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Författare/ 

Land/ Titel. 

Syfte Design Urval Behandlingsmetod Resultat Slutsats Studiens 

kvalitet/ 
bevisvärde 

Lippert- Grüner 

M, Wedekind 
C, Ernestus R-

I, Klung N, 

2001. Tyskland 
(21). 

 

Early 
Rehabilitative 

concept in 

therapy of the 
comatose brain 

injured patient. 

Utvärdera förändringar 

av vegetativa 
parametrar och 

beteendeförändringar 

efter en svår 
hjärnskada under 

“Multimodal-Early-

Onset-Stimulation” 
(MEOS), 

sinnestimulering. I 

tidig rehabilitering. 

Kvasiexperi-

mentell, 
single subject 

studie. ABA- 

design. 
A= Baseline. 

B= 

Intervention 
 

 

16 manliga 

patienter med 
svår hjärnskada. 

Koma i minst 

48 tim, GCS<8. 
Vegetativt 

stabila. 

 
 

Kontrollerad sinnesstimulering, MEOS. Stimuli 2 gånger per 

dag, á 1 timme. Studien utfördes på en 

neurointensivavdelning. Sinnesstimulering startade i 

genomsnitt 22 dagar efter hjärnskadan. Auditiv stimulering: 

Familjära samtal, högläsning av litteratur, musik. Visuell 

stimulering: Variation av ljus Olfaktorisk stimulering: 

Familjära lukter. Gustatorisk stimulering: Smaksensationer 

placerade på tungan. Taktil stimulering: Massage, kyla/ värme. 

Motorisk stimulering: Förändring av kroppslägen. Registrering 

av vegetativa parametrar med EEG*, EKG*, EMG*. 

Beteendeförändringar registreras med KRS*. MEOS 

avslutades när GCS>9 var uppnått (medelvärde 9,8 dagar). 

Utvärdering efter 2 år. 

Positiva 

beteendeförändringar 
sågs hos patienter med 

GCS: 5-7, framförallt vid 

taktil och auditiv stimuli. 
Responsen visade sig i 

mimiska-, huvud- och 

ögonrörelser. Betydande 
förändringar av två 

vegetativa paramentrar- 

hjärtrymt och andning, i 
form av ökad andning 

och hjärtfrekvens. Detta 

skedde framförallt vid 
taktil stimulering. Efter 2 

år var någon patient kvar 

i ett vegetativt tillstånd, 
ett stort antal hade 

förbättrats avsevärt och 

några hade gått tillbaka 
till arbete. 

Studien indikerar på 

att sinnesstimulering 
ska baseras på 

ingående 

observationer av 
beteendeförändringar. 

Vid djup koma bör 

registrering av 
vegetativa parametrar 

involveras. Preliminärt 

stödjer studien 
hypotesen att brist på 

extern stimulering är 

ogynnsamt för 
patienter i koma. 

Medel 

kvalitet/lågt 
bevisvärde. 

Oh H, Seo W, 

2003. Korea 

(22). 

 

Sensory 
stimulation 

program to 

improve 
recovery in 

comatose 

patients. 
 

Bedöma om positiva 

förändringar i 

medvetande nivå efter 

tillämpning av ett 

individ anpassat 
sinnesstimuleringsprog

ram överstiger naturlig 

återhämtning. 
 

 

Kvasiexperi-

mentell, 

singel 

experimental 

group 
interrupted 

time series 

design. 

 

 

 
 

Fem manliga 

patienter, 

hjärnskadade 

inom de senaste 

3 månaderna. 
GCS mellan 3-

10. Patienterna 

var över 18 år. 
Hade ej haft 

någon 

hjärnskada 
tidigare.  

 

Bortfall= två 
patienter. 

Sammanlagt 

ingick fem 
patienter i 

studien. 

Individ anpassat sinnesstimuleringsprogram. Stimuli vara 

valda utifrån patientens tidigare preferenser. Interventionen 

pågick i två omgångar. Först baseline i 4 v. Därefter 

intervention i 4 veckor, 2 gånger/dag, 5 gånger/vecka. Sedan 

en 4 veckors period utan intervention. Direkt efter den 
ytterligare 4 veckors intervention. Studien utfördes på en 

kirurgisk intensivvårdsavdelning.  

Auditiv stimuli: Musik, handklappning, stämgaffel, ringande 
klocka. Visuellt stimuli: Bilder med färgat papper/ ljuspenna, 

porträtt av familjen. Olfaktoriskt stimuli: Luktsensationer med 

parfym, vinäger, apelsin/ citron. Gustatoriskt stimuli: 
Smaksensationer med surt, salt, sött, stark. Taktilt stimuli: 

Vidröring, temperatur, smärt stimuli. Motoriskt stimuli: 

Rörelser av kroppen. Medvetandet bedömdes med GCS 
dagligen i 32 veckor under alla faser med eller utan 

intervention. 

En statistiskt signifikant 

förbättring av 

medvetandet sågs 2 

veckor efter påbörjad 

intervention. Denna 
effekt ökade stegvis och 

bibehölls i 3-4 veckor 

(p<0,05). 
Medvetandenivån 

började dock minska 2 

veckor efter avslutad 
intervention och 

minskade stegvis tills 

den andra interventions- 
fasen startade. I början 

av den andra 

interventionsfasen 
bibehölls medvetande 

nivån på en låg nivå men 

en signifikant ökning 
igen efter 2 veckors 

intervention (p<0,05). 

Denna ökning fortsatte 
även efter avslutad 

intervention. 

Resultatet på studien 

tyder på att ett 

sinnesstimulerings-

program bör tillämpas 

i mer än 1 månad för 
att uppnå en varaktig 

effekt på 

medvetandenivån och 
att minst 2 veckors 

intervention krävs för 

någon betydande 
effekt. Positiva 

förändringar av 

medvetandenivån vid 
tillämpning av 

individanpassat 

sinnesstimuleringspro
gram överstiger 

naturlig återhämtning. 

Studiens urval kan 
vara för litet för att dra 

några generaliserbara 

slutsatser. 

Hög 

kvalitet/lågt 

bevisvärde. 

 



Bilaga: Artikelöversikt 
 

 

Författare/ 

Land/ Titel 

Syfte Design Urval Behandlingsmetod Resultat Slutsats Studiens 

kvalitet/ 
bevisvärde 

Davis A E, 

Gimenez A, 
2003. USA 

(23). 

 
Cognitive-

behavioral 

recovery in 
comatose 

patients 

following 
auditory 

sensory 

stimulation  

Bedöma effekten av 

ett strukturerat auditivt 
sensoriskt 

stimuleringsprogram. 

Kvasiexperi-

mentell studie 
med en 

interventions-

grupp och 
kontrollgrupp 

12 manliga 

patienter med 
en svår 

traumatisk 

hjärnskada. 
GCS: 8 eller 

mindre. RLA 

poäng  
mellan 1-3.  

Interventions-

grupp, n= 9. 
Kontroll- 

grupp, n= 3. 

Strukturerad auditiv stimulering inleddes 3 dagar efter skadan 

och pågick i 7 dagar. 5-8 sessioner/ dag. Alla patienter fick 
liknande behandling. Varje session varade i 5-15 min. Studien 

utfördes på sjukhuset. Stimuli: Musik, klockor, 

handklappningar, radio och Tv. Familjens och vänners röster. 
Följa enkla och komplexa uppmaningar. Interventions- och 

kontrollgruppen bedömdes genom att jämföra GCS, SSAM*, 

RLA*, DRS*. Även vegetativa parametrar bedömdes. 
Interventionsgruppen fick även sedvanlig rehabilitering som 

kontrollgruppen. 

En positiv återhämtning 

av medvetandet (GCS, p-
0,278), kognitiva 

förmåga (RLA) och en 

statistiskt signifikant 
förändring vid auditiv 

stimulering (SSAM) 

(p<0,015) samt av nivån 
på handikapp (DRS) 

(p<0,005) för 

interventionsgruppen 
jämfört med 

kontrollgruppen. 

Cirkulation och hjärnans 
dynamiska status 

påverkades ej av auditiv 

sinnesstimulering. 

Tidig och upprepande 

exponering av 
sinnesstimulering via 

hörseln kan främja 

medvetandet hos 
patienter med en svår 

hjärnskada. Studien 

saknar dock ett större 
urval för att kunna dra 

några generella 

slutsatser. 

Hög kvalitet/ 

måttligt 
bevisvärde. 

Naudé K, 
Hughes M, 

2005. England 

(24). 
 

Considerations 

for the use of 

assistive 

technology in 
patients with 

impaired states 

of 
consciousness.  

Demonstrera några 
interventioner för 

patienter i ett 

medvetandesänkt 
tillstånd med fokus på 

assisterande teknik. 

 

Behandlingen utgår 

från SMART* Ett 
multimodalt sensoriskt 

behandlingsprogram. 

Singel Case. 
 

Patient med 
sänkt vakenhet. 

GCS:3. 

Studien utfördes på sjukhuset. 
Dag 120-150:. Initialt, sensorisk stimulering genom auditivt/ 

visuellt stimuli. Auditivt stimuli: Favorit musik, röst på 

familjemedlemmar och välkänd behandlare Visuellt stimuli: 
Familjära stimuli; foto på rallybilar, verktyg och familjen.  

Dag 160: Började visa respons på auditivt/visuellt stimuli. 

Fokusering av blicken mellan olika visuella stimuli. 

Introduktion med enkla verbala uppmaningar; höj ögonbrynen 

och rör på fingret. Facilitering av olika huvud-, finger- och 
tummrörelser. 

Dag 210: Olika touchkontakter introducerades för att ge 

möjlighet till träning av orsak-verkan sambandet genom att 
motoriskt styra touchkontakterna med finger, tumme och 

huvud till att spela musik.  

Dag 240:God handkontroll resulterade i användning av en 
enkel touchkontakt kopplat till att sätta på/av radio. Data 

introducerades och gav möjlighet till fortsatt träning av orsak-

verkan sambandet genom att använda en touchkontakt vid t ex 
dataspel och digitala foton av familjen. 

Auditiv och visuell 
stimulering var lyckad 

och dag 240 i 

behandlingen kunde 
patienten själv aktivera 

en radio genom att 

använda en touchkontakt 

med handen. 

Studien demonstrerar 
användandet av 

assisterande teknik. 

Hur noggrann 
användning av denna 

teknik kan leda till en 

ökad medvetenhet av 

patienter i ett minimalt 

responsivt tillstånd. 

Låg 
kvalitet/lågt 

bevisvärde. 

Watson MJ et 

al, 1999. 

England (25). 
 

Assessing a 

minimally 
responsive 

brain injured 

person . 

Identifiera patientens 

förmåga till fortsatt 

förbättring. 
 

Singel Case Patient med 

sänkt vakenhet. 

GCS: 10. 

Dag 250, touchkontakt monterades på patientens säng. Varje 

gång patienten touchade den med handen spelades musik. 

Musiken valdes efter intervju med anhöriga. Studien varade i 
120 dagar, utfördes på sjukhuset. Patienten hade touch-

kontakten monterade på sängen dagligen. Varje session 

började med att patientens högra hand fördes till touch-
kontakten flera gånger, av vårdpersonalen, för att göra 

patienten medveten om den. Ingen behandlare närvarade övrig 

tid under dagen. Registrering skedde automatiskt varje gång 
patienten touchade kontakten och lästes av 1 gång/vecka.  

Ingen eller mycket lite 

positiv förmåga till 

förbättring för patienten 
att interagera med 

omgivningen. Trots god 

fysisk funktion i höger 
arm/hand hade patienten 

ej kapacitet att lära sig 

hantera touchkontakten. 

I denna studie hade 

patienten ingen 

förmåga till fortsatt 
förbättring. 

Låg 

kvalitet/lågt 

bevisvärde. 
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Författare/ 

Land/Titel 

Syfte Design Urval Behandlingsmetod Resultat Slutsats Studiens 

kvalitet/ 
bevisvärde 

Lancioni G E et 

al, 2008. Italien 
(26).  

 

Learning in 
Post- coma 

Persons with 

Profound 
Multiple 

Disabilities: 

Two Case 
Evaluations. 

Bedöma tecken på 

inlärning hos två 
patienter i ett post-

coma tillstånd och 

med omfattande 
motoriska 

funktionsbortfall. 

Kvasiexperi-

mentell, 
single subject 

studie. 

ABABCB-
design. 

A= Baseline. 

B= Inter-
vention. 

C= Kontroll-

fas. Slump-
mässigt 

stimuli. 

Två patienter i 

ett vegetativt 
tillstånd och 

med omfattande 

motoriska 
funktions-

bortfall 

En session varade i 5 min för en av patienterna och 10 min för 

den andra patienten, 3-6 gånger/dag. Studien startade i ett 
senare skede i rehabiliteringen och utfördes i hemmen. 

Patienterna satt i rullstol. Stimuli valdes efter intervju med 

anhöriga och testade på patienterna innan studien. Stimuli: 
Familjära röster/ berättelser, sånger och musik. 1:a patienten 

gav respons genom en enkel ögonblinkning. 2:a personen gav 

respons genom en dubbel ögonblinkning. Sensor monterad på 
glasögonen registrerade ögonblinkningen och kopplades sedan 

automatiskt till ett valt stimuli  

Nivån på respons var 

signifikant högre i fas B 
än i fas A och C. 

Indikerar tydliga tecken 

på inlärning hos båda 
patienterna (p<0,01). 

Lärande principer i 

kombination med 
anpassande teknik och 

positiv stimulans kan 

med fördel användas 
vid bedömning och 

behandling av 

patienter i ett post-
coma tillstånd och 

omfattande motoriska 

bortfallssymtom. 

 

Medel 

kvalitet/lågt 
bevisvärde. 

Lancioni G E et 

al, 2008. Italien 
(27). 

 

Promoting 
Engagement, 

Requests and 

Choice by a 
Man with Post- 

Coma 

Pervasive 

Motor 

Impairment and 
Minimally 

Conscious State 

through a 
Technology-

Based Program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Främja en patientens 

engagemang, 
önskemål och val med 

lärandeprinciper och 

assisterande teknologi. 
 

1. Att kunna aktivera 

visuell stimulering 
med tummen. 

2. Att kunna påkalla 

uppmärksamhet, 

verbalt till mamma 

eller syster. 

 

Kvasiexperi-

mentell, 
single subject 

studie. 

ABABNB 
design 

startade 

studien med 
men övergick 

till olika 

kombina-

tioner av 

intervention 
mellan tumm- 

och 

röstrespons 
för att 

utvärdera 

patientens 
egna val. 
A= Baseline. 

B=Inter-
vention. 

N=Kontroll- 

fas. 
C1 och 

C2=Tumm- 

och 
röstrespons. 

En patient, man 

i ett minimalt 
responsivt 

tillstånd. CRS*: 

11. 

3-5 sessioner/dag, 10-20 minuter/gång. Studien startade i ett 

senare skede av rehabiliteringen, utfördes i hemmet och 
patienten satt i rullstol under studien. Stimuli var valda utifrån 

intervju med anhöriga.  

Intervention. Tummrörelser registrerades när tummen rörde 
pekfingret på samma hand genom en sensor placerad på 

pekfingret. Röstresponsens registrerades på ljud under 60 dB. 

En ljudsensor användes för att registrera ljud från patienten. 
Responsen registrerades till ett elektriskt kontroll system och 

var kopplat till ett valt stimuli.  

Stimuli för tummen= Filmsekvenser av tidigare sedda 

musikaliska evenemang.  

Påkalla uppmärksamhet kortare än 1,5 sek= Syster kom med 
dryck, kaka eller choklad.  

Påkalla uppmärksamhet längre än 1,5 sekund= Mamma kom 

med dryck, kaka eller choklad. 

Tummrespons: B och A 

eller N var signifikant. 
Påkalla uppmärksamhet: 

A och B var signifikant. 

Skillnaden mellan tumm- 
röstrespons: C1 och C 2 

var signifikant (p<0,01). 

 
Resultatet av studien 

visade att patienten lärde 

sig att rikta responsen till 

utvalda stimuli. Den 

visade också evidens för 
att patienten kunde göra 

målmedvetna val  

 

Ett 

rehabiliteringsprogram 
skulle kunna utformas 

för patienten i studien 

för att vidareutveckla 
hans rehabilitering och 

möjligtvis öka 

livskvalitet. 
- Forskning skulle 

kunna utvidgas till 

liknande fall för att 

bestämma 

generaliserbarheten av 
studiens resultat. 

- Ytterligare respons 

från patienten i 
kombination med 

assisterande teknologi 

skulle kunna bedömas 
för  att utöka vidden 

av intervention och 

diagnostiska 
möjligheter 

tillgängliga för 

patienter i ett post-
coma tillstånd och 

med omfattande 

motoriska 
funktionsbortfall. 

Medel 

kvalitet/lågt 
bevisvärde. 
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Författare/ 

Land/ Titel.  

Syfte Design Urval Behandlingsmetod Resultat Slutsats Studiens 

kvalitet/ 
bevisvärde 

Lancioni G E et 

al, 2008. Italien 
(28).  

 

A learning 
assessment 

procedure to re-

evaluate three 
persons with a 

diagnosis of 

post-coma 
vegetative state 

and pervasive 

motor impair-
ment. 

 

Tecken på inlärning 

för patienter i ett 
vegetativt tillstånd och 

omfattande motoriska 

funktionsbortfall kan 
modifiera den 

diagnostiserade nivån 

och bevisa nytt hopp. I 
denna studie är tre 

patienter exploaterade 

av stimuli för att söka 
efter sådana tecken på 

inlärning. 

Kvasiexperi-

mentell, 
single subject 

studie. 

ABABCB 
design. 

A= Baseline. 

B= Inter-
vention 

C= Kontroll-

fas. Stimuli 
presenterat 

slumpmässigt 

Tre patienter i 

ett post-coma 
vegetativt 

tillstånd och 

med omfattande 
motoriska 

funktions-

bortfall 

Sessioner 3-6 ggr/dag. Sessioner mellan 5-10 min beroende på 

patienternas möjlighet till delaktighet. Sammanlagt 125 
sessioner. Studien startade i ett senare skede av 

rehabiliteringen och utfördes i hemmen. Två av patienter satt i 

rullstol och en låg i sängen under studien. 1:a patienten: 
Respons med en enkel ögonblinkning. 2:a och 3:e patienten: 

Respons med en dubbel ögonblinkning. Glasögonen med 

sensorer avläste ögonblinkningarna som var kopplat till ett valt 
stimuli. Stimulit bestämdes i samråd med anhöriga och var 

testade på patienterna innan studien.  

Patient 1: Sånger, musik, röster från familjemedlemmar. 
Patient 2-3: Musik ur musikaler/opera. Samtal om familjära 

berättelser/bekanta. Engagerande och uppmuntrande samtal. 

Nivån på respons var 

signifikant högre i fas B 
än fas A och C för alla 

patienterna. Indikerar 

tydliga tecken på 
inlärning (p<0,01). 

Resultatet på studien 

kan ha viktig slutsats 
för att (a) ändra 

patienternas 

diagnostiska nivå och 
erbjuda dem nya 

behandlingsmöjlig-

heter (b) inkludera 
lärandeprinciper för 

personer i ett post-

coma vegetativt 
tillstånd och med 

omfattande motoriska 

funktionsbortfall. 

Medel 

kvalitet/lågt 
bevisvärde. 

Lancino G E et 

al, 2009. Italien 
(29). 

 

Technology- 
based 

intervention 

options for 
persons with 

minimally 

conscious state 
and pervasive 

motor 

disabilities. 

Studie 1. 

1 a: Kunna påverka 
omgivningen genom 

ögonblinkning kopplat 

till en touchkontakt. 
1:b Påverka 

omgivningen genom 

huvudrörelser kopplat 
till en touchkontakt. 

Påverka social kontakt 

genom att använda 
rörelsen i handen för 

att styra ett 

kommunikationshjälp
medel- VOCA*. 

Studie 2 

2 a: Kunna påverka 
två stimuli från 

omgivningen genom 

huvud- och fot rörelser 
kopplat till en 

touchkontakt. 

2:b: Påverka två 
stimuli av sociala 

kontakter med två 

VOCA anordningar 
genom att röra arm 

eller fot. 

 

Kvasiexperi-

mentell 
studie. 

En patient- 

ABAB 
design. Tre 

patienter- 

Multiple 
probe design 

across 

responses, 
ABAB1. 

Studie 1 b-2b.  

A= Baseline. 
B= Inter-

vention. 

B1= Inter-
vention två 

stimuli 

omväxlande 
eller två 

stimuli 

samtidigt. 

Fyra patienter i 

ett minimalt 
responsivt 

tillstånd och 

med omfattande 
motoriska 

funktions-

bortfall 

Behandlingen varade i 5 minuter, 3-12 ggr/dag beroende på 

patienternas möjlighet till delaktighet. Studien startade i ett 
senare skede av rehabiliteringen. Stimuli var valda utifrån 

intervju med anhöriga och testade på patienterna innan 

studien. Sammanlagt 71 sessioner. En signal från patientens 
respons skickades till ett kontrollsystem som aktiverade ett 

valt stimuli. Patienterna satt i rullstol under studien. 

1:a En dubbel ögonblinkning: Musik i 6 sek.  
1:b Tryck på touchkontakt med huvudrörelser: Komiska 

sketcher i 8 sek. Tryck på VOCA kontakt med handen: Påkalla 

uppmärksamhet för att få hjälp med att titta på familjära foton, 
tidningar eller film i 15-20 sek.  

2:a Tryck på touchkontakt med huvudrörelser: Film eller 

komisk video i 20 sek. Tryck på touchkontak med foten: Hör 
sekvens av patientens anhöriga i 20 sek. 

2:b VOCA kontak: Påkalla uppmärksamhet av vårdpersonal: 

Rörelser av kroppen och samtal i 20 sek. VOCA kontakt: 
Påkalla uppmärksamhet av anhöriga- Familjära historier, 

foton, sång, och musik i 20 sek. 

Alla patienter hade en 

signifikant ökning av 
nivån på respons i fas B 

jämfört med fas A 

(p<0,01). 

Intervention strategier 

baserat på 
inlärningsprinciper 

och assisterande teknik 

kan möjliggöra för 
patienter i ett minimalt 

responsivt tillstånd 

och med stora 
motoriska 

funktionsbortfall att 

kunna påverka 
omgivningen och 

sociala kontakter 

Medel 

kvalitet/lågt 
bevisvärde. 



Bilaga: Artikelöversikt 
 

 

Författare/ 

Land/ Titel. 

Syfte Design Urval Behandlingsmetod Resultat Slutsats Studiens 

kvalitet/ 
bevisvärde 

Lancioni G E et 

al, 2009. Italien 
(30).  

 

A technology-
assisted 

learning setup 

as assessment 
supplement for 

three persons 

with a 
diagnosis of 

post-coma 

vegetative state 
and pervasive 

motor 

impairment. 

Syfte med studien är 

att söka efter tecken på 
inlärning hos patienter 

i ett vegetativt tillstånd 

och med omfattande 
motoriska 

funktionsbortfall. 

 

Kvasiexperi-

mentell, 
single subject 

studie. 

ABABCB- 
design. 

A= Baseline. 

B= Inter-
vention. 

C= Kontroll-

fas.Slump-
mässigt 

stimuli. 

Tre patienter i 

ett vegetativt 
tillstånd och 

omfattande 

motoriska 
funktions-

bortfall.  

Sessioner 5-10 ggr/dag beroende på patienternas möjlighet till 

delaktighet. En session varade i 5 min. Sammanlagt 118 
sessioner. Studien startade i ett senare skede av 

rehabiliteringen. Stimuli bestämdes i samråd med anhöriga 

och var testade på patienterna innan studien. Två av 
patienterna satt i rullstol och en låg i sängen under studien. 

1: a patienten: Respons genom att knyta handens fingrar mot 

en touchkontakt i handen. 
2: a patienten: Respons med dubbel ögonblinkning.  

3:e patienten: Respons med enkel ögonblinkning. Glasögonen 

med sensor registrerade ögonblinkningen som sedan 
automatiskt var kopplat till ett valt stimuli. Stimuli: Familjens 

röster och berättelser. Visuella bilder och ljus. Sånger och 

musik. 

Nivån på respons var 

signifikant högre i fas B 
än i fas A och C för två 

av tre patienter  

(p<0,01). 
Indikerar tydliga tecken 

på inlärning. 

Tecken på inlärning 

kan vara en hjälp vid 
diagnostisering av 

patienter i vegetativt 

tillstånd och involvera 
delaktighet i ett 

rehabiliterande 

perspektiv. 

Medel 

kvalitet/lågt 
bevisvärde. 

* SMART: Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique. CRS: Coma Recovery Scale. Voca: Voice Output Communication. EEG: Elektroencefalografi. EKG: 

Elektrocardiografi. EMG: Elektromyografi. KRS: Koma Remisson Scale. SSAM: Sensory Stimulation Assessment Measure. RLA: Ranchos Los Amigos Level of Cognitive 

Functional Scale. DRS: Disability Rating Scale.  


