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1. BAKGRUND 

1.1 Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, blodpropp i hjärnan, och hjärnblödning. Drygt  

30 000 personer i Sverige drabbas varje år av stroke. Ungefär 80 % av de drabbade är över 65 

år (1).  

Cirka 80 % av alla som drabbas av stroke får en hemipares direkt efter insjuknandet och hos 

många av dem blir hemiparesen kvarstående (2). En stroke kan även leda till andra 

konsekvenser. Förutom högersidig hemipares kan en blödning i vänster hemisfär ge 

kommunikationsproblem, afasi och/eller apraxi vilket innebär svårigheter att planera 

motoriska rörelser. En stroke i höger hemisfär kan ge vänstersidig hemipares, nedsatt insikt 

och omdöme, och/eller ett impulsivt beteende samt påverka det visuella fältet, ge neglekt 

vilket innebär ett förnekande eller bortseende från sinnesintryck som strömmar in till den ena 

hjärnhalvan (3). En blödning i frontalloben kan påverka planering och utförandet av 

motoriska rörelser samt arbetsminnet. Frontalloben är effektiv och igångsättande av rörelser 

medan occipital-, temporal- och parietalloberna är mer affektiva (4). 

Tillfrisknandet är svårt att förutse och beror på flera faktorer; vilken typ av stroke, hur stor 

skadan är, andra sjukdomar, patientens personlighet och vilken rehabilitering patienten 

erbjuds (5). 

En stor andel av de drabbade blir helt eller delvis beroende av hjälp för att klara de dagliga 

aktiviteterna som innan insjuknandet utfördes med automatik, utan att personerna tänkte på 

hur eller vad de gjorde. Insatserna är resurskrävande för verksamheter inom både landsting 

och kommun men även för anhöriga och närstående (1). Det är inte bara medicinska faktorer 

eller arbete på funktionsnivå som är viktigt utan även att träna på aktivitetsnivå, vilket ställer 

krav på rehabiliteringen. 

Eng et al. säger att det finns en tendens att ju längre tid det går efter insjuknandet i stroke 

desto mindre används den påverkade övre extremiteten. Personen som drabbats lär sig istället 

kompensatoriska strategier för att klara aktiviteterna i dagliga livet (ADL). Att inte använda 

den påverkade armen kan förvärra funktionsnedsättningarna eftersom inaktiviteten kan orsaka 

muskel och benatrofi (6). 

Personer som drabbas av stroke och som får en bestående funktionsnedsättning har svårare att 

klara av ADL. Det är därför viktigt att försöka träna upp så mycket funktion som möjligt för 

att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt.   

1.2 Rehabilitering och arbetsterapi 
Att drabbas av stroke innebär i allmänhet stora förändringar i livet. Rehabiliteringen är en 

viktig del i återhämtningen efter stroke. Socialstyrelsen definierar rehabilitering såsom 

”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes 

behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 

skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (7). 

Socialstyrelsen tar i sina nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 upp vikten av att starta 

med rehabiliterande åtgärder så snart som möjligt eftersom effekten av behandlingen är som 

störst tidigt efter insjuknandet (8). I riktlinjerna framgår även att personer som drabbats av 
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stroke behöver långsiktig rehabilitering med uppföljningar på funktions- och aktivitetsnivå 

samt delaktighetsnivå (9) . Det är därför viktigt att vården kan erbjuda personer som drabbats 

av stroke rehabilitering i olika faser efter insjuknandet. 

Rehabiliteringspersonal jobbar efter begreppet vardagsrehabilitering, vilket innebär att 

träningen ska vara kopplad till aktivitet. All personal ska sträva efter ett stödjande och 

uppmuntrande synsätt. Patienten ges möjlighet till problemlösning och ska göra så mycket 

som möjligt själv. Vilken rehabilitering patienten erbjuds avgörs efter en individuell 

bedömning av patientens behov och förmåga att tillgodogöra sig rehabiliteringen (10). 

Arbetsterapi är en viktig del i rehabiliteringen och översätts på engelska till Occupational 

therapy. Occupational innebär att vara upptagen eller engagerad i någonting, t.ex. en aktivitet. 

Therapy innebär att behandla en sjukdom eller funktionsnedsättning. Arbetsterapi innebär 

alltså att behandla en person med en sjukdom eller skada genom att engagera personen i en 

aktivitet. I boken Concepts of occupational therapy framgår att arbetsterapi handlar om att, 

för individer som har en funktionsnedsättning, använda meningsfulla aktiviteter med syftet att 

maximera självständighet, förebygga ytterligare svårigheter och nedsättningar och behålla 

hälsa. Författarna formulerar även antaganden som säger att arbetsterapi kan (11): 

 förbättra befintliga funktionsförmågor, 

 förebygga förlust av funktionsförmågor, 

 återinlära förlorade funktionsförmågor, 

 bistå med alternativa strategier för att utföra aktiviteter och 

 bidra till att behålla förmågor på den uppnådda nivån personen tränat upp dem till. 

Författarna menar att om aktiviteter möjliggör nyinlärning av förmågor så bör det även vara 

användbart vid återinlärning av förmågor. De menar att aktiviteter finns på olika nivåer och 

kan främja fysiska förmågor såväl som sensomotoriska funktioner som både påverkar känseln 

och rörelseapparaten, kognitiva funktioner som minne och förmågan att resonera samt 

psykosociala förmågor (psykiska funktioner som påverkar sociala aspekter). Att träna i 

aktivitet kan också ge en känsla av kompetens, att veta att man klarar av aktiviteterna. 

Förmågan att utföra aktiviteter ger personen en möjlighet att möta samhällets krav. Att träna i 

aktivitet kan även bidra till en annan verklighetsuppfattning eftersom det kräver 

uppmärksamhet och att personen är närvarande för att utföra aktiviteten på rätt sätt (11).  

1.2.1 Arbetsterapi vid funktionsnedsättningar efter stroke 

För att kunna göra en bedömning av en patients förmåga till aktiviteter i det dagliga livet 

bedömer arbetsterapeuten patientens motoriska, sensoriska, kognitiva och psykosociala 

funktioner (12). 

Arbetsterapeutisk behandling kan ske i olika miljöer; på avdelningen för akut vård, 

vårdboenden, dagvård och i patientens hem (3). Arbetsterapeuten lägger, tillsammans med 

patienten, upp en plan över rehabiliteringen och vilka dagliga aktiviteter som patienten vill 

klara av (12). Därefter planerar arbetsterapeuten ett träningsschema där aktiviteterna kan 

ordnas efter svårighetsgrad och beroende på vilka resultat som är realistiska. Om patienten 

vill lära sig att klä på sig själv kan träningen bli att knäppa knapparna på skjortan. Varje 

funktion (ledrörlighet, perception, kontroll över rörelser, kognition) som förbättras kan 

användas för att underlätta utförandet av aktiviteten (3). 

Att kunna använda båda händerna är viktigt för att kunna utföra ADL på ett effektivt sätt. 

Personer som drabbats av stroke prioriterar därför ofta att återfå funktion i de övre 

extremiteterna högt. Det är dock viktigt att arbetsterapeuten kan värdera vilka funktioner i 
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övre extremitet, t.ex. graden av aktiva viljemässiga rörelser och styrka, uthållighet, 

koordination, som är viktigast att återfå (3). Arbetsterapeuten måste även göra en bedömning 

av vad som är realistiskt utifrån patientens förutsättningar och behov (3, 13).  

En förutsättning för att uppnå resultat är att patienten är aktiv och delaktig i träningen. 

Arbetsterapeuten tränar med patienten för att minska funktionsnedsättningar och kompensera 

förlorade förmågor. Arbetsterapeuten kan även anpassa miljön efter patientens behov. 

Resultaten kan åstadkommas genom att återinlära, automatisera, repetera och lägga upp nya 

handlingsstrategier (13). Om patienten inte klarar av att utföra aktiviteter med den paretiska 

armen kan arbetsterapeuten underlätta utförandet med hjälpmedel (3). Det kan även vara en 

fördel om träningen går att utföra i hemmet (12) då det är en bekant miljö där aktiviteterna 

också ska utföras i framtiden. 

1.3 Mental träning 
Mental träning är en metod som länge använts inom idrotten och innefattar visualisering, 

fantasi och repetition av rörelser utan att faktiska fysiska, muskulära, rörelser uppstår (14-16). 

Det är ett mentalt skapande av en händelse, objekt eller känsla i verkligheten (14, 15).  

Vid mental träning är representationen av en aktivitet internt aktiverad i arbetsminnet utan att 

fysiska rörelser uppstår (17). Den mentala föreställningen består av två delar. En visuell 

föreställning där personen upplever aktiviteten som betraktare. Det är en visuospatial 

representation av en aktivitet i tredjepersonperspektiv. Den andra delen är en kinestetisk del 

vilket innebär att personen upplever aktiviteten från ett inifrånperspektiv med de känslor och 

den intensitet som den fysiska aktiviteten innebär, ett förstapersonperspektiv (18-22). Inom 

idrotten används även verbalt orienterad mental träning, vilken innebär att personen har en 

inre kommunikation med sig själv (22). 

Den kortikala representationen, motorcortex och muskulaturen som har samband med den 

föreställda rörelsen har visats sig aktiveras vid mental träning. Det är med andra ord en metod 

som stödjer inlärningsprocessen och förbättrar utförandet av motoriska förmågor genom att 

aktivera de representativa delarna av motorcortex (4). 

Mental träning kräver att personen kan planera, organisera och utföra aktiviteter (17) samt att 

personen kan behålla och manipulera visuell och kinestetisk information i arbetsminnet. 

Hänsyn bör därför tas till skadans placering i hjärnan eftersom det kan påverka förmåga och 

vilket resultat som man kan förvänta sig av träningen (16).  

Mental träning kan inte ersätta fysisk träning helt (18, 20, 21). Mental träning har istället 

störst effekt i kombination med fysisk träning för att få en klar representation av aktiviteten 

(17). Inom idrotten kan mental träning dock användas som ett substitut för fysisk träning vid 

skador, trötthet eller resor (20, 21). 

1.3.1 Tre teorier bakom mental träning 

Den teori som ofta nämns i samband med mental träning är Psychoneuromuscular theory, 

teorin om muskelminnet. Teorin säger att mentala föreställningar förbättrar utförandet av 

rörelser genom att innervera muskler på ett identiskt sätt som den faktiska fysiska rörelsen 

skulle gjort (20, 21, 23). Det innebär att när en aktivitet tränas mentalt innerveras de muskler 

som ingår i den fysiska rörelsen vilket ger kinestetisk feedback som stärker befintliga 

motoriska scheman (22, 24).  Individer har lagrade motoriska strategier för rörelser, vilket 

kallas muskelminne. Mental träning tillför extra träningstillfällen där strategierna och 

personens motoriska förmågor kan stärkas (24).  
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En annan teori som förekommer frekvent är Symbolic learning theory. Teorin innebär att 

föreställningen ger personen möjlighet att kognitivt förbereda sig och planera sitt utförande, 

vilket bidrar till en högre nivå av kontroll och förståelse för rörelsemönstren (18, 20, 22).  

Personen får alltså möjlighet att genom föreställning repetera sekvenser eller rörelser ur 

aktiviteter, vilka kodas som symboliska komponenter av en aktivitet. Det betyder att 

rörelsemönster är symboliskt kodade i det centrala nervsystemet, vilket underlättar utförandet 

av aktiviteter (25). 

Ytterligare en teori är den kognitiva teorin Dual-code theory, dubbelkodningsteorin. Teorin 

menar att föreställningar är effektiva eftersom de kan tillföra två självständiga minneskoder 

eller representationer, verbal representation och icke verbal representation, vilka båda kan 

leda till resultat. Koderna är självständiga eftersom en person kan glömma den ena koden men 

fortfarande minnas den andra. Att ha båda koderna bidrar till större chans att minnas ett 

föremål eller rörelse (23, 25, 26). 

1.4 Problemområde 
Denna litteraturstudie fokuserar på mental träning som rehabiliteringsmetod för övre 

extremitet hos personer som drabbats av hemipares efter stroke. En funktionsnedsättning i de 

övre extremiteterna påverkar många dagliga aktiviteter. Som tidigare framgått krävs det 

långsiktig rehabilitering efter insjuknandet i stroke. Det är därför viktigt att det finns ett brett 

utbud av alternativa rehabiliteringsmetoder som kan passa patienter med olika behov och 

funktionsnedsättningar. Mental träning har länge använts inom idrotten. Frågan är om 

träningsmetoden även skulle kunna vara ett alternativ att använda som rehabiliteringsmetod 

för personer som drabbats av hemipares i övre extremitet? I denna litteraturstudie 

sammanställs tidigare forskning inom ämnesområdet och mental träning beskrivs som en del i 

rehabiliteringen efter stroke. Studien fokuserar på hur mental träning är strukturerad, vilka 

instrument som har använts för att mäta resultat, vilka resultat som har redovisats för 

patientgruppen samt vilka teorier studierna använt för att förklara resultaten. 

2. SYFTE 

Syftet är att beskriva mental träning som rehabiliteringsmetod för personer som drabbats av 

stroke med hemipares av övre extremitet. 

Frågeställningar: 

 Hur genomförs rehabiliteringsmetoden? 

 Vilka instrument används för att mäta resultat efter mental träning? 

 Vad är resultatet av mental träning? 

 Vilka teorier används för att förklara resultat av mental träning?  

3. METOD 

3.1 Design 
För att besvara ovanstående frågor genomförs en litteraturstudie som berör området mental 

träning efter stroke. Litteraturstudien sker enligt Forsberg & Wengström, som anser att 
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studien ska innehålla en tydlig fråga som systematiskt ska besvaras, en sökstrategi samt 

inklusions- och exklusionskriterier. Det är viktigt att alla studier som ingår i litteraturstudien 

redovisas och att de centrala delarna presenteras objektivt (27). 

3.2 Datainsamling 
Den systematiska sökningen genomfördes i mars månad 2010 via databaserna Amed, 

PubMed, Cinahl och Cochrane.  

Sökorden som använts är centrala begrepp utifrån syftet: Motor imagery, Mental practice, 

Mental imagery, Stroke och Rehabilitation. 

Inklusions- och exklusionskriterierna som har använts för att göra ett urval av artiklarna är: 

Inklusionskriterier: 

 Peer reviewed-artiklar på engelska 

 Publicerade under perioden 2000-2010 

 Tillgängliga i Sverige 

 Svarar på någon eller flera av frågeställningarna 

 Behandlar området mental träning som metod 

 Berör övre extremitet 

 Minst fem deltagare i studien 

Exklusionskriterier: 

 Review-artiklar 

 Behandlar endast nedre extremitet 

 Study protocol 

 Brief report

3.2.1 Urval 

En första översiktssökning gjordes för att se hur mycket material databaserna innehöll inom 

ämnet mental träning. Därefter avgränsades sökningarna genom att precisera sökorden Motor 

imagery, Mental practice, Mental imagery, Stroke och Rehabilitation. Sökorden preciserades 

utifrån syftet och genom att se vilka begrepp som förekom frekvent i träffarna. Sökningarna 

resulterade i totalt 363 träffar i alla databaser. Träffarnas titel granskades först utifrån syftet. 

De träffar vars titel överrensstämde med syftet togs med för vidare urval där abstract 

granskades. Granskningen av abstract resulterade i 161 träffar (sökmatris i Bilaga 1). 

Dubbletter togs bort och 52 artiklar kvarstod. Efter en jämförelse med syftet samt inklusions- 

och exklusionskriterier återstod 17 artiklar. Efter en granskning av fulltext av alla artiklar 

exkluderades artiklar med mindre än fem deltagare då de inte tillförde något nytt till 

litteraturstudien. Slutligen resulterade urvalet i tolv artiklar. En översikt över inkluderade 

studier ges i Tabell I. 
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Tabell I - Artikelmatris 

Författare 

År, Land, (referens) 

Titel Syfte Population Design 

Crosbie JH, McDonough SM, 

Gilmore DH, Wiggam MI. 

2004, Irland. (28) 

The adjunctive role of 

mental practice in the 

rehabilitation of the upper 

limb after hemplegic 

stroke: a pilot studya. 

Att bedöma genomförbarheten och 

användbarheten av att använda mental 

träning som komplement i rehabiliteringen 

av övre extremitet efter stroke. 

 

Tio patienter, sex män, fyra kvinnor,  

45-81 år, 10-176 dagar poststroke, 

patienter med hemipares. 

Kvantitativ.  

Prospektiva 

fallstudier.  

Simmons L, Sharma N, Baron J-C, 

Pomeroy VM. 

2008, Storbritannien. (29) 

Motor imagery to enhance 

Recovery after subcortical 

stroke: Who might benefit, 

daily dose, and potential 

effects. 

Att avgöra vilka patienter som kan delta i 

mental träning, genomförbarheten av att ge 

mental träning och effekten av mental 

träning på motorisk återhämtning. 

Sex patienter, fyra män, två kvinnor, 

49-82 år, 0,5-30 månader poststroke, 

patienter med hemipares, fyra 

högersidig och två vänstersidig. 

Kvantitativ. 

Resultatet från en 

grupp mättes före 

och efter 

intervention. 

Page SJ, Levine P, Leonard A 

2005, USA. (30) 

Effects of mental practice 

on affected limb use and 

function in chronic stroke. 

 

Att bestämma effekten med protokoll för 

mental träning för att öka funktionen och 

användandet av den påverkade 

extremiteten hos strokepatienter. 

 

Elva patienter, nio män, två kvinnor, 

53-71 år, 1,25 – 4 år poststroke, 

patienter med hemipares i dominant 

sida. 

Kvantitativ. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Pre- post 

intervention.  

Fallstudier. 

Riccio I, Barilliari MR, Gimigliano 

R, Gimigliano F. 

2009, Italien. (31) 

Mental practice is effective 

in upper limb recovery 

after stroke: a randomized 

single-blind cross-over 

study. 

Att utvärdera rollen av mental träning i 

den postakuta rehabiliteringen för att 

förbättra den funktionella utgången för 

övre extremitet efter stroke. 

 

36 patienter, 15 kvinnor, 21 män, 

medelålder 60 år, medellängd 

poststroke 7,4 veckor, patienter med 

pares i övre extremitet. 

Kvantitativ. 

Randomiserad. 

Singel blind. 

Cross over studie. 

Dijkerman HC, Ietswaart M, 

Johnston M, RS McWalter. 

2004, Nederländerna. (32) 

Does motor imagery 

training improve hand 

function in chronic stroke 

patients? A pilot study. 

Att bedöma om mental träning utan daglig 

övervakning kan förbättra motorisk 

funktion. 

20 deltagare, 14 män, sex kvinnor, 

medelålder 64 år, 1,2–3,7 år poststroke, 

patienter med hemipares, elva 

högersidig och nio vänstersidig.  

Kvantitativ. 

Kontrollerad 

studie. 

Pre- post 

intervention. 

Malouin F, Richards CL, Durand 

A, Doyon J. 

2008, Canada. (33) 

Clinical assessment of 

motor imagery after stroke. 

 

Att undersöka 1) vilken effekt stroke har 

på skärpan vid visualiseringen genom 

Kinesthetic and visual imagery 

Questionaire (KVIQ-20) 2) påverkan av 

blödningens sida 3) symmetrin vid 

visualisering. 

 

32 patienter, 25 män, sju kvinnor, 47-

75 år, medellängd poststroke 2,2 år 

(0,15-10,3 år), patienter med hemipares 

13 högersidig och 19 vänstersidig. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 
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Författare 

År, Land, (referens) 

Titel Syfte Population Design 

Page SJ, Levine P, Leonard A. 

2007 USA. (34) 

Mental practice in chronic 

stroke. Results of a 

randomized, placebo-

controlled trial. 

 

Att jämföra effekten av två 

rehabiliteringsprogram. Den ena gruppen 

fick fysisk träning och ett band med 30 

minuters avslappning (placebo). Den andra 

gruppen fick samma fem specifika 

armrörelser som skulle tränas både fysiskt 

och mentalt. 

 

32 patienter, 18 män, 14 kvinnor. 27-81 

år, 1-14,5 år sedan poststroke (medel 

3,5), patienter med hemipares, 19 

högersidig och13 vänstersidig. 

Kvantitativ. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Page SJ, Szarflarski JP, Eliassen 

JC, Pan H, Cramer SC. 

2009, USA. (35) 

Cortical plasticity 

following motor skill 

learning during mental 

practice in stroke. 

Att undersöka om kortikal plasticitet är en 

underliggande mekanism för 

behandlingens effekt när den kombineras 

med uppgiftsorienterad träning. 

 

Tio patienter, fem män, fem kvinnor, 

37-69 år, 0,8-9,6 år poststroke, 

patienter med hemipares, åtta 

högersidig och två vänstersidig. 

Kvantitativ. 

Singel blind. 

Pre- post 

intervention. 

Fall studier. 

Page SJ, Levine P, Khoury JC. 

2009 USA. (36) 

Modified constraint-

induced therapy combined 

with mental practice. 

Att undersöka om mental träning i 

kombination med mCIT kan ge bättre 

resultat än endast mCIT. 

Tio patienter, sju män, tre kvinnor, 48-

79 år, 1,1–3,5 år poststroke, patienter 

med hemipares, sju högersidig och tre 

vänstersidig. 

Kvantitativ. 

Singel blind. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Pre- post 

intervention. 

Page SJ, Levine P, Sisto SA, 

Johnston MV. 

2001, USA. (37) 

A randomized efficacy and 

feasibility study of 

imagery in acute stroke. 

Att jämföra genomförbarheten och 

effekten av ett program som kombinerar 

mental träning och arbetsterapi med endast 

terapi. 

13 patienter, tio män, tre kvinnor. 57-

79 år, 2-11 månader poststroke, 

patienter med hemipares fyra 

högersidig och nio vänstersidig. 

Kvantitativ. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Liu KP, Chan CC, Lee TM, Hui-

Chan CW. 

2004, Hong Kong. (38) 

Mental imagery for 

promoting relearning for 

people after stroke: a 

randomized controlled 

trial. 

Att jämföra effekten av ett tre veckors 

standardiserat program för mental träning 

med ett konventionellt, funktionellt 

rehabiliteringsprogram, för att främja 

återinlärning efter stroke. 

46 patienter, 22 män, 24 kvinnor, 60 år 

och äldre, medellängd poststroke 12,3 

respektive 15,4 dagar i grupperna, 

patienter med hemipares. 

Kvantitativ. 

Prospektiv. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Braun S, Kleynen M, Schols J, 

Schack T, Beurskens A, Wade D. 

2008, Nederländerna. (39) 

Using mental practice in 

stroke rehabilitation: a 

framework. 

Att ge ett praktiskt ramverk för hur mental 

träning kan integreras i terapi. 

Har inga patienter som deltar. Beskrivning av 

ramverk. 
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3.3 Analys och bearbetning av data 
Analysen och bearbetningen inleddes med en genomläsning av artiklarna utifrån syftet och 

frågeställningarna. Kärnområden som identifierades och som var gemensamma för alla 

artiklar var population, genomförande, bedömning och resultat av mental träning. Denna 

översikt av kärnområden låg till grund för den frågematris som skapades (Bilaga 2), vilket var 

nästa steg i analysen. Alla artiklar har granskats utifrån frågematrisen vilken ligger till grund 

för hur resultatet presenteras. 

Sex artiklar har blivit godkända av en etisk kommitté (28, 29, 31-33, 38). I en artikel har 

författarna diskuterat hur mental träning kan användas i rehabiliteringen efter stroke. De har 

inte använt patienter i sin studie och därmed har ingen tagit skada (39). I fem studier har 

annonser publicerats och patienterna har anmält sitt deltagande på frivillig basis (30, 34-37).  

Alla studier beskriver urvalsprocessen och intervention på ett så tydligt sätt så att det går att 

följa (28-38). Alla inkluderade studier har genomförts i linje med god etik och därmed har 

ingen artikel exkluderats från denna litteraturstudie. 

I studierna som inkluderats i litteraturstudien används begreppen mental practice, mental 

imagery och motor imagery på ett varierat sätt. 

 En av artiklarna beskriver mental practice som en kostnadseffektiv uppgiftsorienterad teknik 

där fysiska funktioner och/eller scenarior kognitivt repeteras (35). Två artiklar nämner att 

mental practice, som även kan kallas motor imagery, är en teknik där fysiska förmågor kan 

repeteras kognitivt. De nämner även att föreställningen har en visuell del och en kinestetisk 

del (33, 34). Två studier har valt att endast använda imagery (37, 39) vilket i en av studierna 

beskrivs som en mental teknik där fysiska funktioner är kognitivt repeterade (37). Den artikel 

som använt mental imagery har beskrivit det som en process där en funktion, ett beteende 

eller ett utförande tränas mentalt. Det är en teknik som används av idrottare för att förbättra 

deras utförande genom att mentalt öva rörelser när det inte är möjligt att träna i rätt miljö (38). 

En litteraturstudie har valt att beskriva relationen mellan begreppen som att mental practice 

kan ses som en process som involverar imagery (14). 

4. RESULTAT 

Resultat för att besvara frågeställningarna berör fyra huvudområden; hur metoden har 

strukturerats, vilka instrument som har använts för att mäta resultat, vilka resultat av mental 

träning som presenterats i artiklarna och vilka teorier som använts för att förklara resultaten.  

4.1 Mental träning i rehabilitering 

4.1.1 Patienten 

En artikel som beskriver ett ramverk för mental träning redovisar att det första steget för 

rehabiliteringspersonal är att, genom klinisk bedömning, bestämma om patienten kan 

tillgodogöra sig mental träning (39). Detta då patientens funktionsnedsättningar påverkar 

utförandet av mental träning och det förväntade resultatet.  

Redovisade resultat i artiklarna baseras på både kvinnor och män som drabbats av höger- eller 

vänstersidig hemipares efter stroke. De flesta artiklar har använt ett brett åldersspann med 
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deltagare från 35 till 80 års ålder (28 -37). Endast en studie har fokuserat på äldre personer 

över 60 år (38). De flesta studierna har gjorts på personer som fått sin första stroke (28-31, 34-

36, 38).  

Tre artiklar redovisar att det gått från 0,5 månad till 10,25 år efter insjuknandet (29, 33, 35). 

Andra artiklar fokuserar på den tidigare fasen, upp till ett år efter insjuknandet (28, 31, 37, 38) 

eller den senare fasen, över ett år efter stroke (30, 32, 34, 36).  

Vissa av studierna har valt att exkludera personer med svår afasi, personer som har stora 

svårigheter att kommunicera, livshotande eller andra neurologiska sjukdomar (28, 29, 33, 34), 

de som har överdriven smärta (Visuell analog skala (VAS)>4) eller grav spasticitet 

(Modifierad Ashworth Scale (MAS)>3) (28, 30, 34-37). För att patienterna ska kunna utföra 

mental träning har många av studierna tagit hänsyn till patienternas kognitiva och perceptuella 

status (28-31, 33-37) och hur patienterna kan följa instruktioner för att patienterna ska kunna 

beskriva vad de upplever (28, 31). 

De flesta studier har på något sätt tagit hänsyn till patientens motoriska status med tanke på 

vilken rörelse eller aktivitet som ska utföras. De har antingen undersökt hur patienten 

använder armen i vardagen (30, 32, 38), eller genom att mäta funktion (30-32, 34-36).  

I en artikel anser författarna att det är viktigt att värdera patientens arbetsminne och 

perception, patientens förmåga till uppmärksamhet, samt motivation att följa instruktioner och 

förståelse för vad som förväntas av patienten (39). 

Några studier har redovisat var blödningen är lokaliserad när de beskriver patienterna (29, 

33). I de artiklarna där det framgår redovisas skadorna på olika delar av hjärnan. De har bl.a. 

redovisat subcorticala blödningar samt blödningar som berör cortex i parietalloben, 

frontalloben och temporalloben.  

4.1.2 Genomförande av mental träning 

I en artikel beskrivs ett ramverk för hur mental träning kan utföras där författarna betonar att 

det är viktigt att inför den mentala träningen se till att patienten förstår vad som kommer att 

hända och vad som förväntas av patienten. Det är också viktigt att se till att patienten har 

realistiska förväntningar på behandlingen. Steget därefter är att lära ut tekniken som krävs för 

att arbeta med föreställningar. Författarna till artikeln påpekar att det är mycket viktigt att 

patienten kan se tydliga bilder med hög intensitet för att en aktivitet ska kunna repeteras 

mentalt. Ett sätt att ta reda på bildernas kvalitet är att hålla en dialog om bilderna och ställa 

frågor till patienten. När den mentala träningen börjar är det viktigt att terapeuten övervakar 

vad patienten gör. Detta för att kunna utvärdera, ställa frågor och hjälpa till vid eventuella 

problem i den mentala träningen. Författarna till artikeln tipsar om att dela upp aktiviteten i 

olika sekvenser och att använda bilder av sekvenserna som hjälpmedel när patienten har afasi 

eller andra kommunikationssvårigheter. De säger även att terapeuten ska uppmuntra 

självständighet och introducera träning som inte övervakas av terapeut när tillfälle ges. Så fort 

patienten kan utföra aktiviteter självständigt utan problem kan en ny aktivitet introduceras. 

Terapeuten måste dels lära ut sätt att träna som patienten kan kontrollera själv och dels 

metoder för att patienten ska kunna lösa problem på egen hand. När patienten klarar sig själv 

kan all träning ske självständigt. Terapeuten finns då bara till hands om det uppstår frågor 

(39). 

I alla artiklar används mental träning ihop med fysisk träning (28-39). Detta för att patienten 

ska få en motorisk plan och uppleva hur utförandet av aktiviteten ska kännas inför den 

mentala träningen (35). I artiklarna används fem olika upplägg för den mentala träningen; 
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 att lyssna till band (30, 31, 34-37),  

 att använda visuell representation i form av en annan person (29, 33), 

 att använda visuell representation via en video (28), 

 att få representation genom verbal guidning (32) samt 

 att använda datorprogram för att analysera rörelser och eventuella problem innan 

rörelsen tränas mentalt (38).  

Lyssna till band; Flera av studierna använder sig av samma upplägg när de genomför den 

mentala träningen (30, 31, 34-37). Upplägget innebär att patienten, direkt efter den fysiska 

träningen, får gå till ett lugnt rum där de får lyssna till ett inspelat band. Bandet startar med 

cirka fem minuters avslappning där patienten ombeds föreställa sig en varm plats där han/hon 

befinner sig. Patienten ombeds att växelvis spänna sina muskler och slappna av (progressiv 

avslappning). Därefter är det cirka 20 minuters träning. Träningen består i att patienten får 

förslag på inre kognitiva bilder med olika sensoriska impulser att föreställa sig. I 

föreställningen utför patienten aktiviteter relaterade till de aktiviteter de tränat tidigare under 

dagen med den påverkade armen. Under bandets fem avslutande minuter får patienten åter 

fokusera på rummet.  

Visuell representation i form av en annan person; Ett annat upplägg för mental träning 

används i två artiklar där patienten sitter vid ett bord mitt emot terapeuten och utför rörelser 

(29, 33). Rörelserna som används är delar eller sekvenser ur ADL. Upplägget innebär att 

terapeuten först ger patienten instruktioner om att använda sig av förstapersonsperspektiv, 

kinestetisk föreställning. Genom kinestetisk föreställning ska patienten känna alla rörelser 

utan att sträva efter faktiska fysiska rörelser under den mentala träningen. Därefter börjar 

terapeuten utifrån en startposition att demonstrera en rörelse för patienten. Patienten ska sedan 

upprepa denna rörelse fysiskt. Därefter ska patienten föreställa sig rörelsen med den paretiska 

armen och repetera rörelsen. Övningarna avslutas med en värdering om bildernas intensitet 

och hur tydliga bilder patienten såg.  

Visuell representation via en video; I en annan studie användes en video för att få visuell 

representation. Första dagen av träningsperioden fick patienterna se en video på en rörelse för 

att få en visuell representation inför den mentala träningen. Därefter fick de träna efter ett 

protokoll som varierar den fysiska och mentala träningen med den starkare och svagare 

armen. Dag två fick de möjlighet att se videon ytterligare en gång. Träningsperioden fortsatte 

dag två till fjorton med träning efter protokoll. Efter varje träningstillfälle fick patienterna 

verbalt beskriva rörelsen de genomfört (28). 

Representation genom verbal guidning; I ytterligare en studie används verbal guidning för att 

patienten ska få representation. Innan den mentala träningen har patienten tränat aktiviteten 

med motorisk, fysisk träning. Efter den fysiska träningen fick patienten placera den påverkade 

handen på bordet och den friska handen i knät. Terapeuten gav sedan patienten verbala 

instruktioner om att göra samma rörelse med mental föreställning. Terapeuten beskrev 

rörelsen, i vilken ordning föremål skulle flyttas mellan två linjer och antalet repetitioner. 

Patienten skulle utföra rörelsen med kinestetisk föreställning (32).  

Datorprogram; Den sista metoden av mental träning som en av artiklarna tar upp (38) innebär 

att ett datorprogram används för att analysera rörelser och eventuella problem innan rörelsen 

tränas. Första veckan börjar med att sekvenser av aktiviteter ska analyseras med hjälp av 
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datorprogram och bilder för att få visuell representation. Detta för att patienten ska kunna 

planera de motoriska rörelser som ska utföras och se eventuella problem som kan uppstå. 

Andra veckan består av att patienten får prova att utföra aktiviteten mentalt för att kunna 

identifiera egna problem och korrigera dem. Under tredje veckan får patienten träna på de 

korrigerade aktiviteterna både mentalt och fysiskt. Allt filmas för att kunna analyseras och 

utvärderas efteråt. 

4.1.3 Träningsmängd  

Hur mycket mental träning (kinestetisk och visuell föreställning) patienterna utför beskrivs i 

artiklarna på två olika sätt. Några författare beskriver mängden i minuter (30, 31, 34-37). I de 

fallen lyssnar patienterna på ett förinspelat band i 30 minuter (30, 31, 34-36). Undantaget är 

en studie där den mentala träningen endast varar i tio minuter (37). Den mentala träningen, 

föreställningen, sker direkt efter 30-60 minuters fysisk träning, två till tre dagar i veckan 

under sex till tio veckor (30, 31, 34-37). 

Det andra sättet att beskriva mängden mental träning är i antal repetitioner (28, 29, 32, 33, 

38). De olika alternativen som studierna använt är: 

 att göra 2 x 10 repetitioner och variera mellan den starkare och svagare armen samt 

variera mellan mental och fysisk träning (28),  

 att flytta tio föremål fram och tillbaka mellan två linjer och utföra övningen tre gånger 

(32),  

 att göra en fysisk repetition och en mental repetition av en aktivitet, med tio olika 

aktiviteter (33) och  

 att träna tre set med fem dagliga aktiviteter i varje set mentalt, dagligen (38). 

Träningsperioderna skiljer sig även mellan studierna som beskriver mängden träning i 

repetitioner.  En grupp tränade bara vid ett enda tillfälle (33). I en annan studie tränade 

patienten hemifrån en eller ett par gånger varje dag under fyra veckor. Patienten 

dokumenterade då träningen via en loggbok (32). Två studier redovisar att patienterna tränade 

både hemma och på klinik i två veckor (28, 29). I ytterligare en studie fick patienterna träna 

en timme per dag fem dagar i veckan under tre veckor (38). 

Två artiklar redovisar hur mycket träning patienten kan ta till sig (29, 39). I en artikel har 

författarna fått feedback från patienterna för att kunna anpassa träningsmängden efter hur 

mycket träning patienterna kan tillgodogöra sig. Enligt planeringen skulle träningen bestå av 

två 30 minuters pass åtskiljda med en tio minuters rast, varje arbetsdag i två veckor. 

Patienterna tyckte att det blev för mycket eftersom de inte orkade behålla koncentrationen 

hela passet. Mängden träning ändrades därför till två 20 minuters pass med en tio minuters 

rast däremellan. Patienterna tyckte det var bättre och konstaterade att det tog ungefär 20 

minuter innan koncentrationen avtog (29). 

En artikel beskriver ett ramverk där författarna tar upp att patienten inte kan fokusera på en 

rörelse längre än 30 sekunder, vilket är samma tid för idrottsmän. Det är därför viktigt att 

träningen och övningarnas längd anpassas efter patientens förmåga. De påpekar att det är 

bättre att ha några få skarpa bilder än att ha många oskarpa bilder. Författarna säger att det är 

viktigt att patienterna även tränar hemma eftersom det dels ökar intensiteten av träningen men 

även patientens upplevelse av självbestämmande. För terapeuten blir det viktigt att få ta del av 

patientens loggbok över träningen för att kunna planera och stödja träningen (39). 
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Samma författare räknar med att det tar två veckor eller 3-6 sessioner att etablera en god 

teknik och börja introducera självständig träning. Träningen kan sedan fortgå i veckor eller 

månader beroende på resultaten och målen med träningen (39). 

4.2 Instrument som används för att mäta resultat av mental träning 
De flesta studier gjorde en bedömning av patienternas status innan de fick någon intervention 

(28-32, 34-38). Några studier gjorde två mätningar i starten för säkra att patienterna fick 

liknande resultat vid båda bedömningarna (30, 34-37). Alla studier gjorde även en bedömning 

när träningen avslutats (28 -32, 34-38). Tre studier gjorde ytterligare en uppföljning efter 

avslutad träningsperiod (28, 29, 36). Undantaget är en studie som bestod av en träningssession 

där mätningar gjordes i samband med dagen då träningen genomfördes (33). 

Flera olika instrument användes för att mäta resultaten av den mentala träningen i de olika 

artiklarna. De två instrument som använts i flest studier är The action research arm test (29, 

30, 34-37) och Fugl – Meyer assessment of motor recovery after stroke (34-38). Det är två 

instrument med god reliabilitet och validitet (29, 35). Några studier använde Motoricity index 

(28, 29, 31) och The motor activity log – Quality of movement (29, 30). Därutöver användes 

Arm functional test (31), Barthel index (32), Kinestethic and visual imagery questionaire (33), 

Chaotic motor imagery (29), The modified functional limitations (32) och 7-point Likert scale 

(38) i olika studier.  

Instrumenten mäter greppfunktion, förmåga att utföra föreställningar, psykiska och fysiska 

aspekter av funktionsnedsättning, utförande i aktivitet och självständighet i ADL. 

Instrumenten redovisas närmare i Tabell II.  

Tabell II – Bedömningsinstrument 

Instrument Beskrivning av instrument enligt granskade artiklar 

The action research arm test 

(ARAT)  

(29, 30, 34-37) 

Mäter funktionellt användande av övre extremitet. Det är indelat i fyra sektioner 

med olika typer av grepp. Varje sektion består av tre, fyra eller sex föremål som 

är poängsatta mellan 0-3 poäng. Totalpoängen är 57 poäng. Instrumentet har god 

validitet och reliabilitet (40, 41). 

 

Kinesthetic and visual 

imagery questionnaire 

(KVIQ) 

(33) 

Bedömningsinstrumentet mäter både visuell och kinestetisk motorisk 

föreställning. Det består av 20 föremål som representerar rörelser med olika 

kroppsdelar. Alla utförs från en sittande position. Det använder en 5-poäng skala 

för att värdera skärpan i bilderna och intensitet av känslorna. 5=högsta nivå av 

föreställning och 1=lägsta nivån av föreställning (42). 

 

The modified functional 

limitation profile (FLP) 

(32) 

Instrumentet är ett självrapporteringssystem som mäter funktionsnedsättning. 

Det består av 136 frågor indelade i tolv kategorier som fångar in fysiska och 

psykosociala dimensioner av funktionsnedsättningen (43). 

 

The arm functional test 

(AFT)  

(31) 

Olika aktiviteter där terapeuten kan mäta kvalitén i utförandet av en aktivitet och 

hastigheten mätt i hundradelar (31). 

7-point Likert scale 

(38) 

En skala som används för att bedöma patienternas utförande. 1 = helt beroende, 

7 = helt oberoende. Instrumentet har god reliabilitet (38). 

 

The motor activity log-

quality of movement (MAL-

QOM) 

(29,30) 

Består av 14 frågor som patienten ska besvara subjektivt om hur patienten 

uppfattar att han/hon har använt sin svagare arm när han/hon utfört dagliga 

funktionella aktiviteter den senaste veckan. Patienterna rapporterar genom att 

använda en 6-poängskala 0 = inte använt armen alls i aktiviteten 6 = förmågan 

att använda armen är så bra som den var innan stroke (44). 
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Instrument Beskrivning av instrument enligt granskade artiklar 

Motoricity index (MI) 

(28, 29, 31) 

Ett kliniskt instrument för att mäta förmågan att producera viljemässiga 

kontraktioner av muskler (styrka). Högsta möjliga poäng är 100. Högre poäng 

indikerar bättre funktion. Det har god validitet för populationer med stroke (45). 

 

Barthel index (BI)  

(32) 

Mäter självständighet i ADL (46). 

Fugl-Meyer assessment of 

motor recovery after stroke 

(FM) 

(34-38)  

Bedömer flera viktiga dimensioner av funktionsnedsättningar med en 3-poängs 

ordinalskala (0 = kan inte utföra, 1 = kan delvis utföra, 2 = kan utföra helt). Det 

har visat god validitet och reliabilitet och använts i många studier där funktionell 

återhämtning ska mätas hos strokepatienter (47). 

 

Chaotic Motor Imagery 

Assessment (CIMA) 

(29) 

Instrumentet består av tre delar. I första delen får patienten se bilder på händer 

som roterat olika mycket och patienten ska avgöra om det är en höger eller 

vänster hand. Andra delen testar om patienten kan engagera sig i och fokusera 

på en aktivitet med motorisk föreställning (”finger-tapping”). Den sista delen 

testar om del två utfördes med några alternativa kognitiva strategier som att 

räkna fingrar (29). 

 

 

Ett annat sätt att följa upp behandlingen är att föra ett samtal med patienten under träningen 

för att få feedback på patientens upplevelse av och syn på mental träning (29, 32, 39). Video 

och bilder kan även anses vara bra att använda så att patienten har något att jämföra med, ett 

visuellt stöd (39). 

I studierna har bedömningar för att mäta resultat av den mentala träningen även gjorts genom 

att ta tid i motoriska rörelser eller aktiviteter (29, 32). Sensoriska funktioner har testats, 

känslomässig status har kontrollerats och styrkan har bedömts med dynamometer (32). 

Functional magnetic resonance imaging användes i studier där hjärnan skulle studeras (35). 

4.3 Resultat av mental träning 
Författarna till tre artiklar anser att mental träning är en användbar metod som komplement 

till patientens övriga rehabilitering av övre extremitet efter stroke (28, 31, 37). Det är en 

kostnadseffektiv metod som patienterna snabbt kan lära sig (28, 37). Mental träning är en 

möjlig träningsmetod när patienten har låg energinivå eller rörlighet (38) vilket ger fler 

tillfällen för träning och därmed mer möjlighet för hjärnan att återhämta sig (36). En artikel 

uttrycker att mental träning är en genomförbar metod som kan effektivisera resultatet av 

rehabiliteringen (37).  

Resultat som redovisas från studierna visar att mental träning mottogs positivt av patienterna 

(29) och att de upplevde att mental träning var ett bra träningsupplägg (37). Resultaten berör 

de olika områdena; motoriska funktioner, aktiviteter i dagliga livet samt skillnader i 

föreställningens skärpa och intensitet. 

4.3.1 Förändringar i motoriska funktioner 

De flesta studier redovisar motoriska förbättringar genom mental träning (28-32, 34-38). 

Förbättringarna var störst i de distala delarna av extremiteten som handleden och handen (30, 

35-37). Studierna redovisade även motoriska förändringar såsom att kvalitén i rörelserna 

förbättrades (29, 31), att patienterna kunde använda sin påverkade arm på ett mer funktionellt 

sätt (29), att de fick bättre muskelstyrka (29, 31), att de blev mer medvetna om sin paretiska 

arm (29), att hastigheten i aktiviteter ökade (31) och att patienterna fick bättre 

greppfunktioner (30, 35).  



21 
 

I två av studierna hade patienterna planat ut i sin rehabilitering, vilket innebär att 

rehabiliteringen slutat leda till förändringar. Efter att patienterna lagt till mental träning i 

rehabiliteringen förbättrades resultaten. Det gjorde att författarna drog slutsatsen att de nya 

förbättringarna kom av den mentala träningen (30, 34). 

4.3.2 Förändringar i aktiviteter i dagliga livet 

Författarna konstaterade att de tror att patienterna uttrycker större motoriska svårigheter än 

vad som verkligen existerar efter insjuknandet i stroke. Med tiden använder patienterna sin 

svagare arm mindre vilket blir en vana och de använder istället sin starka arm i de flesta ADL 

(30). Patienterna rapporterade dock själva att de tack vare de motoriska förbättringarna hade 

återupptagit aktiviteter i dagliga livet efter att de tränat med mental träning (35, 36). De hade 

inte använt sin arm i aktiviteter på flera månader (30, 34) innan den mentala träningen men 

hade tack vare resultaten återupptagit dagliga aktiviteter och börjat använda den paretiska 

armen mer (30, 34-36). Exempel på aktiviteter där de använde armen var att skriva, äta, vända 

blad i bok, knappa in nummer och hålla i telefon, sträcka sig efter en kopp och dricka ur den 

samt att borsta tänderna (30, 34).  

En studie visar att alla patienter i gruppen som fått mental träning inte bara visade bättre 

resultat i aktiviteter de tränat på i rehabiliteringen, i jämförelse med kontrollgruppen, utan att 

de även förbättrades i aktiviteter de inte övat på. Det tolkar författarna som en indikator på 

generaliserbarhet och att den inlärda kunskapen kan användas i flera sammanhang (38). En 

annan studie kom fram till att de patienter som fick mental träning utförde fler uppgifter på 

kortare tid, mer aktivt och med större skicklighet än de som deltog i kontrollgruppen (36). 

En studie kom fram till att mental träning främjar återinlärning av funktioner som används i 

ADL, funktioner som kräver att sensoriska, motoriska och kognitiva funktioner integreras. 

Resultaten visar att återinlärning av funktionerna kan vara relaterat till uppmärksamhet och 

förmåga att se ordningsföljd. Förbättrad uppmärksamhet kan i sin tur vara associerat till 

förbättrad förmåga att planera och att utföra aktiviteter. Förbättrad förmåga att se 

ordningsföljd kan vara associerat med framställning av bilder som symboliserar varje steg i 

ADL (38). 

4.3.3 Skillnader i föreställningens skärpa och intensitet 

En studie visar på att personer som drabbats av stroke, utan större kognitiva eller perceptuella 

svårigheter, har samma nivå på föreställningarna som åldersmatchade friska personer. 

Författarna kunde dock se att de visuella bilderna ofta överskattades på övre extremitet. De 

kunde däremot inte se något samband mellan blödningens lokalisering och det motoriska 

resultatet av träningen. De såg också att oberoende av var blödningen var lokaliserad så var de 

visuella bilderna starkare än den kinestetiska föreställningen. Det använder författarna som 

argument för vikten av att terapeuten försäkrar sig om kvalitén på bilderna och engagemanget 

i den mentala träningen (33). 

Resultaten indikerade att de som drabbats av stroke inte fick samma resultat när de utförde 

aktiviteterna med den opåverkade sidan i jämförelse med sidan med hemipares. Författarna 

till artikeln uttrycker att bilderna var starkare när de föreställde sig den friska, opåverkade 

sidan (33). 

4.4 Teorier inom mental träning 
Två artiklar nämner att de använder Psychoneuromuscular theory som teori bakom arbetet 

med mental träning (28, 37). Teorin går även att se i flera artiklar som förklaring till varför 

mental träning ger resultat (28-38). I studierna får patienterna utföra rörelsen fysiskt innan den 
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mentala träningen börjar för att främja muskelminnet. I och med att de föreställer sig rörelsen 

innerveras samma muskler som när patienten fysiskt utfört rörelsen.  

I alla artiklar där patienterna tränar mental träning (28-38) ses symbolic learning theory. Det 

innebär att föreställningen blir mentala symboler, koder, för att underlätta utförandet av 

aktiviteterna. Symbolerna från föreställningen gör att personerna får möjlighet att planera och 

repetera aktiviteterna mentalt. En artikel uttrycker tydligt att de använder teorin (28). 

Dual code theory, kan ses i de studier där patienten sitter mitt emot terapeuten för att kunna 

upprepa de rörelser som visas (29, 33). Patienten får då den visuella representationen eller 

koden, genom att terapeuten visar rörelsen. Därefter ska patienten tala om bilderna både 

utifrån skärpan och intensiteten vilket ger en verbal representation, kod. 

Flera studier använde bilder, video eller datorprogram för att patienten ska få en visuell 

representation innan den mentala träningen börjar. Patienterna talade även om bilderna (28, 

32, 38), eventuella problem och hur de ska lösas för att underlätta och främja utförandet av 

aktiviteter (38). Vid denna metod syns dual-code theory också eftersom att både verbala och 

icke-verbala koder används för att underlätta utförandet av aktiviteter.  

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion    
Denna studie syftar till att beskriva mental träning som rehabiliteringsmetod. Eftersom 

studien syftar till att beskriva ett ämnesområde har metoden litteraturstudie valts. Fördelen 

med litteraturstudie är att undertecknad får en överblick över befintlig forskning och har 

möjlighet att jämföra olika studier. Nackdelen är att utbudet av artiklar kan vara begränsat. 

Inledningsvis valde undertecknad att göra sökningar i Cinahl, PubMed och Cochrane. För att 

säkerställa att inga artiklar med viktig information missats gjordes även en tilläggssökning i 

Amed. Detta eftersom databasen är relevant för arbetsterapi och kanske kunde bidra med en 

annan inriktning på artiklarna i jämförelse med de tidigare resultaten. Artiklarna som 

identifierades i sökningen är grunden för redovisat resultat.  

Artiklar med viktig information kan ha förbisetts eftersom första urvalet endast baserades på 

artikelns titel utan att granska abstract. För att kontrollera detta gjordes en jämförelse med 

annan litteratur inom området och undertecknad kom fram till att de artiklar som fanns med i 

studien verkade täcka upp området. 

Alla artiklar är prospektiva (28-38). Sex studier har använt sig av randomisering, fem utav 

dessa var randomiserade kontrollerade studier (30, 34, 36-38) och en var en cross over studie 

(31). Detta tyder på att studierna har högt bevisvärde. Några studier har haft mellan 20 och 46 

deltagare (31-34, 38) medan andra studier har färre deltagare, mellan 6 och 13 deltagare (28-

30, 35-37). Ju fler deltagare desto bättre bevisvärde har studierna. I alla artiklar har det dock 

gått att följa urvalsprocesserna, hur deltagarna fått intervention och hur resultaten har mätts 

vilket indikerar att studierna har hög kvalitet. 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Metoden mental träning 

Studierna har tagit hänsyn till olika faktorer hos patienten såsom smärta (28, 30, 34-37), 

spasticitet (28, 30, 34, 35, 37), afasi (14, 28, 29, 33) och arbetsminnet (14, 16). Alla dessa 

faktorer är viktiga i bedömningen om lämpligheten att använda mental träning som metod i 

rehabiliteringen. Det behövs fler studier med personer som har vanliga funktionsnedsättningar 

efter stroke för att ytterligare beskriva vilken målgrupp som kan tillgodogöra sig mental 

träning och vilka krav som ställs på patienten. 

Flera studier redovisar tiden som passerat efter insjuknandet (28, 31-38). Resultaten indikerar 

att mental träning går att använda både i tidig och sen rehabilitering. Mental träning skulle 

därför kunna vara ett viktigt komplement i den långsiktig rehabiliteringen för målgruppen. 

Det vore intressant med kvalitativa studier som fokuserar på hur personer som insjuknat i 

stroke upplever mental träning. Artiklar med ett tydligt patientperspektiv skulle kunna bidra 

till en ändå större kunskap om hur en effektiv mental träning ska genomföras både vad gäller 

innehåll och intensitet. 

5.2.2 Instrument för att mäta resultat av mental träning 

I studierna beskrivs resultat i funktion (28-32, 34-38). Några studier har även dragit slutsatser 

utifrån det patienterna berättat angående förändring i ADL (30, 34- 36). Resultaten indikerar 

att patienterna som erbjudits mental träning använder sin arm på ett mer effektivt sätt i 

vardagen. Det vore därför intressant att se framtida studier med mer fokus på aktivitetsnivå, 

och inte bara redovisa resultat på funktionsnivå. 

Mental träning är en metod som är svår att bedöma objektivt. Det är omöjligt som 

utomstående att se hur skarpa eller intensiva bilder patienten kan framställa, vilket syns i 

variationen av bedömningsinstrument. Det är endast en studie som använt sig av ett 

bedömningsinstrument för visuell och kinestetisk föreställning där patienten värderar sina 

bilder med fokus på intensitet och skärpa (33). Det är mycket viktigt att ta fram 

evidensbaserade bedömningsinstrument för mental träning för att det ska vara säkert och 

effektivt att använda metoden i rehabilitering efter stroke. Det behövs studier som använder 

instrument som fokuserar på att mäta föreställning och för att mäta ADL. 

5.2.3 Resultat av mental träning 

Alla artiklar har redovisat positiva resultat av mental träning (28-38). Det indikerar att mental 

träning är ett effektivt komplement till patientens övriga rehabilitering. Många har dock 

redovisat resultat på funktionsnivå (28-32, 34-38), och som tidigare sagts vore det önskvärt 

med studier som fokuserar på aktivitetsnivå. 

En studie har fått resultat som indikerar generaliserbarhet (38). Detta är en viktig faktor 

eftersom att det innebär att kunskapen som inhämtats i träning av en aktivitet kan 

generaliseras och användas i utförandet av andra aktiviteter. Patienten kan alltså generalisera 

sina kunskaper till olika miljöer. Detta är värdefullt då kunskapen kan påverka mer än den 

intränade funktionen och därmed bli mer användbar. 

En tredjedel av studierna har gjort någon form av uppföljning av den mentala träningen. Tiden 

för uppföljningen varierade mellan en vecka och tre månader (28, 29, 36). Resultaten visade 

att förbättringen kvarstod vid uppföljningen efter rehabiliteringen. Det är viktigt att 

rehabiliteringen leder till en långvarig förbättring för att öka den motoriska användbarheten av 

extremiteten. En studie påpekar att kvarstående resultat ökar resultatens tillförlitlighet (14). 



24 
 

5.2.4 Mental träning som arbetsterapeutisk rehabiliteringsmetod för personer som drabbats 

av stroke 

En förutsättning för mental träning är att se på människan som en helhet (23) där både fysiska 

och mentala processförmågor behövs. Detta stämmer överrens med arbetsterapeutens syn på 

människan, det vill säga att se helheten och sambandet mellan fysiska och psykiska 

funktioner. Mental träning skulle därför kunna vara en metod som arbetsterapeuter kan 

använda i rehabiliteringen. 

Mentala strategier används inom idrotten för att bibehålla koncentration, hantera 

störningsmoment samt att kunna koppla av och vila inför tävling (23).  Motsvarande behov 

finns hos personer som drabbats av stroke eftersom kognitiva funktioner som att behålla 

koncentration påverkas efter insjuknandet. Genom mental träning får patienten träna på att 

öka sin uppmärksamhet, förmåga att se ordningsföljd, planera och utföra aktiviteter (38).  

Faktorer som kan användas i vardagen och i arbetet med att lära in nya strategier för 

aktiviteter på arbetsterapin. 

Mental träning är som tidigare nämnts inte ett substitut för fysisk träning och kan därför inte 

ersätta den. Mental träning kan däremot vara ett viktigt komplement till fysisk träning 

och/eller användas när patienten har fysiska restriktioner (18, 23) samt vara ett sätt att 

förbättra resultaten av rehabiliteringen och förlänga rehabiliteringsperioden. 

I rehabilitering är repetition viktigt och förmåga är ett direkt resultat av övning (20). Mental 

träning kan ge strokepatienter fler tillfällen till träning och därigenom leda till förbättring i 

motoriskt utförande. 

Resultaten visar även på att mental träning går att utföra i hemmet (28, 30, 32, 39). Det är 

både kostnads- och tidseffektivt eftersom mental träning inte kräver stor eller dyr utrustning 

och att patienten inte behöver förflytta sig till rehabiliteringen. Metoden går att anpassa efter 

individens behov. Det är också lätt för patienten att ta till sig träningsmetoden och använda 

den självständigt i bostaden. Att träna i bostaden kan vara bra inom arbetsterapi eftersom 

hemmet är en bekant miljö som skapar en trygghet och det är den plats där aktiviteterna ska 

utföras efter rehabiliteringen. 

5.2.5 Framtida forskning 

Under de senaste 10 åren har en fördjupning gjorts inom området mental träning efter stroke. 

Antalet artiklar är begränsat inom ämnesområdet. Det krävs flera studier med större antal 

deltagare för att stärka evidensen bakom metoden. Det finns större randomiserade 

kontrollerade studier på gång som skulle kunna bidra till att stärka evidensen för denna metod. 

Verbunt JA. et al. ska göra en studie med 160 patienter för att utvärdera uppgiftsorienterad 

mental träning för att förbättra armfunktion hos patienter med stroke (48). En annan 

kommande studie av Braun S. et al. ska göras på 70 personer som drabbats av stroke. De vill 

undersöka vilken terapeutisk potential mental träning inbäddad i daglig terapi har för att 

förbättra valda ADL jämfört med kontrollgrupp som fortsätter med ordinarie rehabilitering. 

De kommer fokusera på både aktivitets- och funktionsnivå (49). Ietswaart M. et al. har en 

studie på gång som ska innehålla 135 deltagare och syftar till att se terapeutiska fördelar med 

mental träning hos strokepatienter med motorisk svaghet. Den studien kommer även fokusera 

på ADL-bedömningar (50). Det finns även en studie av Schuster C. et al. som kommer att 

jämföra effekten av mental träning integrerat i den fysiska träningen med mental träning som 

tillägg efter fysisk träning. De ska även göra semistrukturerade intervjuer för att få 

patienternas förväntningar och kunskaper om mental träning inför studien och patienternas 

attityder om mental träning efter studien (51).  
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Undertecknad anser att det behövs mer forskning för att visa på generaliserbarhet av 

kunskaperna som patienten vinner efter mental träning och för att fastställa kriterier för vilka 

som kan tillgodogöra sig träningen. Det är också nödvändigt att fastställa riktlinjer vad gäller 

frekvens, längd, innehåll och upplägg för arbetsterapeuter att använda i arbetet med mental 

träning. 

Det finns även ett behov av arbetsterapeuter som deltar i studier inom området mental träning 

som rehabiliteringsmetod. Mental träning har redan visat sig ha potential i rehabiliteringen av 

övre extremitet efter stroke, men det krävs mer evidens för metoden (14). 

6. KONKLUSION 

Arbetsterapi handlar om att ha en helhetssyn på människan och att behandlingen sker genom 

träning i aktivitet, vilket i sig stämmer väl överrens med begreppet vardagsrehabilitering. 

Mental träning kan ses som ett viktigt komplement till övrig rehabilitering av övre extremitet 

eftersom det är en kostnadseffektiv metod som kan användas både i tidig och sen 

rehabilitering. Patienten kan även träna självständigt i den egna bostaden. Träningen behöver 

inte övervakas av legitimerad personal.  

Resultaten i studierna visar bl.a. att mental träning förbättrar kvaliteten i rörelser och att 

muskelstyrka och greppfunktioner förbättras vilket i sin tur kan främja utförandet av 

aktiviteter. Resultaten redovisar också att patienten själv upplever motoriska förbättringar och 

ett ökat användande av armen i ADL. Om patienten upplever märkbara förbättringar kan 

patientens självförtroende stärkas vilket i sin tur ökar patientens möjlighet att leva ett så 

självständigt liv som möjligt.  För att träningsmetoden ska vara framgångsrik i bostaden ställs 

dock stora krav på patientens egna engagemang. 

Det behövs mer forskning om mental träning som inriktar sig på arbetsterapi. Tydligare 

riktlinjer för att mental träning ska ses som en säker och effektiv rehabiliteringsmetod 

efterfrågas. 
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BILAGA 1 - SÖKMATRIS 

Sökordskombinationer: A) Motor imagery + stroke + rehabilitation B) Mental imagery + stroke + rehabilitation C) Mental practice + stroke + rehabilitation 

AMED CINAHL PubMed COCHRANE 

A) 13   B) 5    C) 14 A) 47   B) 34   C) 56 A) 66   B) 41   C) 83 A) 2   B) 1   C) 1 

    

  9           5         14   21          18        20  28          19         27      0         0         0 

    

TOTALT: 161 träffar. 

 

53 olika artiklar. 

 

17 artiklar kvarstod. 

 

12 artiklar, vilka resultat baseras på. 

Första urval genom att läsa titel och abstract 

Andra urval genom att dubbletter tas bort 

 Handlar ej om stroke   (n=1) 

 Review  (n=5) 

 Ej fulltext  (n=13) 

 Ej mental träning  (n=2) 

 Study protocol  (n=2) 

 Brief report   (n=1) 

 Berör endast nedre extremitet (n=7) 

 Artiklar som ej berör rörelseutförande 

eller aktivitet utan endast drar  

slutsatser om hjärna.                 (n=5) 

 
Fjärde urval genom att artiklar med mindre än 

 fem deltagare i studien tas bort.  (n=5) 
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BILAGA 2 - FRÅGEMATRIS 

Titel Hur ser 

populationen ut? 

Hur genomfördes den 

mentala träningen? 

Hur mycket 

träning gavs? 

Hur mättes resultat av 

mental träning? 

Vilken effekt fick 

träningen? 

Vilken teori finns 

bakom mental träning? 

The adjunctive role 

of mental practice in 

the rehabilitation of 

the upper limb after 

hemiplegic stroke: a 

pilot studya. 

(28) 

Tio patienter. Sex 

män fyra kvinnor. 

45-81 år. 10-176 

dagar poststroke. 

Hemipares. 

Första dagen fick de se en 

video med aktiviteter för 

att få en visuell 

representation. Dag 2-14 

genomförde de ett 

protokoll med aktiviteter 

att träna mentalt. Efter 

varje block med mental 

träning skulle de förklara 

den sekvens de utfört. 

 

En gång/dag fem 

dagar/vecka i två 

veckor. Utöver 

det tränade 

patienterna 

självständigt 1-3 

gånger/dag. 

Bedömningar gjordes med 

Motoricity index (delen för 

övre extremitet). Greppa en 

kub med pinchgrepp, 

flektera armbåge, abducera 

axel. Terapeut graderade 

patientens aktivitet med 

hjälp av en speciell skala 

från 1-100. 

Resultaten indikerar att det 

är en praktisk metod att 

använda med tanke på tid 

och resurser. Patienterna 

rapporterade att de kände sig 

nöjda och intresserade av 

träningen. 

I artikeln nämns 

Psuchoneuromuscular 

theory, och symbolic 

learning theory. 

Motor imagery to 

enhance recovery 

after subcortical 

stroke: Who might 

benefit, daily dose, 

and potential effects. 

(29) 

Sex patienter. 

Fyra män, 2 

kvinnor. 49-82 år. 

0,5-30 mån 

poststroke. Fyra 

högersidig, två 

vänstersidig 

hemipares. 

Terapeuten visade rörelser 

som patienten skulle 

upprepa två gånger med 

den starka armen. Därefter 

skulle patienten föreställa 

sig rörelsen med den svaga 

armen, nio repetitioner. 

Terapeuten ledade efter 

faktiska rörelser och 

frågade hela tiden om i 

vilket perspektiv 

föreställningen var. 

Rörelserna var sådana som 

krävs i dagliga aktiviteter.  

40 minuter mental 

träning med en tio 

minuter rast i 

mitten, fem dagar 

i veckan i två 

veckor. 

Bedömningar gjordes med 

Chaotic motor imagery 

assessment. Terapeuten 

samlade feedback från 

patienterna efter varje 

träning, motoricity index, 

motor activity log-quality of 

movement, action research 

arm test. 

Mental träning mottogs 

positivt hos patienterna. 

Patienterna tyckte att 

innehållet i träningen var 

bra, men att instruktioner om 

hastighet, kraft, riktning mm 

måste varieras mer. 

Resultaten visar att mental 

träning kan ge positiva 

resultat med tanke på 

muskelstyrka, finmotorik 

och funktionsförmåga. 

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara 

varför mental träning ger 

resultat. Symbilic 

learning theory kan ses 

då föreställningen blir en 

mental kod för att 

underlätta utförandet. 

Dual code theory kan ses 

då terapeuten visar en 

rörelse och därefter 

pratar om resultatet, 

vilket ger både verbala 

och icke verbala koder 

ut. 
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BILAGA 2 - FRÅGEMATRIS 

Titel Hur ser 

populationen ut? 

Hur genomfördes den 

mentala träningen? 

Hur mycket 

träning gavs? 

Hur mättes resultat av 

mental träning? 

Vilken effekt fick 

träningen? 

Vilken teori finns 

bakom mental träning? 

Effects of mental 

practice on affected 

limb use and 

function in chronic 

stroke.  

(30) 

Elva patienter, nio 

män två kvinnor. 

53-71 år gamla. 

1,25 – 4 år 

poststroke. 

Hemipares i 

dominant sida. 

Patienterna fick ett band 

med de aktiviteter som de 

övat fysiskt under veckan 

för att träna mentalt (klinik 

och hemma). 5 minuter 

avslappning, ca 20 minuter 

med förslag på bilder och 

känslor relaterade till att 

använda den påverkade 

armen dagliga aktiviteter. 

5 minuter för att åter 

fokusera på rummet. 

30 minuter två 

gånger i veckan i 

sex veckor. 

Mental träning 

gavs i direkt 

anslutning till 

fysisk träning på 

kliniken och vid 

träning i hemmet. 

Bedömningar gjordes med 

Motor activity log för att 

mäta hur patienterna 

använde den påverkade arm. 

Action research arm test 

användes för att mäta 

finmotorik. 

Resultat visar på en stor 

förbättring i hur de använde 

sin mer påverkade arm i 

dagliga aktiviteter. Eftersom 

alla var på en platå när 

träning startade dras 

slutsatser att mental träning 

ligger bakom resultatet.  

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara 

varför mental träning ger 

resultat. Symbilic 

learning theory kan ses 

då föreställningen blir en 

mental kod för att 

underlätta utförandet. 

Mental Practice is 

effective in upper 

limb recovery after 

stroke: a 

randomized single-

blind cross-over 

study. 

(31) 

36 patienter.  15 

kvinnor 21 män.  

Medelålder 

60,11år. 

Medellängd 

poststroke 7,4 

veckor. 

Först fick patienterna 

genomföra 

avslappningsövningar och 

därefter lyssna på en CD 

med instruktioner om att 

föreställa sig enkla 

aktiviteter med övre 

extremitet.  

En timme om 

dagen i tre veckor 

direkt efter fysisk 

träning 

(sjukgymnastik 

och arbetsterapi). 

Bedömningar gjordes med 

Moricity index (subtest för 

övre extremitet), Arm 

functional test, Functional 

ability scale. Hastighet 

mättes i hundradelar. 

Mental träning är ett 

användbart verktyg för att 

öka den motoriska 

inlärningen och utförandet 

efter stroke. Ett bra 

komplement till ordinarie 

rehabilitering. Kan öka den 

funktionella 

återhämtningsprocessen. 

Mental träning gav större 

förbättringar än vid endast 

ordinarie rehabilitering. 

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara 

varför mental träning ger 

resultat. Symbilic 

learning theory kan ses 

då föreställningen blir en 

mental kod för att 

underlätta utförandet. 
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BILAGA 2 - FRÅGEMATRIS 

Titel Hur ser 

populationen ut? 

Hur genomfördes den 

mentala träningen? 

Hur mycket 

träning gavs? 

Hur mättes resultat av 

mental träning? 

Vilken effekt fick 

träningen? 

Vilken teori finns bakom 

mental träning? 

Does motor 

imagery training 

improve hand 

function in chronic 

stroke patients? A 

pilot study. 

(32) 

20 deltagare. 14 

män, sex kvinnor. 

Medelålder 64 år. 

Medellängd 

poststroke1,2–3,7 

år. Elva 

högersidig, nio 

vänstersidig 

hemipares. 

En grupp tränade motorisk 

föreställning. De tränade 

på att flytta föremål på ett 

bord mentalt. En annan 

grupp tränade visuell 

föreställning, de repeterade 

bilder.  

Träningsperiod 

fyra veckor. Alla 

fick träna på att 

flytta tio föremål 

mellan linjer på 

ett bord fysiskt. 

Motorisk 

föreställning 

tränade gruppen 

tre gånger om 

dagen med tio 

föremål varje 

gång.  

Motor training task, 

piggbräda, dynamometer. 

Känsla för placering, två-

punkts diskriminering. 

Locus of control scale. 

Elevator counting of the test 

of everyday attention. 

Hospital anxiety and 

depression scale. Barthel 

index. Modified functional 

limitations profile. 

Motorisk föreställning utan 

övervakning hemma kan 

förbättra utförande av 

intränade aktiviteter. 

Relationen mellan att 

föreställa rörelse, 

uppmärksamhet och 

uppfattningen av personlig 

kontroll över återhämtningen 

är oklar. 

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara varför 

mental träning ger resultat. 

Symbilic learning theory 

kan ses då föreställningen 

blir en mental kod för att 

underlätta utförandet. 

Clinical assessment 

of motor imagery 

after stroke. 

(33) 

32 patienter. 25 

män sju kvinnor. 

47-75 år. 

Medellängd 

poststroke 2,2 år 

(0,15-10,3 år). 

Hemipares 19 

vänstersidig, 13 

högersidig. 

Patienten sitter framför 

examinatorn som gör 

rörelser patienten ska 

upprepa en gång fysiskt. 

Därefter ska rörelsen 

upprepas mentalt fem 

gånger. Patienten ska 

därefter värdera skärpan i 

bilden och hur intensiva 

känslor de upplevde. 

Ett 

träningstillfälle. 

Bedömningar gjordes med 

Modifierad version av 

Reliable measure of hand 

and foot performance 

questionnaire. TDMI 

screening-test för att se hur 

antalet repetitioner ökar med 

tid. Kinesthetic and visual 

imagery questionnaire – 20. 

Skärpan i bilden var 

jämförbar i båda grupper. 

Personer får bättre visuella 

resultat än kinestetiska 

oavsett sida av blödning. 

Överskattad visuell 

föreställning var vanlig vid 

övre extremitet och 

kinestetisk överskattning vid 

nedre extremitet.  

 

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara varför 

mental träning ger resultat. 

Symbilic learning theory 

kan ses då föreställningen 

blir en mental kod för att 

underlätta utförandet. Dual 

code theory kan ses då 

terapeuten visar en rörelse 

och därefter pratar om 

resultatet, vilket ger både 

verbala och icke verbala 

koder ut. 
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BILAGA 2 - FRÅGEMATRIS 

Titel Hur ser 

populationen ut? 

Hur genomfördes den 

mentala träningen? 

Hur mycket 

träning gavs? 

Hur mättes resultat av 

mental träning? 

Vilken effekt fick 

träningen? 

Vilken teori finns bakom 

mental träning? 

Mental practice in 

chronic stroke. 

Results of a 

randomized, 

placebo- controlled 

trial.  

(34) 

32 patienter. 18 

män 14 kvinnor. 

27-81 år. 1-14,5 

år sedan 

poststroke (medel 

3,5). Hemipares, 

19 högersidig, 13 

vänstersidig. 

Fem minuters avslappning. 

Verbal guidning genom en 

aktivitets rörelser och 

känslor, innan de tränade 

aktiviteten mentalt i 20 

minuter. De sista 

minuterna fick de åter 

fokusera på rummet. 

30 minuter två 

dagar/ vecka i sex 

veckor. Mental 

träning gavs 

direkt efter den 

fysiska träningen 

(dagliga 

aktiviteter). 

Bedömningar gjordes med 

Action research arm test och 

Fugl meyer assessment of 

motor recovery after stroke. 

Mental träning av de 

aktiviteter som tränas på 

arbetsterapin ger signifikant 

bättre resultat. Personer som 

planat ut i sina resultat på 

rehabiliteringen upplevde 

förbättringar och att de 

börjat använda den 

påverkade armen mer i 

vardagen. 

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara varför 

mental träning ger resultat. 

Symbilic learning theory 

kan ses då föreställningen 

blir en mental kod för att 

underlätta utförandet. 

Cortical plasticity 

following motor 

skill learning during 

mental practice in 

stroke.  

(35) 

10 patienter. 5 

män, 5 kvinnor. 

37-69 år. 0,8-9,6 

år poststroke. 8 

högersidig, 2 

vänstersidig 

hemipares. 

Genom ett band med 

avslappning, träning på 

ADL-aktivitet, en 

aktivitet/två veckor, med 

förslag på kinestetisk och 

visuell föreställning 

relaterade till att använda 

den påverkade armen. Den 

mentala träningen 

avslutades med några 

minuter för återfokusering. 

30 minuter fysisk 

träning och 30 

minuter mental 

träning direkt 

efter. Tre dagar i 

veckan i tio 

veckor. 

Action research arm test. 

Fugl Meyer scale, del för 

övre extremitet. Functional 

magnetic resonance 

imaging. 

Mental träning verkar 

förbättra rörelser via 

signifikanta förändringar i 

den kortikala 

omorganisationen. Det är 

kostnadseffektivt, kan ges 

tillsammans med övrig vård, 

kräver ingen speciell 

utrustning. 

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara varför 

mental träning ger resultat. 

Symbilic learning theory 

kan ses då föreställningen 

blir en mental kod för att 

underlätta utförandet. 
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 BILAGA 2 - FRÅGEMATRIS 

Titel Hur ser 

populationen ut? 

Hur genomfördes den 

mentala träningen? 

Hur mycket 

träning gavs? 

Hur mättes resultat av 

mental träning? 

Vilken effekt fick 

träningen? 

Vilken teori finns bakom 

mental träning? 

Modified 

constraint- induced 

therapy combined 

with mental 

practice. 

(36) 

Tio patienter. Sju 

män tre kvinnor. 

8-79 år. 1,1–3,5 år 

poststroke. 

Hemipares sju 

högersidig, tre 

vänstersidig.  

Fem minuter avslappning. 

15-20 minuter guidad 

mental träning via band 

där patienten föreställer sig 

själv utföra komponenter i 

aktiviteter. Fem minuter 

återfokusering på rummet. 

30 minuter mental 

träning direkt 

efter den fysiska 

träningen (30 

min) tre 

gånger/vecka i tio 

veckor. 

Arbetsterapeuter bedömde 

med Action research arm 

test, Fugl meyer assessment 

of motor recovery scale. 

Båda med god reliabilitet 

och validitet. 

Modified constraint- induced 

therapy ger som väntat 

resultat. Gruppen som fick 

mental träning som 

komplement ökade den 

motoriska förbättringen ännu 

mer. 

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara varför 

mental träning ger resultat. 

Symbilic learning theory 

kan ses då föreställningen 

blir en mental kod för att 

underlätta utförandet. 

A randomized 

efficacy and 

feasibility study of 

imagery in acute 

stroke. 

(37) 

13 patienter, tio 

män tre kvinnor. 

57-79 år. 2-11 

månader sedan 

stroke. 

Hemipares, nio 

vänstersidig, fyra 

högersidig. 

2-3 minuter avslappning. 

5-7 minuter mental 

träning, de fick förslag på 

föreställningar av 

aktiviteter där den 

påverkade armen används, 

att träna på. Avslutades 

med två minuter att åter 

fokusera på rummet. De 

använde olika band med 

olika aktiviteter, två 

veckor/band. 

Tio minuter 

mental träning tre 

gånger/vecka i 

sex veckor. 

Mental träning i 

direkt anslutning 

till fysisk träning. 

Bedömningar gjordes med 

Action research arm test och 

Fugl Meyer assessment of 

motor recovery after stroke. 

Mental träning gav bättre 

resultat. De använde handen 

mer i vardagen och såg även 

förbättringar i aktiviteter 

som ej övats in. Det är en 

genomförbar metod och ett 

effektivt komplement till 

ordinarie rehabilitering. 

Mätinstrumenten som 

användes var användbara 

Artikeln nämner att de 

använder 

Psychoneuromuscular 

theory. Symbilic learning 

theory kan även ses då 

föreställningen blir en 

mental kod för att 

underlätta utförandet. 

Mental imagery for 

promoting 

relearning for 

people after stroke: 

a randomized 

controlled trial. 

(38) 

46 patienter. 22 

män 24 kvinnor. 

60 år och äldre. 

Medellängd 

poststroke 12,3 

respektive 15,4 

dagar i grupperna. 

Patienterna fick genom 

visuella hjälpmedel dela 

upp aktiviteter i delar och 

lära sig alla delar innan de 

mentalt tränade på dem 

och eventuella problem 

som kunde uppstå. 

En timme/dag 

fem dagar i 

veckan i tre 

veckor. I 

anslutning till 

fysisk träning 

(sjukgymnastik 

och arbetsterapi). 

Bedömning gjordes med 7 

point Likert scale för att 

mäta utförande (god 

reliabilitet), Color trials test 

och Fugl meyer assessment 

– upper extremity function, 

lower extremity motor 

function and sensation. 

Resultaten visar på positiva 

effekter av mental träning 

för att förbättra återinlärning 

av utförandet/förmåga i 

komplicerade aktiviteter i 

det dagliga livet. 

Psychoneuromuscular 

theory kan förklara varför 

mental träning ger resultat. 

Symbilic learning theory 

kan ses då föreställningen 

blir en mental kod för att 

underlätta utförandet. 
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BILAGA 2 - FRÅGEMATRIS 

Titel Hur ser 

populationen ut? 

Hur genomfördes den 

mentala träningen? 

Hur mycket 

träning gavs? 

Hur mättes resultat av 

mental träning? 

Vilken effekt fick 

träningen? 

Vilken teori finns bakom 

mental träning? 

Using mental 

practice in stroke 

rehabilitation: a 

framework. 

(39) 

Bör ta hänsyn till: 

Uppmärksamhet, 

arbetsminne, 

perception, 

motivation att 

följa 

instruktioner, 

förståelse för vad 

som förväntas av 

patient. 

Steg 1: Hitta lämplig 

kandidat. Steg 2: Förklara 

hur träningen kommer att 

gå till, vad patienten kan få 

ut och ta reda på patientens 

erfarenheter av mental 

träning. Steg 3: Planera hur 

träningen kommer att se ut 

med tanke på patientens 

förutsättningar. Hur gör 

patienten? Hur blir 

bilderna? Noggrant 

övervakat av terapeut. Steg 

4: Övervaka om det kan 

finnas problem i träningen 

och kontrollera om nivån 

är lämplig. Introducera 

självständig träning. Steg 

5: Så fort en aktivitet 

fungerar väl, kan en ny 

aktivitet startas. Lär ut hur 

patienten kan kontrollera 

sina resultat och lösa 

eventuella problem. 

Minska stödet från terapeut 

gradvis. 

De första två 

stegen kan klaras 

av på två veckor 

med 3-6 

sessioner. När 

tekniken är 

korrekt kan 

träningsins-

intensiteten ökas 

på ett säkert sätt. 

Träningen kan 

sedan fortgå i 

veckor eller 

månader, innan 

patienten blir 

utskriven är det 

dock viktigt att en 

utvärdering görs 

för eventuella 

justeringar i 

programmet. 

Bedömningar bör göras 

genom att prata med 

varandra, använda foto-

sekvenser/video, structural 

analysis of motor memory, 

göra sensorisk bedömning. 

Det är inte en studie med 

patienter som tränar. 

Nämner inte teorier. 

 

 


