 
 
2.10 Arbetsterapi med VR för personer med stroke  
VR inom arbetsterapi (20) är en ny form av intervention som har börjat användas i 
strokerehabilitering då möjligheten att skapa anpassade och trygga miljöer ger ett ökat 
engagemang till meningsfulla aktiviteter i rehabiliteringen. Situationer som i verkliga livet 
annars kan vara farliga eller otillgängliga blir möjliga för personer som haft stroke med 
påverkan i form av motoriska eller kognitiva nedsättningar. Simulerade miljöer ger upprepade 
inlärningsförsök och möjliggör en gradvis ökning av svårighetsgraderna i aktiviteterna genom 
att enkelt ändra den virtuella miljön för att anpassas till personens förmågor (20). Personer 
som drabbas av stroke med motoriska nedsättningar måste utföra många repeterande övningar 
och det leder ofta till att personen tappar motivation och intresse för att fortsätta med 
träningen. Därför har VR uppmärksammats som en motivationshöjande träningsform för 
personer med stroke (21). VR kan öka de motoriska funktionerna och delaktigheten i 
vardagslivet genom att träna aktiviteter som utförs i det dagliga livet (2). 
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2.11 Problemformulering 
Teknologi har från dess början varit användbar inom arbetsterapi. När arbetsterapeuten har 
information om personens tidigare behandlingar i en kombination med personens intressen 
blir det enklare för en arbetsterapeut att införa teknologi i interventionerna med personen (12). 
Nya studier inom VR utvecklas och publiceras i snabb takt. Tidigare översiktsartiklar som 
sammanställts om VR vid strokerehabilitering har fokus på funktionsförmågan (2). Eftersom 
syftet med arbetsterapi är att bibehålla eller öka aktivitetsförmågan är det viktigt ur ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv att undersöka hur VR används som aktivitetsbaserad 
intervention. Många studier lyfter fördelar med VR men belyser inte nackdelarna av 
användandet. Det är fortfarande oklart vilka aktiviteter som används i VR, hur de används 
som aktivitetsbaserad intervention samt hur det används i rehabiliteringen med personer som 
drabbats av stroke. Det finns få studier som belyser VR som en aktivitetsbaserad intervention 
och därför behövs en sammanställning av litteraturen för att stödja möjligheterna till nya 
interventioner för arbetsterapeuter i rehabiliteringen med strokedrabbade. 

3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva rehabilitering med virtual reality som aktivitetsbaserad 
intervention för personer med stroke.  

• Hur används VR i strokerehabilitering? 
• Vilka simulerade aktiviteter används i VR? 
• Vad syftar VR till?  
• Hur beskrivs resultatet av VR? 
• Vilka för- och nackdelar finns det med att använda VR i strokerehabilitering? 

4. Metod 

4.1 Design 
Metoden som används till studien är en litteraturstudie. Det innebär att författarna på ett 
systematiskt vis söker data baserat på empiriska studier och kritiskt värderar och granskar 
innehållet för att sedan sammanställa innehållet inom det valda problemområdet (22, 23). 
Enligt Forsberg & Wengström (22) bör en litteraturstudie beskriva det befintliga 
kunskapsläget inom ett visst område och finna hål i forskningsfältet för att utgöra en bas för 
framtida forskning. Metoden är relevant för studiens syfte då det avser att beskriva det 
aktuella kunskapsläget.  
 
4.2 Litteratursökning 
Sökningen efter data till studien gjordes via urvalsprocessen vilket enligt Forsberg och 
Wengström (22) innebär att följa vissa steg för att hitta material som kan besvara studiens 
syfte. Sökorden valdes utifrån studiens syfte och artikelsökningen begränsades sedan av 
urvalskriterier. Inledningsvis genomfördes en pilotsökning för att se om tillräckligt med data 
fanns för studiens syfte. Pilotsökning utfördes med sökord som virtual reality, stroke och 
outcomes, med AND mellan sökorden. Sökningen gav en översikt av artiklar med titlar 
innehållande dessa sökord som en utgångspunkt för att översiktligt bekräfta att tillräckligt 
många artiklar finns att tillgå som besvarar denna studies syfte. Slutsökningen med alla 
sökord samt vilka kombinationer av sökord som har gjorts finns att följa i tabell 1 där även 
det exakta antal träffar redovisas. 
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Tabell 1, Sökmatris 
Sökningen genomfördes 5/3–2018 
 

Nr  Sökord Antal 
träffar i 
Cinahl 

Antal 
träffar i 
PubMed 

Urval 
1 
titlar 

Urval 2 
abstract 

Urval 3 
dubbletter 
bort 

Urval 4 
fulltext 

S1 Stroke 
(MH+/MeSH) 

53,572  111,424         

S2 Virtual reality 
(MH+/MeSH) 

3,058  163         

S3 Virtual reality 
(fritext) 

4,434  7,977         

S4 Exergames 
(MH+/fritext) 

104  236         

S5 S2 OR S3 OR 
S4 

4,509  8,191         

S6 Effect* 1,111,837 8,370,691         

S7 Outcome* 657,424 2,031,034         

S8 Result* 1,063,504 8,655,979         

S9 S6 OR S7 OR 
S8 

1,994,168 13,734,876         

S10 S1 AND S5 
AND S9 

197  161         

S11 Rehabilitation 
(MH+/MeSH) 

229,651  269,014         

S12 S10 AND S11 143  170         

S13 Limit – 2008–
2018, peer 
reviewed, 
engelska i 
Cinahl 

104   39 12 12 5 

S14 Limit – 2008–
2018, engelska 
i PubMed 

  136 60 17 8 5 
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För ett godtagbart sökresultat bör sökning efter vetenskapliga artiklar till litteraturstudier ske i 
flera elektroniska databaser (24). Sökningen till litteraturstudien gjordes i två databaser för 
omvårdnadsforskning samt arbetsterapi, Cinahl plus with full text (MH) och PubMed 
(MeSH). För en bredare sökning används två databaser då olika artiklar kan påträffas utifrån 
precision och kvalité vilket utökar sökningen (24). Vid systematiska sökningar används flera 
sökord som kombineras med de booleska sökoperatorrerna OR eller AND (24). I 
litteraturstudien har den booleska sökoperatorn OR används mellan sökorden som är 
synonymer till varandra exempelvis virtual reality och exergames för att bredda sökningen till 
artiklar som innehåller något av de kombinerade sökorden. AND har använts vid sökningen 
för att kombinera sökorden och sökblocken för att nå det slutliga resultatet av 
artikelsökningen. Sökningen har utförts med MeSH/MH och fritextord i de båda databaserna. 
Tre av sökorden (effect, outcome och result) valdes att trunkeras med asterisk i slutet av ordet 
för att innefatta olika ändelser av fritextord i sökningen (24). Forsberg och Wengström (22) 
skriver att trunkering efter ordet görs för att täcka in olika varianter av ordens ändelser. 
 
Kriterier för inklusion av artiklar var att de skulle innehålla interventioner riktade mot 
personer med stroke, vara skrivna på engelska, peer reviewed och publicerade mellan 2008–
2018. För att inkluderas skulle artiklarna även innehålla VR med fokus på aktivitet. Artiklarna 
skulle möta studiens syfte. De artiklar som exkluderades var de artiklar som inkluderade 
andra sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt andra former av interventioner exempelvis 
robotträning. Litteraturstudier exkluderades också.  
 
 
4.3 Urval  
I sökningen efter artiklar har olika begränsningar använts för att precisera sökningen vilket är 
viktigt för att få fram en relevant sökning med träffar som svarar mot syftet (23). I sökningen 
användes även peer reviewed för att säkerhetsställa att valda artiklar blivit granskade innan 
publicering (23). Sökningen i Cinahl resulterade, efter begränsningar (engelska, peer 
reviewed och publicerings år), i 104 träffar, i PubMed resulterade sökningen i 136 träffar. 
Alla titlar som kom upp i sökningen lästes varav de som inte överensstämde med syftet 
exkluderades. Därefter kvarstod 39 artiklar i Cinahl och 60 i PubMed. Artiklarna som 
exkluderades var titlar som bland annat handlade om demens eller andra sjukdomar än stroke 
samt interventioner som involverade robotträning. I nästa steg i urvalsprocessen lästes 
abstrakt till de kvarstående artiklarna utifrån inklusions- och exklusionskriterier vilket 
resulterade i 12 artiklar i Cinahl och 17 träffar i PubMed. Efter exkludering av dubbletter föll 
ytterligare 9 artiklar bort och de resterande 20 artiklar lästes i fulltext för att kontrollera 
artikelns relevans för studien, 5 från Cinahl och 5 från PubMed.  
 
4.4 Dataanalys  
De artiklar som valdes ut för studien granskades med hjälp av ett granskningsprotokoll för att 
på ett systematiskt och kritiskt sätt kontrollera artikelns kvalitet. Forsberg och Wengström 
(22) menar att granskningskriterier är värdefulla för en validerad granskning av artiklarnas 
design och metod. Två granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) (25) användes, en för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. 
Mallarna användes dock inte i sin helhet eftersom alla kriterier inte ansågs relevanta för 
granskningen exempelvis rapporteringsbias. De utvalda artiklarna granskades från hög 
kvalitet till låg kvalitet. I bilaga 1, artikelmatris redovisas de artiklar som inkluderades.  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva rehabilitering med VR som aktivitetsbaserad 
intervention för personer med stroke, resultatet hämtades därför från de utvalda artiklarnas 
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metod, resultat samt diskussion där VR fanns beskrivet. Analys av data gjordes enligt 
Fribergs (26) tre steg vilka går ut på att båda författarna noggrant läste igenom de utvalda 
artiklarna för att få förståelse för innehållet, sedan gjordes en analysmatris (se bilaga 2) för att 
se över likheter respektive skillnader i artiklarna och sammanställa ett gemensamt resultat. 
Analysmatriser används för att ge arbetet struktur samt gör det enklare att se likheter och 
skillnader mellan artiklarnas (27). I studien används frågeställningarna i analysmatrisen för att 
få en helhetssyn och struktur.  
 
4.5 Forskningsetiska ställningstaganden  
För att genomföra studien på ett etiskt vis har granskningen av artiklar skett med ett öppet och 
fördomsfritt förhållningssätt för att inte låta egna värderingar påverka granskningen. Det 
gjordes bland annat genom att följa urvalskriterier och granskningsmallar (23). Etiska 
överväganden i studier är viktigt när det gäller plagiat och kopiering men även för att visa 
hänsyn till författarna av de studier som lästs. Polit & Beck (23) menar även att det är viktigt 
med etiskt övervägande för att skydda och värna om deltagarna i studierna. 
Av de tio artiklarna som granskats var fem etiskt godkända av en etikprövningsnämnd (28, 
29, 30, 31, 32). En artikel (33) har godkänts av en granskningsnämnd från ett universitet i 
landet studien är utförd i. De artiklarna (34, 35, 36, 37) som inte godkänts av någon nämnd 
behandlar inte heller den etiska frågan. Trots detta görs valet att i denna studie behålla dessa 
fyra artiklar. 
 

5. Resultat  

Tio artiklar (28–37) har analyserats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
Samtliga studier utfördes av ett team (28–37) av olika professioner inom hälso- och sjukvård. 
Interventionerna i studierna var aktivitetsbaserade. Ett inklusionskriterium för studien var att 
artiklarna inte fick vara publicerade före 2008 vilket innebär att alla artiklar är publicerade 
inom ramen av tio år. Den äldsta artikeln publicerades 2008 (36) och resterande artiklar är 
publicerade mellan 2011–2016 (28–35, 37). Länderna där studierna utförts är USA (34, 37), 
Portugal (28, 29), Korea (30, 35, 36), Spanien (31), Israel (33) och Schweiz (32). De flesta 
artiklarna är utförda med kvantitativ metod (28–33, 35–37) varav fem har RCT som design 
(28–31, 35). En artikel har A-B-A design (32). En artikel är utförd med kvalitativ metod (34). 
Granskningen visade att 5 artiklar (28–31, 35) har hög kvalitet, två artiklar (34, 36) har 
medelhög kvalitet och tre artiklar (32, 33, 37) har låg kvalitet. Detta redovisas i en 
artikelmatris, se bilaga 2.  
 
5.1 VR som strokerehabilitering 
Alla artiklarna (28–37) nämner att träna i VR innebär att ta del av olika simulerade miljöer, 
för att exempelvis träna olika vardagssituationer (28–30,33,36,37). Artiklarna presenterar 
olika VR som deltagarna får ta del av under en begränsad period. De får då träna i en 
simulerad miljö för att förbättra nedsatta förmågor och funktioner. I sex av studierna (30–32, 
34, 35, 37) används en avatar som återspeglar användarens rörelser av arm och hand. En 
avatar beskrivs som en figur i VR som representerar en användare, figuren är datoranimerad 
och användaren styr den med tekniska tillbehör (30–32, 34, 35, 37). I tre av studierna (28 ,36, 
33) fick användaren använda en joystick eller en datormus för att navigera i den simulerade 
miljön. Fem studier (30–32, 35,3 7) använde VR där användaren styr med hjälp av 
handske/handskar som användaren har på sig. Handsken har då rörelsesensorer som 
registrerar användarens rörelser och efterliknar dem i den simulerade miljön. I tre av 
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artiklarna (33–35) används en kamera som fångar upp användarens rörelser och överför dem 
till skärmen där kroppens rörelser sedan efterliknas i VR och interagerar med objekten i den 
simulerade miljön. I åtta av artiklarna (28, 30–35, 37) ses VR på en skärm ur en första persons 
synvinkel men deltagaren ser fortfarande rummet hen befinner sig i. I två av artiklarna (29, 
36) bär användaren glasögon som visar VR ur första persons synvinkel och rummet personen 
befinner sig i utestängs från synfältet med hjälp av glasögonens utformning. Simulationerna 
består bland annat av vardagssituationer, simulerade städer, simulerade butiker (28–30, 33, 
36) och simulerade spelvärldar som inte är verklighetsbaserade (31, 32, 34, 35, 37). 
 
5.2 Aktiviteter i VR 
I VR används aktiviteter för att träna nedsatta förmågor. En del aktiviteter är baserade på 
vardagssituationer där ADL utförs (28–30, 34, 36), andra aktiviteter är baserade på spel där 
användaren får utföra olika rörelser för att sedan generalisera dem till sin vardag (31–33, 35). 
I en studie (37) är VR baserad på vardagssituationer men utförandet är spelbaserad. PADL-
aktiviteter som används i VR är bland annat att förbereda en måltid och andra köksaktiviteter 
(30, 34) samt att inta föda (37). IADL-aktiviteter beskrivs som att navigera i stadsmiljö för att 
utföra vardagliga ärenden som att besöka en affär (28, 29, 36). Övriga aktiviteter är 
spelbaserade och involverar bland annat att placera och hantera vardagliga föremål (31, 33), 
undvika fallande objekt (32, 33), sortera och skilja på olika föremål samt placera dem på rätt 
plats (32, 37). Samtliga VR aktiviteter (28–37) fokuserar på att användaren ska lära sig att 
generalisera till det dagliga livet.  
 
En artikel (30) tar upp både simulerade P-och IADL aktiviteter. PADL aktiviteter är 
exempelvis att pressa apelsiner, laga mat och hälla upp vin. Exempel på IADL aktiviteter i 
studien är att torka golvet, måla staket, fiska och att bläddra i en bok. IADL aktiviteter som tre 
studier (28, 29, 36) simulerar i VR, involverar bland annat att hitta till affären och välja ut ett 
antal varor samt att känna igen olika former av annonseringar på väggar. Ytterligare fem 
studier (28–30, 34, 36) innefattar PADL aktiviteter som att laga mat och annan form av mat 
hantering. Andra IADL aktiviteter som fyra studier (28, 29, 34, 36) nämner är att navigera i 
stadsmiljö där användaren ska hitta till olika platser och utföra olika former av ärenden, 
exempelvis handla frimärken, utföra ärenden på postkontoret, gå till banken och ta ut pengar, 
betala räkningar samt besöka ett apotek. 
  
Studierna presenterar olika spel i VR, där användaren får träna IADL med sin affekterade arm 
genom att bland annat samla pengar, plocka frukt från träd och placera dem på lämpliga 
ställen i den simulerade miljön (33). Aktiviteterna involverar även att användaren ska fånga 
föremål (31–33, 37), plocka en morot och placera i en korg samtidigt som en kanin ska fäktas 
bort med den andra armen (32), samt manövrera en sax för att klippa stjälken på en blomma 
(37). Övriga aktiviteter som är spelbaserade innefattar dessutom att fånga kakor som har 
förvandlats till krabbor som springer omkring på bordet, hantera en tekanna och hälla upp en 
kopp te samt plocka upp en sockerbit, lägga den i teet och sedan röra om med en sked (37). 
 
5.3 Vilket syfte har VR? 
Artiklarna (28–37) går att dela in i två olika kategorier: motoriska förmågor (30–35, 37) och 
kognitiva förmågor (28,29,36) utifrån vad VR syftar till att förbättra. De motoriska 
förmågorna som tränas är fysiska funktioner i övre extremiteter (30–35, 37). VR aktiviteterna 
i dessa artiklar syftar till förbättring av motoriska funktioner genom att träna i VR för att öka 
rörelseförmågan i den övre extremiteten. Fyra artiklar (30–32, 37) tar upp händerna och 
fingrarnas funktioner för utförandet av aktiviteter. Artiklarna tar bland annat upp funktionerna 
greppa (31, 37), böja/sträcka armen (30) samt inåt och utåtrotation av handen/armen (30, 37). 
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Tre artiklar (33–35) talar om den affekterade armens funktioner samt förbättring av abduktion 
av armen (33). Studierna (30–35, 37) som syftar till att förbättra användarens motoriska 
funktioner, simulerar aktiviteter för att förbättra handfunktion samt kontroll över funktionerna 
att slå, greppa och släppa och förbättra rörelseförmågan i den paretiska armen. VR syftar även 
till att öka användningen av den affekterade armen i det dagliga livet genom att träna 
funktioner som att nypa med fingrarna kring ett föremål, rotera armen och lyfta den i olika 
vinklar. VR vars syfte är att träna de nedsatta motoriska funktionerna i form av spelbaserade 
interventioner (31, 32, 34, 37) syftar även till att öka motivation och engagemang i träningen.  
 
De kognitiva förmågorna berörs i tre artiklar (28, 29, 36). VR syftar till att förbättra bland 
annat visuospatiala förmågan, orientering, uppmärksamhet, olika minnesfunktioner och 
exekutiva funktioner som planeringsförmåga samt problemlösning (28, 29). VR syftade även 
till att förbättra navigationsförmåga (28, 29, 36). Förmågorna förväntas öka genom VR då 
aktiviteterna utmanar deltagarens kognitiva förmågor. Navigationsförmågan tränas i tre 
artiklar (28, 29, 36) genom att deltagaren ska hitta till olika destinationer i den simulerade 
miljön för att sedan på plats utföra aktiviteter som tränar andra kognitiva förmågor. 
Navigation i VR förstärker uppmärksamhetsförmågan. De tre artiklarna (28, 29, 36) som 
syftar till att förstärka kognitiva förmågor talar om att minnet tränas genom att deltagaren ska 
memorera och välja ett visst antal föremål i en butik eller mataffär utifrån en förutbestämd 
lista.  
 
5.4 Beskrivning av resultat med VR 
Tre artiklar (30, 31, 35) talar om huruvida VR i kombination med vanlig arbetsterapi är 
gynnsamt för deltagaren, om det leder till bättre resultat i strokerehabiliteringen. Sju artiklar 
(30–35, 37) nämner motoriska funktioner som visar på positiva resultat av VR där styrka, 
rörelseomfång och rörelsehastigheten har ökat genom användandet av VR. VR som syftar till 
att förbättra den kognitiva förmågan (28, 29, 36) hos deltagarna beskriver att VR visar goda 
resultat för minnet och uppmärksamhetsförmågan. 
 
Resultaten i tre artiklar (28, 29, 36) visar att den kognitiva förmågan ökat signifikant mer i 
studiens experimentella grupp än i kontrollgruppen, där den experimentella gruppen fått VR. 
Resultaten i fyra artiklar (30, 31, 34, 35) beskriver att de experimentella grupperna hade ett 
bättre resultat gällande hastighet och rörelseomfång i den affekterade armen. De kliniska 
bedömningarna som gjorts för att utvärdera VR visade att gruppen som fått VR hade bättre 
resultat än kontrollgruppen. I en av studierna (28) visar resultatet ingen signifikant skillnad i 
styrka, rörlighet, handfunktion, ADL aktiviteter, känslor, kommunikation, socialt deltagande 
och övergripande återhämtning mellan grupperna. Ett flertal studier (30, 31, 34, 35) tyder 
även på att träning i VR i kombination med vanlig arbetsterapi förbättrar extremitetens 
funktioner men inte i aktivitetsutförandet. 
 
5.5 För- och nackdelar med VR 
Observationer om för- och nackdelar är ur forskarnas perspektiv hämtad ur studiernas (28–37) 
metod, resultat samt diskussionsavsnitt. 
 
5.5.1 Fördelar 
Några artiklar (30, 32, 36, 37) talar om att träning med VR är motiverande för deltagarna samt 
ett roligt sätt att träna P- och IADL. Möjlighet till att ändra svårighetsgrad finns i flertalet av 
studierna (28, 30, 31, 37) och det ger ett säkert sätt att utföra träning på (32, 33, 37).  
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Ändra svårighetsgraden i VR görs genom att ställa in olika antal repetitioner för att klara av 
aktiviteten och därefter öka antalet repetitioner vartefter deltagarens förmågor förbättras (37). 
Ändring av svårighetsgrad beskrivs (30) som ändringar i placering av föremål, 
rörelsehastighet och varaktighet av aktiviteten. Tre artiklar (28, 30, 31) har VR som ändrar 
svårighetsgraden efter att deltagaren klarar av att utföra olika moment i aktiviteten vilket visar 
på en förbättring av förmågor. Svårighetsgraden kan även sänkas om aktiviteten är för svår 
och deltagaren inte klarar av att fullfölja aktiviteten i VR. En artikel (28) beskriver att alla 
ledtrådar i aktiviteten ges till deltagaren för att aktiviteten ska fullföljas. När tre omgångar 
avklarats på en svårighetsnivå i aktiviteten höjs nivån och ledtrådar försvinner. Deltagarnas 
kognitiva förmågor tränas med olika svårighetsgrader som ställer olika krav på de kognitiva 
förmågorna. 
 
Andra fördelar med VR som tre av artiklarna (31, 32, 35) tar upp, är att användaren blir 
medveten om den affekterade armen samt får ökad förståelse för den. En fördel med VR som 
var verklighetsbaserade, var att de tillåter användaren att känna igen aktiviteterna och 
generalisera dem till det dagliga livet, vilket gav goda resultat på ADL förmågor i vardagen 
(28, 30). En av studierna (33) talar om att VR reducerade användarens smärta samt att det var 
enkelt för användaren att förstå och använda VR vilket bidrog till engagemang och motivation 
(30, 32, 36, 37). 
 
5.5.2 Nackdelar 
Två artiklar (32, 36) talar om att nackdelar med VR är bland annat fysisk påverkan i form av 
överansträngning, vilket exempelvis ger illamående, suddig syn samt ökad trötthet. Två andra 
artiklar (34, 35) tar upp nackdelar i studierna med ADL aktiviteter, att det är få antal 
aktiviteter (34) vilket gör träningen begränsad och att det blir svårt att generalisera vid 
spelbaserad VR (35). Bristen på samspel mellan avatarerna tas upp i en artikel (37) då den 
berättande avataren upprepar sina meningar och endast har ett fåtal uppgifter i simulationen 
vilket gör den begränsad och uppfattas som monoton av användaren. 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 
Forsberg och Wengström (22) skriver att det är av betydelse att studier som har god kvalitet 
finns att tillgå och att ett lämpligt antal artiklar finns för att utföra en systematisk 
litteraturstudie. För att se om tillräckligt med artiklar fanns inom området utfördes en 
pilotsökning. Litteraturstudie visade sig vara lämpat för studiens syfte då VR ännu är aktuellt 
för forskning och många artiklar inom området är utförda de senaste åren och därmed ger 
aktuell information. Studier med VR utförs i olika länder så genom att utföra en 
litteraturstudie fanns möjligheten att få del av olika länders genomförande av VR. 
 
Urvalskriterierna användes för att få en bra spridning och ett representativt urval av artiklar 
till studien (23). En fördel med att välja litteraturstudie som metod är att författarna kan gå 
igenom olika data och välja vilket som svarar mot syftet med studien. Ett inklusionskriterium 
för studien var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eftersom författarna till studien 
inte behärskar skrift skrivna på andra språk. Eftersom stroke är ett mycket brett och forskat 
område i många länder kan det kriteriet innebära att mycket relevant forskning kan ha hamnat 
utanför träffbilden. De flesta artiklar som valdes var RCT studier vilket generellt ger högt och 
starkt bevisvärde (23). Resterande artiklar var en kvalitativ enkätstudie samt två andra former 
av kvantitativa studier.  
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Sökningen gjordes i PubMed och Cinahl där sökorden kombinerades på samma vis i båda 
databaserna. Detta kan ha inneburit en svaghet i sökprocessen eftersom databaserna ibland 
använder sig av olika synonymer och kan då vara en risk för att relevanta artiklar inte hittades 
i sökningen. Sökningen kunde eventuellt påverkats vid val av databaser, om fler databaser 
använts kunde möjligen resultatet ha påverkats. Ett av inklusionskrierierna var att artiklarna 
skulle vara peer reviewed, i sökningen fanns inte detta tillgängligt i både Pubmed och Cinahl 
då sökningen i PubMed saknade det filtret. Det kan ha påverkat vilka artiklar som var 
representativa för syftet. I det tredje urvalet avlägsnades dubbletter manuellt, vilket gjordes 
för att minska risken för att relevanta artiklar med liknande titlar exkluderades. Detta kunde 
gjorts via ett referenshanteringsprogram men att göra det manuellt minskar risken att 
relevanta träffar går förlorade. 
  
De sökord som valts för sökningen kan också ha varit en begränsning i att hitta relevant 
litteratur. Framförallt eftersom forskning gjord av arbetsterapeuter publiceras i olika 
tidskrifter vore det eventuellt gynnsamt att använda termen ”arbetsterapi” i sökningen för att 
se vilken forskning som gjorts i relation till arbetsterapi och inte endast strokerehabilitering. 
Kristensson (38) menar att sökkombinationerna är mycket betydande för studiens resultat 
samt för urvalsprocessen och därför borde möjligen fler synonymer till sökorden använts i 
studien. 
 
I sökningen valdes att använda både MeSH-termer/ämnesord samt fritextord. Genom att 
använda MeSH-termer i litteratursökningen blir det lättare att hitta artiklar inom det valda 
området (38). Majoriteten av de artiklar som publiceras ”taggas” med MeSH-termer eller 
ämnesord, beroende på vilken databas som används. Termerna beskriver vad artikeln handlar 
om samt utesluter användandet av synonymer, vilket ökar möjligheten att hitta relevanta 
artiklar (23). En nackdel med att använda sig av dessa termer är eventuellt att de senaste 
artiklarna inte kommer med i träffbilden eftersom de ännu inte taggats med en MeSH-term 
eller ett ämnesord. Då VR är en relativt ny form av strokerehabilitering med mycket aktuell 
forskning, ökar risken för detta. Av den anledningen användes virtual reality även som fritext 
för att täcka de artiklar som ännu inte blivit taggade med MeSH/MH-termen för virtual 
reality.  
 
I sökningen har tre ord valts att sökas med trunkering vilket i de flesta databaser innebär att 
sätta en asterisk (*) direkt vid ordet. Effect, Outcome och Result har alla sökts i båda 
databaserna med en trunkering i slutet av ordet. Söka med trunkering vidgar sökningen för 
ord med olika böjningsformer då alla databaser inte söker efter ordens alla böjelser 
automatiskt (26). I sökningen har därför valet gjorts att använda trunkering för att få flera 
sökresultat och inte begränsa sökningen på ordens böjningar.  
 
Forsberg och Wengström (22) menar att det bör göras etiska överväganden inför en 
litteraturstudie angående framställande och tolkning av andras forskning. De beskriver även 
att vid urval av artiklar är det viktigt att välja studier där etiska överväganden gjorts eller att 
studien fått etiskt godkännande. Inför den här studien var det inte ett inklusionskriterium att 
studien skulle vara etiskt godkänd vilket resulterade i att fem av de tio artiklarna inte nämner 
den etiska frågan. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att etiska övervägningar inte är 
gjorda i studien, det kan vara så att författarna valt att inte redovisa det i artikeln. I alla studier 
fanns det risk för att deltagarna upplevde negativa effekter dock anses riskerna med VR vara 
mycket små. Åtta artiklar (28–32, 34, 35, 37) uppger att deltagarna har gett sitt samtycke till 
att delta i studien. Två artiklar (33, 36) nämner inget samtycke från deltagarna och inget 
skrivet finns om etiskt godkännande i artikeln. I de etiska överväganden som gjordes inför 
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föreliggande studie ansågs nyttan av studien överväga dessa risker och artiklarna inkluderas 
trots det. 
 
6.2 Resultatdiskussion  
Studiens resultat visar att olika aktiviteter finns att tillgå i VR som ger användaren möjlighet 
till delaktighet och deltagande i aktiviteten i en mer säker miljö. Aktiviteter som tränas i VR 
är främst inom ADL samt andra vardagssituationer då träning i den specifika aktiviteten har 
visats öka deltagarnas förmågor till aktivitetsutförandet. Beroende på om VR var verklighets- 
eller spelbaserad påverkades olika förmågor hos användaren. De VR som var 
verklighetsbaserat lärde användaren specifika aktiviteter såsom att förbereda en måltid och 
sedan träna på att generalisera de färdigheterna till det verkliga livet. I VR som var 
spelbaserad tränar användaren rörelseomfång samt funktion. I resultatet framkom det även att 
deltagarna tyckte att VR var roligt och enkelt att förstå vilket bidrog till ökad motivation till 
att fortsätta rehabiliteringen. 
 
Resultatet visar i samtliga artiklar att VR för strokedrabbade används främst för att träna i 
varierade miljöer, men i tre artiklar (32 ,33, 37) även för att träna i miljöer som har en högre 
fysisk säkerhet än vad den efterliknande verkliga miljön och utförandet av aktiviteten har (32, 
33, 37). Annan forskning (39) beskriver att för vanliga arbetsterapeutiska interventioner är 
miljön, som interventionerna sker i, ofta en form av träningslokal vilket gör det svårt för 
personen som är i behov av arbetsterapi att relatera till den begränsade miljön och det i sig 
utgör en nedsättning i utförandet av aktiviteter. En bättre förutsättning för att lyckas är att få 
miljön att efterlikna de miljöer som personen är van vid, alltså som det vanligtvis ser ut i ett 
hem. Detta visar på behovet av en anpassningsbar miljö vilket skapas i VR och som verkställs 
i samtliga artiklar i studien. 
 
Resultatet visar att VR ger möjlighet att skapa en miljö som ger säkerhet i utförandet och är 
utformad för att personen som deltar i VR ska klara av aktiviteterna i en miljö som är 
anpassad efter personens nedsättningar och begränsningar. En annan studie (16) menar att 
arbetsterapeutiska interventioner kan kräva specifika lokaler samt utrustning och 
rehabiliteringen i sig har en tendens att bli tråkig. Detta utgör ett stort behov av 
kostnadseffektiva interventioner som är säkra att utföra rehabilitering i. Den simulerade 
miljön tillåter deltagaren att vara aktiv och de bidrar till bättre förutsättningar till utförande av 
aktiviteterna. Studien visar på att VR ger bättre förutsättningar till en bra arbetsterapeutisk 
rehabilitering då miljön kan påverkas efter deltagarnas förutsättningar istället för tvärtom. 
Verkliga situationer skapar ofta begränsningar för personen och miljön måste åtgärdas så att 
den är ändamålsenlig för deltagaren (5). Studien visar på att användande av VR är lämplig för 
arbetsterapi för att miljön är anpassningsbar vilket gör att säkerheten ökar, deltagaren kan 
känna sig säker i att utföra aktiviteter och om aktivitetsutförandet misslyckas är det bara att 
börja om från början utan att några kvarvarande konsekvenser av det tidigare försöket.  
 
De artiklar som handlar om att träna kognitiva förmågor och att navigera (28, 29, 36) sker i en 
simulerad stad eller affär. Träna detta i VR ger en högre säkerhet än vad den verkliga miljön 
erbjuder. I VR tränar deltagaren sina kognitiva förmågor i en stadsmiljö utan att utsättas för 
de risker som finns i en stad. Studiens författare menar att risken att tappa bort sig i den 
riktiga staden är stor och personen blir även fysiskt utmattad av att förflytta sig mellan olika 
platser. Riskerna eller den fysiska utmattningen existerar inte i en simulerad miljö då 
deltagaren är kvar på samma plats under navigeringen och förflyttar sig med hjälp av 
användandet av joystick eller annan teknik. Andra risker i den verkliga miljön i en stad är 
distraktioner från andra människor, djur och natur. Om personen är ouppmärksam kan till 
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exempel en kollision med ett fordon ske, vilket gör miljön farlig att träna i. VR i 
arbetsterapeutisk rehabilitering skapar en tryggare miljö och ger deltagaren möjlighet att helt 
fokusera på den specifika aktiviteten och yttre distraktioner från andra faktorer i den verkliga 
miljön minimeras. 
 
Det främsta användningsområdet för VR som tas upp i artiklarna är inom PADL och IADL 
där miljön och aktiviteterna är inriktade på träning i utförandet av vardagssituationer. James 
(40) menar att det är nödvändigt att använda P-och IADL-aktiviteter i praktiken för personer 
som inte har återfått sina förmågor helt efter sjukdom. För personer som återhämtar sig och 
vill återgå till sitt vanliga boende krävs självständigt utförande av P-och IADL-aktiviteter 
samtidigt som personen måste hantera situationer där förmågor i problemlösande behövs för 
att klara av nya situationer (40). Det är viktigt att personen som återhämtar sig efter en stroke 
aktivt deltar i aktiviteter som P- och IADL då uppgiftsspecifik träning har visats öka 
delaktigheten och förmågorna som används i utförandet av aktiviteten (11). Detta visar på att 
träning i den specifika situationen som P- och IADL-aktiviteter är ett bra sätt att träna 
förmågor på, vilket ses i sex av artiklarna (28–30, 33, 36, 37) där VR ger träning av 
vardagssituationer. Resultatet visar även att de IADL-aktiviteter som används i VR bland 
annat är olika hushållsaktiviteter (34, 30, 37). Dessa studier visar på förbättring av motoriska 
funktioner genom träning i VR, men litteraturen (11) har även visat på att hushållsaktiviteter 
kan ge en positiv inverkan på kognitiva förmågor som koordinationsförmågan. Detta tyder på 
att de kognitiva förmågorna även bör kunna tränas i VR som berör hushållsaktiviteter men att 
detta inte är något som undersöks i artiklarna (34, 30, 37) utan de har endast fokuserat på att 
förbättra de motoriska förmågorna hos deltagarna. 
 
Ett gemensamt resultat för de inkluderade artiklarna är att aktivitet och funktionsförmåga 
förbättras med VR. Något som kan ha påverkat resultatet är dock att i majoriteten av studierna 
har deltagarna samtidigt erhållit vanlig arbetsterapi, vilket är logiskt då det inte vore etiskt 
korrekt att frånta deltagare evidensbaserad arbetsterapi. VR som träning efter stroke bör 
endast ses som ett komplement. En annan studie (41) visar på att VR har potentialen att 
användas men som komplement till arbetsterapi. I studien används även tre PADL aktiviteter i 
VR. Aktiviteterna är att hälla upp vatten från en kanna i ett glas, öppna en dörr med en nyckel 
och den tredje aktiviteten var att skära kött på en skärbräda med en kniv. Studiens resultat 
visar på att VR med PADL aktiviteter ger en minskad tidsåtgång mellan träningstillfällena 
men inte så pass att den ger en statistiskt signifikant skillnad. 
 
Något som kan ha påverkat resultatet i studierna är huruvida VR var spelbaserad eller 
verklighetsbaserad. Simulationerna består bland annat av vardagssituationer, virtuella städer, 
virtuella butiker och animerade virtuella spelvärldar som inte är verklighetsbaserade (28–37). 
Tanken med de spelbaserad VR är att användaren ska förbättra sitt rörelseomfång samt sin 
funktion i övre extremitet (31–33, 35, 37). Användaren ska sedan generalisera rörelsen till sin 
vardag och använda dem i olika syften i det dagliga livet (31–33, 37). Verklighetsbaserade 
VR syftade till att lära användaren specifika aktiviteter exempelvis att förbereda en måltid och 
sedan generalisera de färdigheterna till det verkliga livet. Möjligtvis är det enklare för 
användaren att generalisera rörelser från spel då användaren känner igen sig i miljön och är 
bekväm i den. Användaren utför rörelser som är bekanta och som de utfört tidigare i sin 
vardag vilket möjligtvis gör det enklare att generalisera. VR som är spelbaserad kanske är 
roligare men de rörelser som utförs är rörelser som användaren inte känner igen från vardagen 
vilket gör dem svårare att generalisera. Arbetsterapeuten kan exempelvis använda 
verklighetsbaserad VR genom att den strokedrabbade till en början får träna aktivitet i en 
simulerad miljö som är säker för att sedan träna på att generalisera aktiviteterna till vardagen. 
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Spelbaserad VR kan arbetsterapeuten använda för att träna funktionerna som är nedsatta till 
följd av stroke.  
 
Motivation är en mycket viktig del i rehabiliteringsprocessen vilket även bekräftas i 
artiklarna. Tre artiklar (28, 30, 34) menar att arbetsterapi inte är något som kan ges till en 
passiv mottagare som inte ger någon respons. Ju mer personen är villig och motiverad till att 
förändra sin livssituation och vara aktiv i rehabiliteringen desto bättre slutresultat fås. 
Kielhofner (5) menar att motivationen påverkas av vilka aktiviteter som utförs, hälsan och 
välbefinnandet förbättras om aktiviteterna är meningsfulla för personen. I ett flertal studier 
(31–33, 36, 37) framkom det att VR var en rehabiliteringsform som deltagarna tyckte var 
rolig och motiverande samt enkel att förstå. VR som var spelbaserad handlade bland annat om 
att användaren skulle samla pengar, plocka frukt, dricka sherry, klippa stjälken på blommor, 
fånga krabbor som springer omkring på ett bord i den simulerade miljön. En förklaring till att 
deltagarna blir motiverade av VR som rehabilitering kan vara att deltagarna inte ser dessa 
spelaktiviteter som träning, utan som något roligt att göra med en anhörig. Känslor som 
tillhörighet och igenkänning ökar personens motivation till rehabilitering (42). Möjligtvis ger 
VR som simulerar en miljö baserat på välkända sagor användaren en känsla av tillhörighet 
och igenkänning. Användaren känner igen karaktärerna i den simulerade miljön och vilket 
möjligtvis bidrar till att användaren tycker att det är roligt och spännande att interagera med 
dem, det ger då användaren motivation till att fortsätta rehabiliteringen. 

Studiens resultat visar att VR är användbar vid olika former av nedsättningar efter stroke. I 
dagsläget är det inte många verksamheter som erbjuder den här typen av intervention i 
Sverige eftersom den inte är välbeprövad men denna typ av rehabilitering skulle kunna 
användas inom många verksamheter. Eftersom spelkonsolerna är förhållandevis billiga och 
enkla att installera skulle de kunna implementeras inom hemrehabiliteringen eller 
hemsjukvården (16). Studiens resultat tyder på att VR i strokerehabilitering kan vara 
användbart för arbetsterapipraxis även i Sverige då det är en motiverande och rolig 
intervention. Dock framkommer inte arbetsterapeutens roll i användandet med VR så tydligt i 
resultatet vilket påverkar generaliserbarheten till arbetsterapipraxis samt tillförlitligheten till 
att använda VR som en arbetsterapeutisk intervention. Detta är en svaghet i studien och det 
kräver ytterligare forskning för att med säkerhet kunna säga att VR inom arbetsterapi är av 
nytta.  
 

7. Slutsats/konklusion  

VR inom arbetsterapi är ett spännande och nytt område för arbetsterapeuter. Det ger 
arbetsterapeuten möjlighet att arbeta med ett större utbud av aktiviteter tillsammans med 
personen. Begränsningar som tidigare funnits i aktiviteter och hindrat personen från att delta 
möjliggörs i VR, då aktivitetsbaserade interventioner anpassas efter användarens förmågor 
genom anpassade miljöer och svårighetsgrader av aktiviteterna. Detta gör VR till en 
användbar intervention inom arbetsterapin som skapar fler möjligheter till rehabilitering för 
personer som drabbats av stroke.  
 
För att styrka evidensen för VR som aktivitetsbaserad intervention i strokerehabilitering 
behövs ytterligare forskning med fler deltagare för att få mer utförliga resultat. Även fler 
interventionsstudier behövs för att ge VR evidens inom arbetsterapi. Eventuellt bör studierna 
särskilja deltagare som är i den akuta fasen och deltagare med kroniskt tillstånd efter en stroke 
för att precisera användandet i rehabiliteringen. För att använda VR som en oberoende legitim 
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intervention i arbetsterapin istället för som ett komplement till den vanliga arbetsterapin 
behövs mer forskning kring VR som rehabiliteringsmetod. Jämförande studier med 
arbetsterapins vanliga rehabiliteringsmetoder och VR behövs för att utvärdera reliabilitet och 
validitet.  
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Bilaga 1 - Artikelmatris 
 

Författare, År, 
Land 

Titel Syfte Design Metod Hur länge 
sedan 
deltagarna haft 
stroke 

Kvalitet 

Ellington, 
Adams, White & 
Diamond (2015) 
USA 

Behavioral Intention to 
Use a Virtual 
Instrumental Activities 
of Daily Living System 
Among People With 
Stroke 

Att undersöka viljan 
att använda VR för att 
utföra instrumentella 
aktiviteter i dagliga 
livet bland personer 
med stroke. 

Kvalitativ 14 personer med stroke 
deltog i studien. Alla fick 
fyra sessioner med VR 
(ca 1 timme/gång). VR 
inkluderade ADL 
aktiviteter. 

0,5 - 96 
månader 

Medelhög 

Faria, Andrade, 
Soares & I Badia 
(2016) Portugal 

Benefits of Virtual 
reality based cognitive 
rehabilitation through 
simulated activities of 
daily living: a 
randomized controlled 
trial with stroke 
patients 

Syftet är att undersöka 
effektiviteten av 
Reh@City jämfört 
med vanliga 
rehabiliteringsmetoder 

Kvantitativ - 
RCT 

VR som simulerar en 
stad där användaren får 
träna minne, 
uppmärksamhet, 
visuospatial förmåga 
samt exekutiva 
funktioner. 

  Hög 
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Gamito, Oliveira, 
Coelho, Morais, 
Lopes, Pacheco, 
Brito, Soares, 
Santos & Barata 
(2015) Portugal 

Cognitive training on 
stroke patients via 
virtual reality-based 
serious games 

Studien syftar till att 
utvärdera 
effektiviteten av en 
VR riktade mot 
personer med 
kognitiva 
funktionsnedsättningar 
till följd stroke. De 
vill även ta reda på 
hur motivationen 
påverkas av denna typ 
av intervention. VR 
simulerar 
vardagssituationer. 
 

RCT 29 deltagare delades 
slumpmässigt in i två 
grupper, ena gruppen 
fick ta del av VR medan 
den andra gruppen 
hamnade på väntelistan. 
VR bestod framförallt av 
minnesövningar i 
vardagssituationer.  

 Hög 

Kwon, Park, 
Yoon & Park 
(2012) Korea 

Effects of virtual reality 
on upper extremity 
function and activities 
of daily living 
performance in acute 
stroke: A double-blind 
randomized clinical 
trial 

Att undersöka effekten 
av vanlig terapi 
kombinerad med 
intensiv repetitiv VR 
för övre extremitetens 
funktion och ADL 
utförande för individer 
med stroke i det akuta 
skedet.  

Double-blind 
RCT 

26 deltagare som 
randomiserades till 
experimentell- och 
kontrollgrupp. Den 
experimentella gruppen 
fick vanlig arbetsterapi 
samt VR och 
kontrollgruppen fick 
endast vanlig 
arbetsterapi.  

< 3 månader Hög 

Shin, Kim, Lee, 
Jeon, Kim, Lee, 
Seo & Choi 
(2016) Korea 

Effects of virtual 
reality-based 
rehabilitation on distal 
upper extremity and 

Att undersöka effekten 
av VR kombinerat 
med vanlig 
arbetsterapi av distala 

Single-blinded 
RCT 

46 deltagare som 
randomiserades till 
antingen experimentell- 
eller kontrollgrupp. Båda 

 Hög 
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health-realted quality of 
life: a single blinded, 
randomized controlled 
trial 

övre extremitetens 
funktion och HRQoL, 
och jämföra fynden 
till de av mängden 
matchad konventionell 
rehabilitering hos 
stroke överlevande 
 

grupperna fick vanlig 
arbetsterapi, den 
experimentella gruppen 
fick även VR. 

Kang, Ku, Han, 
Kim, Yu, Lee & 
Park (2008) 
Korea 

Development and 
Clinical Trial of Virtual 
Reality-Based 
Cognitive Assessment 
in People with Stroke: 
Preliminary study 

Studien syftade till att 
jämföra 
aktivitetsutförandet 
mellan grupper som 
fått VR och de som 
inte fått det. 

Kvantitativ 20 strokedrabbade 
deltagare och 20 friska 
personer deltog i studien. 
Båda grupperna skulle i 
en VR simulerad 
matbutik handla varor 
och sedan betala i 
kassan.  

 Medelhög 

da Silva 
Cameirão, I 
Badia, Duarte & 
Verschure (2011) 
Spanien 

Virtual reality based 
rehabilitation speeds up 
functional recovery of 
the upper extremities 
after stroke: A 
randomized controlled 
pilot study in the acute 
phase of stroke using 
the Rehabilitation 
Gaming System 

Syftet med studien är 
att undersöka/bedöma 
den kliniska effekten 
av VR. (The 
Rehabilitation gaming 
system) i 
rehabilitering över tid 
för personer med akut 
stroke.  

RCT  En experimentell grupp 
(8 st) och en 
kontrollgrupp (8 st). 
Kontrollgruppen fick 
vanlig arbetsterapi och 
den experimentella 
gruppen fick vanlig 
arbetsterapi i 
kombination med VR. 

< 3 månader Hög 

Shiri, Feintuch, 
Lorber-Haddad, 
Moreh, Twito, 

A Novel Virtual 
Reality System 
Integrating Online Self-

Att introducera en 
logisk grund för en 
roman/berättelse 

Kvantitativ 
studie 

Bekvämlighetsurval av 6 
personer med stroke 

< 6 månader Låg 
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Tuckner-Arieli & 
Meiner (2014) 
Israel 

Face viewing and 
Mirror Visual Feedback 
for Stroke 
Rehabilitation: 
Rationale and 
Feasibility 

virtual reality system 
baserad på att se sig 
själv och få feedback 
från spegelbilden, och 
att undersöka 
genomförbarheten 
som en 
rehabiliteringsmetod 
för patienter efter 
stroke 

Schuster-Amft, 
Henneke, Hartog-
Keisker, Holper, 
Siejierka, 
Chevrier, Pyk, 
Kollias, Kiper & 
Eng (2014) 
Schweiz 

Intensive virtual 
reality-based training 
for upper limb motor 
function in chronic 
stroke: a feasibility 
study using a single 
case experimental 
design and fMRI 

Att utvärdera 
genomförbarheten och 
de neurofysiologiska 
förändringarna efter 
VR för den övre 
extremiteten 

Single case- A-
B-A design 

2 deltagare med nedsatt 
motorik i den övre 
extremiteten. Båda fick 
45 minuter VR fem 
gånger i veckan under en 
fyra veckors lång period.  

3 - 4 år Låg 

Tsoupikova, 
Stoykov, 
Corrigan, 
Thielbar, Vick, 
Li, Triandafilou, 
Preuss & Kamper 
(2015) USA  

Virtual Immersion for 
Port-Stroke Hand 
Rehabilitation Therapy 

Syftet med studien var 
att kontrollera 
genomförbarheten 
med VR (Alice in 
Wonderland). De har 
även genomfört en 
pilotstudie vars 
resultat de jämför 
med.  

Kvantitativ Sex strokedrabbade med 
hemipares deltog 
frivilligt i studien där de 
slutförde 18 timmars 
träningssessioner med 
VR. 
 

< 6 månader Låg 

  
 



	

	 28	

Bilaga 2 - Analysmatris  
 

Artikel Hur används VR i 
strokerehabilitering? 

Vilka 
simulerade 
aktiviteter 
används i VR? 

Vad syftar VR till? Hur beskrivs resultatet av 
VR? 
 

Vilka för- och 
nackdelar finns det 
med att använda VR 
i 
strokerehabilitering? 

Ellington, 
Adams, White 
& Diamond 
(2015) 

VR används under fyra 
en timmes sessioner där 
deltagaren får använda 
sin affekterade arm i 
utförandet av virtuell 
ADL som upprepas i 
varje session. 
 
Användning, rörelser 
fångas upp av kamera, 
en avatar-arm visas på 
skärmen. 
 
 
 

ADL aktiviteter 
att förbereda 
måltid och 
plocka undan 
matvaror. 

Att utvärdera viljan att 
använda VR som 
intervention. Öka 
användning av 
affekterade armen i 
dagliga aktiviteter. 

Positiva/gynnsamma 
attityder kring användandet 
av VR.  
 

Fördelar: 
VR i ADL intressant 
och accepterat hos 
deltagarna, ger ökad 
förståelse för 
affekterade armen.  
 
Simulerad miljö 
underlättar och bidrar 
med säkerhet.  
 
Nackdelar: Endast två 
aktiviteter i VR. 
 
  

Faria, Andrade, 
Soares & I 
Badia (2016) 

VR som simulerar en 
stad där användaren får 
träna minne, 
uppmärksamhet, 
visuospatial förmåga 
samt exekutiva 

Att navigera i en 
stadsmiljö, finna 
rätt platser, 
utföra ADL 
aktiviteter och 
ärenden där 

Träna kognitiva 
förmågor, visuospatiala, 
orientering, 
uppmärksamhet, minne 
och exekutiva funktioner.  

Generell kognitiv funktion, 
uppmärksamhet: 
Experimentgruppens ökat 
signifikant mer än 
kontrollgrupp. 
 

Fördelar: VR ger 
träning inom olika 
kognitiva områden i 
samma aktivitet.  
 
Möjlighet till ändrad 
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funktioner. 
 
Användning, rörelser i 
VR utförs med joystick. 
 

enligt skrivna 
instruktioner. 

Följsamhetsförmåga: 
experimentgrupp ökat, 
kontrollgrupp minskat. 
  
Exekutiva funktioner 
signifikant skillnad inom 
experimentgrupp, ingen 
skillnad inom 
kontrollgrupp. 
 
Subjektivt allmänt 
hälsotillstånd: 
Ökat i båda grupper. 
Experimentgruppsignifikant 
förbättrats i fysiska 
området, men skillnader 
fanns inom gruppen 
 
Experimentgruppen och 
kontrollgruppen fanns inga 
signifikanta skillnader i 
styrka, rörlighet, 
handfunktion, ADL 
aktiviteter, minne, känslor, 
kommunikation, socialt 
deltagande och 
övergripande återhämtning. 
 

svårighetsgrad sker 
automatiskt baserat på 
deltagarens utförande. 
 

Gamito, 
Oliveira, 

Experimentgrupp fick 
VR, andra gruppen 

Aktiviteter i VR: 
inköp av föremål, 

Att träna kognitiva 
funktioner som: 

Förmånlig att använda 
metoden vid träning av 
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Coelho,Morais, 
Lopes, 
Pacheco, Brito, 
Soares, Santos 
& Barata 
(2015)  

hamnade på väntelista 
och användes som 
kontrollgrupp. 
Minnesövningar i 
vardagssituationer för 
att träna den kognitiva 
funktionen.  
 
Användning, Glasögon 

hitta till affären, 
hitta en karaktär, 
känna igen 
annonser i 
utomhusmiljö. 

arbetsminnet, 
visuospatiala förmågor, 
selektiv uppmärksamhet, 
minnet för igenkänning 
och beräkning. 

minne och uppmärksamhet. 
Ingen signifikant skillnad 
finns på visuella minnet. 
 
 

Kwon, Park, 
Yoon & Park 
(2012) 

Experimentell grupp får 
vanlig arbetsterapi och 
VR. Fem spel finns att 
använda i VR.  
En kontrollgrupp får 
endast vanlig 
arbetsterapi. 
 
Användning av VR, 
vide kamera-fångar 
kroppens rörelse, 
handskar som 
registrerar 
händer/fingrarnas 
rörelser. Avatar visas i 
VR. 
 

Fem spel i VR 
Fågel och boll, 
trummor, 
kokosnötter, 
fotboll och 
transporterings 
spel. 

Förbättra motoriska 
funktioner, nå och lyfta 
med den övre 
extremiteten i olika 
vinklar. 

Inga signifikanta skillnader 
finns mellan 
experimentgrupp och 
kontrollgrupp. 
 
VR tillsammans med vanlig 
arbetsterapi och fysioterapi 
ökar övre extremitetens 
funktioner men inte ADL-
förmågor. 

Nackdelar: 
Spelbaserad 
intervention kan ta 
längre tid att 
generalisera till 
aktivitet. 

Shin, Kim, Lee, 
Jeon, Kim, Lee, 
Seo & Choi 

En experimentell grupp 
som får vanlig 
arbetsterapi och VR. I  

Aktiviteter som 
används i VR är 
fånga 

Interventionen används 
för att öka handen och 
fingrarnas funktioner. 

De fysiska funktionerna för 
övre extremiteten 
förbättrades mer med VR 

Fördelar: aktiviteterna 
lätta känna igen från 
dagliga livet, 
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(2016) Användning en “smart 
glove/handske” på den 
affekterade handen som 
registrera rörelser i 
handen och fingrarna, 
avatar-händer visas på 
skärmen. 

fjärilar/bollar, 
pressa apelsiner, 
fiska eller laga 
mat, torka golvet, 
hälla upp vin, 
måla staket och 
vända blad 
(papper). 

utförandet av 
aktiviteterna är bundna 
till olika funktioner för 
hand och fingrar. flexion 
och extension, supination 
och pronation.  

som intervention än att 
endast använda vanlig 
rehabilitering.  
 

motiverar till utförande 
av aktiviteten. 
 
Svårighetsgrad ställs in 
automatiskt baserat på 
deltagarens utförande. 

Kang, Ku, Han, 
Kim, Yu, Lee 
& Park (2008) 

20 strokedrabbade 
deltagare och 20 friska 
deltagare deltog i 
studien. Båda 
grupperna fick 
interventionen. VR, 
simulerad matbutik 
med fyra rader hyllor, 
fyllda med matvaror. 
 
Användning, eye-treck 
glasögon.  

Aktiviteterna 
som utfördes var 
att handla och 
navigera i en 
matbutik. 

VR syfta till att förbättra 
minne, 
uppmärksamhetsförmåga, 
exekutiva funktioner och 
navigationsförmåga. 

Positiva resultat. minne 
förbättrades (auditiva, 
visuella minnet samt 
igenkänning) och även 
uppmärksamheten.  
 

Fördelar: roligt och 
motiverande 
 
Nackdelar: vissa 
deltagare kände 
biverkningar som 
illamående, ansträngda 
ögon och såg suddigt. 
För tung utrustning på 
huvudet. 
 
Joysticken var svår att 
hantera. 

da Silva 
Cameirão, I 
Badia, Duarte 
& Verschure  
(2011) 

En experimentell grupp 
får VR och en 
kontrollgrupp (8 st).  
Användning, simulerad 
miljö där en avatar 
efterliknar användarens 
rörelser. Användaren 
har på sig två handskar 
för att fånga handens 

Aktiviteterna 
som deltagarna 
utför i den 
simulerade 
miljön är 
framförallt att slå 
mot sfären, 
greppa den och 
placera sfären. 

VR syftar framförallt till 
att förbättra handfunktion 
samt handkontroll av 
funktionerna slå, 
greppa/släppa och 
rörelseförmåga. 

Experimentgruppens 
resultat var bättre gällande 
hastighet i den affekterade 
armen.  
 
Positiva resultat på ADL.  

Fördelar: VR finns i 
olika svårighetsgrader 
som anpassas 
automatiskt beroende 
av deltagarens 
utförande i aktiviteten.  
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rörelser och fingrarnas 
böjning. 

Shiri, Feintuch, 
Lorber-Haddad, 
Moreh, Twito, 
Tuckner-Arieli 
& Meiner 
(2014) 

Användning, kamera 
fångar rörelser. Kamera 
filmar användaren som 
ser sig själva i en 
simulerad miljö på en 
skärm där de ska 
interagera med olika 
virtuella objekt. VR 
ersätter den försämrade 
armen med en virtuell 
som användaren styr 
med hjälp av en mus 
eller en joystick.  

Användaren ska 
utföra tre olika 
spelliknande 
aktiviteter, med 
sin affekterade 
arm: fånga säckar 
med pengar, 
plocka frukt och 
sortera föremål 
och placera dem 
på lämpliga 
ställen. 

VR syftar till att förbättra 
deltagarnas 
rörelseomfång i deras 
paretiska arm. 
Framförallt att abducera 
armen.  

Resultatet visar att VR hade 
positiv inverkan på 
deltagarna. 5 av 6 deltagare 
tyckte att det var roligt och 
motiverande att använda 
VR.  

Fördelar: reducerade 
vissa deltagares 
smärta. Interventionen 
var enkel för 
deltagarna att förstå 
och använda. Det 
ansågs även vara 
motiverande. 

Schuster-Amft, 
Henneke, 
Hartog-
Keisker, 
Holper, 
Siejierka, 
Chevrier, Pyk, 
Kollias, Kiper 
& Eng (2014) 

Två deltagare med 
nedsatt motorik i den 
övre extremiteten. Båda 
fick 45 minuter VR fem 
gånger i veckan under 
en fyra veckors lång 
period. 
 
Användning, justerbar 
stol utan armstöd. 
handskar med 
böjningssensorer som 
mätte rörelserna i 
tumme, index- och 
mittfinger. Avatar visas 

Via en 3D 
applikation så 
utförde 
deltagaren olika 
spel; fånga 
föremål med en 
gripningsrörelse.  
Fånga morötter 
och placera dem i 
en korg. Hindra 
en kanin från att 
stjäla moroten 
med sin 
affekterade arm. 
Fånga ett 

VR syftar till att förbättra 
ADL och motoriska 
funktioner i den övre 
extremiteten, framförallt i 
händer. 

Resultat visar på förbättring 
i ADL utförande för övre 
extremitet, resultatet visar 
även att funktioner i den 
övre extremiteten 
förbättrades. 
 

Fördelar: VR var rolig 
och motiverande. 
Interventionen var 
säker för deltagarna. 
Interventionen ansågs 
vara intensiv och 
utmanande. 
 
Nackdelar: 
Deltagarna blev trötta 
direkt efter träningen 
och kände en ökad 
spänning i armen.  
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i VR.  fallande föremål, 
skilja mellan ägg 
och tomater och 
lägga det på rätt 
ställe.  

Tsoupikova, 
Stoykov, 
Corrigan, 
Thielbar, Vick, 
Li, 
Triandafilou, 
Preuss & 
Kamper (2015) 

Interventionen var en 
VR simulerad miljö 
baserad på den 
klassiska berättelsen 
om Alice i underlandet. 
Användaren ser 
rummet och den 
virtuella armen och 
handen för sin avatar. 
  
Användaren får visuell 
och auditiv 
återkopplingen 
exempelvis om 
sherryglaset greppas för 
lätt, glider det från 
handen och faller till 
golvet med högt ljud av 
brytande glas. 
 
Användning, handskar. 
 

En March Hare 
avatar guidar 
användaren 
genom tio olika 
aktiviteter. 
En servett 
indikerar att varje 
finger torkas 
separat. Ett 
sherryglas 
indikerar att 
dricka. Kakorna 
blir till krabbor 
och ska fångas. 
Användaren ska 
fånga fåglar. 
Blomstjälk ska 
klippas. Tekopp 
ska fyllas och 
röras om i. 
Sockerbitar ska 
plockas ur en 
skål.  
Måla i luften 
med fingret. 

VR syftar till att förbättra 
handfunktionen, 
Greppa, nypa med två 
eller tre fingrar, rotera 
arm/hand. 
Rörelseförmåga att 
individualisera fingrarna 
en och en.  
Interventionen syftar 
även till att öka 
motivationen och 
engagemanget i 
rehabiliteringen 

Generellt var det en 
statistiskt signifikant 
förbättring av den totala 
tiden för avslutning 
aktiviteterna, de tre första 
sessionerna jämfört med de 
tre sista sessionerna. 

Fördelar: motiverande 
för engagemang och 
rehabilitering.  
Säker intervention med 
justerbara 
svårighetsgrader. 
  
Nackdelar: brist på 
interaktion mellan 
avatarer i spelet, 
March Hare är 
begränsad i sitt 
utförande och blev 
snabbt repetitiv.  
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