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Sammanfattning 

Bakgrund: Bobath behandlingsmetod utvecklades i England på 1940-talet för patienter med 

hjärnskador. I denna behandlingsmetod ska patienter lära sig att kontrollera sina onormala 

rörelser och muskelspasticitet. 

Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra Bobathmetoden med andra interventionsmetoder 

för att kunna se vilken behandlingsmetod som har bättre effekt för strokepatienter. 

Metod: Systematisk litteraturstudie gjordes i databasen AMED, PubMed och Cinahl för att ta 

fram aktuell forskning inom detta område. Artiklarna som kom fram är kvantitativa och Ran-

domiserade Kontrollerade studier. 

Resultat: Resultatet av studierna visar att Bobathmetoden har positiv effekt för att klara akti-

viteter i dagliga livet. Bobathmetoden visar förbättring från akuta fasen till efter behandling i 

ADL aktiviteter. Studierna visar att Motor Relearning Programme, Arm Basis training och 

Balance Performance Monitor träning har bättre effekt än Bobathmetoden i ADL aktiviteter.  

Arm Basis training, Motor Relearning Programme och Bobathmetoden förbättrade handfunkt-

ionen över tiden. Transcutan Electric Nerve Stimulation visade att det har förbättrat handrö-

relsen och handfunktionen förbättrades men i Bobathmetoden visade det bara förbättring av 

handfunktionen. 

Patienter som har tränat med Bobathmetoden kunde lättare sträcka ut sina muskler och hade 

förbättrat sin rörelseförmåga. Bobathmetoden har bättre effekt i rörelseförmågan än Ortho-

paedic Approach och Moment Science metoden. 

Antal ord: 4738 

Sökord: Bobath, Behandlingsresultat, Stroke, Aktiviteter i det dagliga livet (ADL)och Ar-

betsterapi 
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1. Bakgrund 

 

1.1Konsekvenser av stroke 

 

Stroke är en av tre de vanligaste sjukdomarna i Sverige. I Sverige drabbas varje år 30 000 till 

35 000 personer av stroke. Konsekvenser av stroke kan medföra att patienter kan få svårt med 

både motoriken och även kognitiva nedsättningar. De funktionsnedsättningar beror på vilken 

område i hjärnan som drabbas. Personer som drabbas av stroke kan få afasi(språkstörning) 

apraxi (känna igen föremålen) och neglekt(synbortfall) (Norrving & Trent 2001, Radomsky & 

Trombly 2008 1001-1006). 

 

 Risken att drabbas av stroke ökar med stigande ålder (Glader 2003). Stroke eller cerebrovas-

kulär skada (CVA) innefattar både propp och blödning i mellersta storhjärnsartären och är 

antingen en kärlskada eller en infarkt. Vilket innebär att kärl brister som i sin tur ger otillräck-

ligt med syre och följden blir att hjärnvävnader dör. Det leder till att felaktiga signaler skickas 

till det centrala nervsystemet, och kan medföra onormala rörelsemönster, balanssvårigheter, 

koordinationssvårigheter, onormalt hög muskelspänning, känselrubbning, kognitiva svårig-

heter och tids - rumsuppfattning (Radomsky & Trombly 2008,Norrving & Trent 2001).  

 

Vid skada i främre delen av hjärnhalvan får personen svår förlamning i benen, men armarna 

blir inte svårt påverkade. Om höger hjärnhalva skadas drabbas individens rörelseförmåga och 

personen blir vänster sidigt förlamad och om skada sker i motsatt sida personen blir högersi-

digt förlamad. De som blir drabbade av stroke får oftast svårt med språk, uppmärksamheten 

och även synskador. Förlamningen i kroppsdelar medför oftast spasticitet vilket gör att patien-

ter får svårt att klara sina vardagliga sysslor (t.ex. att klä på sig) (Norrving & Trent 2001). 

 

Spasticitet medför flexion i armen och extension i benen. Koordinationsrubbning kan orsakas 

vid stroke vilket gör att detta påverkar både fin och grovmotoriken. Då blir det svårare att 

gripa eller hålla ett föremål och även detta gör att patienten för svårt att hålla kroppen sym-

metrisk (Frigius & Acuilonius 2006).  

 

1.2 Arbetsterapi 

 

Arbetsterapeutens syfte är att inrikta sig mot att organisera och engagera individen för en me-

ningsfull och målinriktad aktivitet. För att förbättra patientens förmåga i de dagliga aktivite-

terna och bli självständig och använda sina kvarvarande förmågor eller lära nya färdigheter 

kan arbetsterapeuten använda olika interventionsmetoder i sitt arbete såsom återinlärning, 

anpassning av aktiviteter eller kompensatoriska hjälpmedel. Arbetsterapeuten måste ha kun-

skap för att förstå olika individers behov för att kunna planera behandlingen(Radomsky & 

Trombly 2008 & Clarke & Lecture 1995). 

 

1.3 Arbetsterapeutisk bedömning 

 

I Model Of Human Occupation nämner Kielhofner att arbetsterapeuten i sin bedömning måste 

ta reda på individens vanor, rutiner och intressen för att lättare kunna sätta mål (Kielhofner 

2004). 

 

En av arbetsterapeutens uppgift är att göra bedömningen av patientens styrkor och svagheter 

och de kan använda olika bedömningsinstrument. Bedömningsinstrumenten hjälper arbetste-

rapeuten att fastställa och prioritera behandlingen.  
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Utförandet och tillfredställelsen med aktivitetsutförande kan användas som resultat för att 

bedöma förändringar över tiden (Radomsky & Trombly 2008). 

 

Bedömningsinstrumenten Motor Assessment Scale (MAS) och Barthel Index (BI) är två be-

dömningsinstrument som arbetsterapeuten kan använda i sin bedömning. Motor Assessment 

Scale är ett bedömningsinstrument som mäter den motoriska funktionen/handfunktion. Mät-

ningen består av åtta kategorier. Fem kategorier mäter funktionella rörelser och tre kategorier 

mäter funktionella aktiviteter i övre extremiteten. Betygskalan i varje kategori ska ligga mel-

lan noll och sex. Barthel Index bedömnings-instrument är ett observations bedömningsinstru-

ment. Detta instrument mäter individens förmåga vid utförande av ADL- aktiviteter i dagliga 

livet. Arbetsterapeuten kan få information om patienten genom direkt observation eller med 

hjälp av anhöriga, bekanta och vårdpersonal. Enligt detta instrument observerar arbetsterapeu-

ten patienter i tio P- ADL aktiviteter (personliga vård t.ex. att bada) och I-ADL aktiviteter 

(instrumentall ADL t.ex. att handla) för att få information om patientens förmåga i sina dag-

liga aktiviteter. Patienten kan även själv rapportera sin förmåga i de dagliga aktiviteterna. Den 

totala poängen för de tio aktiviteterna räknas ihop till en summa poäng mellan noll till hundra 

(noll beroende, hundra oberoende) (Radomski & Trombly 2008,Wong& Chen 2004).  

 

1.4. Arbetsterapeutiska interventioner vid stroke  
 

En av arbetsterapeuters uppgift är att lära ut strategier till patienterna för att de skall kunna på 

ett säkert och rätt sätt ändra sin kroppsposition vid aktiviteter (Radomsky & Trombly 2008). 

 

Detta är de vanligaste behandlingar som arbetsterapeuter gör generellt vid stroke. 

Kompensatorisk (adaptiv) och remedial (återställande) interventioner vid ADL- aktiviteter. 

Kompensatorisk (adaptiv) intervention lär patienten använda sin drabbade/odrabbade kropps-

del. Remedial (återställande) intervention innebär att patienter gör gradvis lättare uppgifter 

och när de har nått dessa mål bör de träna svårare aktiviteter och de får inga nya uppgifter 

förrän de har lärt sig dessa uppgifter. Även kompensatoriska (adaptiv) och Remedial (återstäl-

lande) träningar kan användas för stroke patienter då de flesta har dålig känselförmåga i en del 

av kroppen. Träningen innebär taktil stimulans, positiv feedback och upprepande av uppgifter 

t.ex. en träning kan vara att de använder sin skadade hand med att hålla ett föremål t.ex. en 

kopp (Radomsky & Trombly 2008). 

 

Det finns även det specifika behandlingsmetoder vid behandling av stroke såsom: Movement 

Science Based (MSB), Motor Relearning Programme (MRP), Transcutan Electric Nerve Sti-

mulation (TENS) och Task-related reach training. 
 

Movement Science Based, Movement Therapy Approach är en behandlingsmetod som bör 

användas i tidigt skede av sjukdomen för att patienten ska uppnå ett bra resultat. Behandling-

en sker i sex olika steg (I-VI) och även om patienter inte klarar en specifik träning så kan de 

gå vidare med till nästa steg. I denna behandlingsmetod görs både sensorisk och motorisk 

bedömning. 

 

För att patienten ska kunna göra viljestyrda och frivilliga rörelser bör man stärka deras reflex-

rörelser och detta görs genom träning i över/under kroppen, nacken, ryggraden och balansrö-

relse.  
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I denna behandlingsmetod bör patienten göra uppgiften utan att titta på sin involverade sida 

och de kan även lära sig att göra uppgifter med hjälp av visuell återkoppling (Radomsky& 

Trombly 2008). 

 

Träning enligt Motor Relearning Programme sker genom motorisk funktionsträning liksom att 

gå, stiga upp, nå ett föremål. Patienten bör göra träningen med så normala rörelser som möj-

ligt och även i olika miljöer. Arbetsterapeutens uppgift är att genom vägledning, undervis-

ning, positiv feedback och motorisk träningen lära patienten att utföra aktiviteterna på egen 

hand. Även sensorisk input vid motoriska funktionsträningar hjälper patienten att bli med-

veten om sin svaga sida (Radomsky& Trombly 2008). 

 

TENS -elektriska stimulering behandling sker genom aktivering av patientens förlamade 

muskler med hjälp av elektriska stimuleringar. Syfte är att öka patientens styrka och uthållig-

het i muskler och även minskar smärta. Fyra primära typer av stimulans används i denna be-

handlingsmetod: subsensorisk, sensoriska, motoriska och det områden patienten har ont. I 

behandlingen sätts elektroderna i det område patienten har smärta genom aktivering av moto-

riska punkter, triggerpunkter och akupunktur punkter. Denna sensoriska stimulering verkar 

smärtstillande för patienten vilket innebär att patienten lättare kan utföra funktionella aktivite-

ter och rörelser (Radomsky& Trombly 2008). 

 

Task -related reach training baseras på att kontrollera rörelser genom att utföra målinriktade 

uppgifter. Förbättring av rörelsemönster uppnås genom förbättring av utförande av uppgiften. 

Arbetsterapeuten lär patienten nya strategier för att organiserar och göra normala rörelser. I 

denna behandlingsmetod lär patienten sig att använda olika kompensatoriska hjälpmedel i 

olika miljöer. Arbetsterapeuten kan även anpassa miljön t.ex. att ta bort onödiga saker och 

delar uppgiften i mindre delar (Willards & Spackman’s 2009). 

 

1.5. Bobathmetoden 

 

Bobathmetoden är en behandlingsmetod som utvecklades i England 1940. Berta Bobaths ar-

bete handlade om barn/ vuxna med cerebral pares med motoriska funktionsnedsättningar.  

I västvärlden är Bobathmetoden en känd behandlingsmetod men den används i begränsad 

omfattning (Radomsky & Trombly 2008, Bobath 1971, Kollen & Lyons 2009). Denna metod 

används för att lära hjärnskadade patienter att behärska sina okontrollerade, osymmetriska 

rörelser, stelhet och underlätta rörligheten dvs. statistisk kinetiska rörelsemönster och återin-

lärning av förlorade funktioner på den drabbade sidan. 

 

I behandlingen måste patienten göra alla rörelser utan ansträngning, då ansträngningen ökar 

deras spasticitet. Det är viktigt att patienter vid gångträning involverar alla sina kroppsfunkt-

ioner och t.ex. använder armen när de går därför att enbart gångträning ökar spasticitet i andra 

kroppsdelar anser Berta Bobath (Radomsky & Trombly 2008, Bobath 1990).    

 

Inlärning av motoriska rörelser i denna metod sker genom att träna bort reflexerna så att det 

sker förändringar i centrala nervsystemet (CNS) (Radomsky & Trombly 2008). 

 

I behandlingen arbetar man först med den grundläggande kroppshållningen och detta utarbe-

tas och sammanförs sedan tills patienten lärt sig sina funktionella förmågor (Kielhofner 2004). 
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Motoriska problem på grund av hjärnskada beskrivs både som positiva och negativa. Positiva 

egenskaper påverkar motoriken (överdrivna reflexer och spasticitet) och negativa egenskaper 

påverkar koordinationssvårigheter. Berta Bobath anser att innan negativa symtom behandlas 

bör de positiva symtomen korrigerats först (Radomsky & Trombly 2008). 

 

Om det centrala nervsystemet på nytt stimuleras utifrån med sensoriska informationer så blir 

rörelserna lättare och patienten lär sig nya aktiviteter (Keilhofner 2004). 

 

Bobath anser att om patienten lära sig att stimulera proximala delar av skuldergördeln kan de 

få bättre kontroll över sin rörlighet avseende axlar och skuldror (Radomsky & Trombly 2008). 

 

Syftet med metoden är att optimera kroppshållningen och rörelsen. 2001 hävdade Mayton att 

arbetsterapeutens uppgift är att leda patienter med skada i centrala nervsystemet till att åter-

hämta maximala funktioner så att de kan lära sig motorisk kontroll (Raine& Phys 2007). 

 

Många författare i Bobathmetoden fokuserar på normaliseringen av spändhet innan aktiv rö-

relse underlättas. De menar att gradvis förkortning av muskler förstör återhämtningen av 

funktionsförmåga och detta gör att det blir svårare för strokepatienter att utföra effektiva rö-

relser (Radomsky & Trombly 2008). 

 

Under de två senaste decennierna har det utvecklas en bättre förståelse för motoriska inlär-

ningar och funktions återhämtning efter stroke. Det internationella Bobath instruktör träning 

förbundet (IBITA) anger att Bobathmetoden är ett angreppssätt för behandling av patienter 

med störningar av funktionsrörelse och nedsatt kroppshållning. Nuvarande studier visar att 

patienterna får bättre behandlingsresultat av erfarenheter vilket leder till bättre resultat, men 

även kompenserade rörelsestrategier hjälper patienterna att återhämta kroppsfunktionen för att 

hantera återstående brister. 

 

1.6 Problemformulering  

 

Patienter som drabbar av stroke har ofta nedsatt rörelseförmåga i kroppen, handen och även 

de har svårt att utföra sina ADL aktiviteter. Därför det är viktigt att undersöka vad forskning-

en säger om detta. Jag vill med arbete ta reda på om Bobathmetoden är effektivare jämfört 

med andra metoder. Samt möjliggöra att rätt behandling kan utföras för behandling av stroke-

patienter, och även det bevisar att metoden utmärker sig till bättre resultat än andra metoder. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om Bobathmetoden är mer effektiv än andra be-

handlingsmetoder när det gäller förbättra handfunktion, ADL-förmåga och kroppens rörelse-

förmåga för personer som drabbats av stroke. 

 

3. Metod 

 

3.1 Design 

 

En systematisk litteraturstudie valdes. I en systematisk litteraturstudie sammanställs forsk-

ningsstudier från tidigare empiriska studier, för att kunna använda i den kliniska verksamhet-

en (Forsberg& Wengström 2006). 
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3.2 Litteratursökning och urval 

 

Sökorden söktes genom kontrollerade Mesh termer. Genom systematisk sökning av artiklar, 

artiklar som undersökte effekten av Bobathmetoden i jämförelse med andra behandlings-

metoder.  I databaserna AMED, PubMed och Cinahl användes följande sökord: Bobath, Neu-

romuscular facilitation (subject term), Neurodevelopmental Treatment, Treatment outcome, 

Stroke, ADL och Occupational Therapy. Sedan kombinerades sökorden med varandra.  I bi-

laga 1 redovisas alla sökord, antal träffar, samt kombinationer av sökord. I urval 1 för att välja 

ut de mest relevanta artiklar läste jag artiklarnas titlar och abstrakt och valde de artiklar som 

handlade om Bobathmetoden. 

 

I urval två läste jag alla artiklar i fulltext. Artiklar söktes även genom manuell sökning i refe-

renslistor och en artikel valdes genom detta. Inklusionskriterier vid urvalet var att artiklar var 

vetenskapliga och Peer- review. Personerna i studierna är vuxna som har drabbats av 

stroke/Hemiplegi. Studierna skulle jämföra Bobath med en eller flera andra metoder och de 

valda artiklarna var mellan 1986-2011. Åtta artiklar är på Engelska och en artikel är på 

Norska språket. 

 

3.3 Dataanalys 

 

Först gjordes kvalitetsgranskning med hjälp av checklista enligt granskningsmall i kvantitativ 

metod enligt Bilaga 2.  Om mer än sjuttio procent av svaren i checklistan blev positiva visade  

det att artikeln hade högt kvalitetsvärde. Om femtio till sjuttio procent av svaren blev positiva 

i checklistan visade det att artikeln hade medel kvalitetsvärde (Forsberg& Wengström, 2008).  

 

För att granska artiklarnas innehåll granskades varje artikel var för sig och utgick från syfte. 

Utfallsmått i studierna skulle vara handfunktion, ADL förmåga eller kroppens rörelseförmåga. 

 

3.4 Etiska ställningstagande 

 

Arbetsterapeuten måste tar hänsyn till patienters rättigheter för ett värdefullt liv. Etisk kod 

innefattar både arbetsterapeutens yrkesuppgifter och även patienters rättigheter (FSA, 2004). 

 

Personerna i studierna har gett sitt medgivande till att delta i studierna och studierna är god-

kända av etiska kommittén. Deltagarna i studier kunde avbryta behandlingen om de vill. 

 

4. Resultat  
 

Resultatet är en sammanfattning av nio vetenskapliga artiklar som söktes i databaser i refe-

renslista. Studierna är publicerade mellan år 1986-2011. I alla artiklar jämfördes Bo-

bathmetoden med olika behandlingsmetoder för strokepatienter. De interventioner som jäm-

fördes med Bobathmetoden i studierna är Moment Science Method, Motor Relearning Pro-

gramme, Orthopaedic Approach, Arm Basis training, Task- related reach training, Transcutan 

Electric Nerve Stimulation (TENS), Traditional exercises, Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF) och Balance Performance Monitor. 

 

I de nio artiklarna som granskades var syftet att undersöka vilken metod som hade bästa resul-

tat i behandlingen för att förbättra handfunktionen, ADL förmågan och/eller kroppens rörelse-

förmåga. I de nio artiklar som framkommer i studien är sju artiklar Randomiserade kontrolle-
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rade studier (RCT), en artikel är pilot studie och en artikel är kontrollerade klinisk studie. An-

tal patienter som deltog i studierna är varierande. Totalt deltog 630 personer i studierna varav 

227 var kvinnor och 259 var män (bilaga 3).  I en av studierna uppgavs inte hur fördelning var 

mellan män och kvinnor (Dickstein & Shaham 1986). 

 

Handfunktionen mättes i fem studier med Motor Assessment Scale instrument. I en artikel 

mättes handstyrkan med Goniometer och i en artikel mättes det med Action Research Arm 

test och i en artikel mätning utfördes enligt studie av Katrak (bilaga 3). 

 

ADL (aktivitet i dagliga livet) i sju studier mättes med Barthel Index bedömningsinstrument. 

Detta instrument visar hög reliabilitet och validitet (Radomski & Trombly 2008).  

 

Validitet testade innebär att det mäter det som ska mätas och reliabilitet testade innebär att det 

mäts förändringar under studier och mätningen är likadan även om det mättes vid olika tider 

eller av andra bedömare och mätningen är tillförligt (Radomski & Trombly, 2008). 

 

4.1. Effekten av Bobathmetoden på handfunktionen och handrörelser 

 

I dessa åtta studier Jämfördes Bobathmetoden med olika behandlingsmetoder för att se vilken 

metod som är effektivare än Bobathmetoden för att förbättra handrörelse och handfunktionen.  

 

De metoder som jämfördes med Bobath är såsom: Arm Basis training, Motor Relearning Pro-

gramme, Transcutan Electric Nerve Stimulation, Traditional exercises, Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation och Orthopaedic Approch ( Vliet &Foxall 2004, Wang &Yang 

2005, Platz, & Pause 2005, Langhammer &Stanghelle 2000, 2010, 2001, Yozbatiran &Bozan 

2005, Dickstein & Shaham 1986). 

  

I en studie visar resultatet att patienter som behandlades med Bobathmetoden hade bättre 

handfunkion än de patienter som behandlades med Ortopedic grupp (Wang & Yang 2005). 

 

En studie jämfördes behandling med Transcutan Electric Nerve Stimulation med Bo-

bathmetoden. Mättningen gjordes både i början och i slutet av behandlingen. Det visade sig 

att patienter som behandlades med Transcutan Electric Nerve Stimulation hade bättre effekt i 

att kunna röra både sin tumme (flexion, extension, opposition) och även fick bättre funktion 

att kunna greppa och hålla i föremålen i olika storlekar. Patienterna som behandlades i Bobath 

grupp visade endast signifikant förbättring i sin handrörelse (Yozbatiran & Bozan 2005). 

 

En studie visar ingen signifikant skillnad mellan Motor Relearning Programme och Bo-

bathmetoden i akuta fasen när det mättes hand och arm rörelser med Motor Assessment Scale. 

Det visade att i slutet av behandlingen Motorisk Relearning Programme hade bättre resultat än 

Bobath gruppen i handfunktionen (Langhammer& Stanghelle 2000). 

 

Två studier visar att Motor Relearning Programme och Transcutan Electric Nerve Stimulation 

hade bättre resultat i slutet av behandlingen än Bobathmetoden för att patienterna kunde röra 

sina händer (Yozbatiran & Bozan 2005, Langhammer& Stanghelle 2000). 

 

Tre studier visar att det inte är någon signifikant skillnaden mellan Bobathmetoden, Arm Ba-

sis training, Traditional exercises, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation och Motor Re-

learning Programme i handfunktionen (Dickstein & Shaham, 1986, Platz & Pause 2005, Mu-

die& Lee 2002, Dickstein & Shaham 1986,). 
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Det var ingen signifikant skillnad mellan Traditional exercises, Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation och Bobathmetoden i handleden när det mättes med Active Range av Motion 

(ROM). 72 % av patienterna som hade begränsad Active Range av Motion (ROM) i handle-

den hade inte blivit bättre i handfunktionen i slutet av behandlingen(Dickstein & Shaham 

1986). 

En studie visade att Arm Basis training hade signifikant förbättring än Bobathmetoden för att 

patienterna kunde röra sina händer (Platz& Pause 2005). 

 

4.2. Effekten av Bobathmetoden på ADL-förmågan 

 

I sex artiklar jämfördes Bobathmetoden med olika behandlingsmetoder. såsom: Bo-

bathmetoden, Motor Relearning Programme, Traditional Exercises och Moment Science 

Method, Arm Basis training, Orthopaedic, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Ba-

lance Performance Monitor, Task-related reach training. Dessa interventionsmetoder hade 

positivt effekt i aktivitet i dagliga livet (Vliet & Foxall 2004, Wang & Yang 2005, Plat& Pa-

use 2005, Mudie& Lee 2002,Langhammer & Stanghelle 2010,2001, Dickstein & Shaham, 

1986).  

 

I samtliga studier mätte aktivitet i dagliga livet (ADL) med Barthel Index instrument (Vilet & 

Foxall 2004, Langhammer & Stanghelle 2000,2001,2010, Dickstein & Shaham 1986, Mu-

die& Lee 2002). 

 

Två studier visade att behandling med Motor Relearning Programme och Moment Science 

Methoden hade bättre resultat än Bobathmetoden i dagliga aktiviteter. Patienter som behand-

lades med Moment Science interventionsmetod hade bättre effekt än Bobathmetoden i vissa 

ADL- aktiviteter (att klara sin toalett situationen) och även P-ADL (instrumentella ADL) t.ex. 

att gå ut på promenad. Patienter som behandlares med Motor Relearning Programme hade 

lättare att kunna hålla skeden och föra maten till munnen(Van & Foxall 2005, Langhammer & 

Stanghelle 2000). 

 

Resultatet av fyra studier visade att det fanns ingen signifikant skillnad när Bobathmetoden 

jämfördes med dessa behandlingsmetoder liksom: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, 

Balance Performance Monitor, Task-related reach training, Arm Basis training och Tradtional 

Exercises i ADL- aktiviteter efter avslutade behandlingen (Dickstein & Shaham1986, Platz, & 

Pause, 2005,Mudie & Lee 2002). 

 

Det var även ingen signifikant skillnad mellan Motor Relearning Programme och Bo-

bathmetoden gällande behandling i den akuta fasen. Men Motor Relearning Programme hade 

bättre resultat än Bobathmetoden i vissa ADL aktiviteter t.ex. patienten klarade bättre toalett 

situationen (Langhammer& Stanghelle 2010,2001). 

 

4.3. Effekten av Bobathmetoden på kroppens rörelseförmåga 

 

Fyra studier jämförde Bobathmetoden med andra behandlingsmetoder för att förbättra krop-

pens rörelseförmåga. De olika interventionsmetoder som jämfördes med Bobathmetoden i 

dessa studier är såsom: Movement Science Based, Balance Performance Monitor, Task-

related reach training, Orthopaedic Approach och Motor Relearning Programme. Resultatet 

visade att patienter i samtliga behandlingar lättare kunde röra sina kroppsdelar efter behand-
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lingen(Vilet & Foxall 2004,Wang & Yang 2005,Mudie& Lee 2002,Langhammer & 

Stanghelle 2001). 

En studie visade att i början av behandlingen Bobathmetoden och Movement Science Based 

hade bättre effekt för att förbättra kroppsfunktionen. Men resultatet efter behandlingen visade 

sig att Bobathmetoden hade bättre effekt när det mättes patienternas rörelseförmåga från lig-

gande till sittande (Vliet& Foxall 2005).  

 

I en studie visar att det fanns signifikant förbättring i både Bobath gruppen och Orthopedic 

gruppen. Studien visade att Bobathmetoden har större förbättringen i motoriska kontroller i 

övre kroppsdelen vilket det inte visade i Orthopedic gruppen (Wang & Yang, 2005). 

 

Resultatet i två studier visar att Motor Relearning Programme och Balance Performance Mo-

nitor har signifikant skillnad för att förbättra patienterna motoriska funktioner än Bo-

bathmetoden. I ena studier visade det att i början av behandlingen Balance Performance Mo-

nitor och Bobathmetoden hade båda bättre effekt för patienternas kroppsfunktion än i Task 

specific reach. Efter behandlingen visade resultatet det att Balance Performance Monitor är  

effektivare än task specific reach training och Bobathmetoden. Patienter med Balance Per-

formance Monitor 83 %, Task specific reach 38 %, Bobathmetoden 29 %.  

 

I dessa studier visade att Motor Relearning Programme och Bobathmetoden har positivt effekt 

för att förbättra motoriska funktionen i kroppen. Men efter behandlingen visade det att Motor 

Relearning Programme hade bättre resultat än Bobathmetoden( Mudie& Lee 2002, Lang-

hammer& Stanghelle 2001). 

 

5. Diskussion 

 

Det gjordes en systematisk litteraturstudie och det framkom nio artiklar från år 1986-2011. 

Tre studier har samma författare. Alla nio artiklarna Bobathmeden jämförs med olika behand-

lingsmetoder. Denna studie görs för att kunna se om Bobath behandlingsmetoden är effekti-

vare än andra behandlingsmetoder för att kunna förbättra handfunktion, ADL- förmågan och 

rörelseförmågan för stroke patienter (bilaga 2,3). 

 

Sju artiklar är randomiserade kontrollerade studier. Patienterna valdes slumpvis i olika be-

handlingsgrupper. Randomisering är en säker metod inom medicinska beslut men det besvarar 

inte alla frågor (bilaga 3). 

 

Arbetsterapeuten ska arbete utifrån etiska riktlinjer för att patienten ska få sina rättigheter för 

ett värdefullt liv (FSA, 2004).  

 

Studier visar att personerna har gett sitt medgivande och de kunde avbryta behandlingen om 

de ville. Resultatet av studien visar att Bobathmetoden har en positivt effektivt metod när det 

gäller att förbättra handfunktionen, kroppens rörelseförmåga och ADL förmågan (bilaga 3). 

 

Motor Relearning Programme hade bättre effekt både i motoriska funktioner och även det har 

förbättrat patienternas ADL- aktiviteter än Bobathmetoden (bilaga 3).  

 

Bobathmetoden har bättre effekt när det mäts patienternas grovmotoriska från (liggande till 

sittande) än Moment Science Method och även Bobathmetoden har bättre effekt än orthoepdic 

metod för att förbättra patienternas handfunktion (Wang & Yang 2005, (Vliet & Foxall 2004). 

 



 

 

12 

  

Studien visade att Balance Performance Monitor är effektivare än Task specific reach och 

Bobathmetoden för att förbättra rörelseförmåga (bilaga3).  

 

Studien visar att Motor Relearning Programme har bättre effekt i patienternas handfunktion 

än Bobathmetoden. Moment Science Method och Balance Performance Monitor har bättre 

effekt i patienternas ADL förmågan än Bobathmetoden. Arm Basis training har bättre effekt i 

både motoriska och armfunktionen än Bobathmetoden (bilaga3) 

 

Det var ingen skillnad mellan Motor Relearning Programme och Bobathmetoden i den akuta 

fasen för att förbättra handfunktionen. Både grupperna förbättrades i handfunktionen och 

handrörelser i slutet av behandlingen. Motor Relearning Programme, Arm Basis training och 

Electrical stimulation hade bättre effekt för att patienterna ska kunna röra sina händer.  

 

Traditional exercises, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation och Bobathmetoden var inte 

effektiva i Active Range av Motion (ROM) i handleden.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

 

I denna litteraturstudie har jag endast funnit nio studier inom detta område, därför finns det få 

artiklar inom arbetsterapi. Sju av nio artiklar är randomiserade kontrollerad studie och det 

visar att studie har god kvalitet vilket resultera studiens trovärdighet(Vliet, & Foxall, A, 

2004,Langhammer & Stanghelle 2000, 2010, 2001 Wang &Yang  2005, Platz & Pause 2005 

Mudie & Lee2002). 

 

Arbetsterapeutens uppgift är att fokusera på aktiviteter som utförs i vardagen, och aktiviteten 

kan inrikta sig att patientens kan lära sig något och även tycker att aktivitet är meningsfull 

(Eklund&Leufstadius 2010,s.30,211). 

 

Lennon Baxter och Ashburn förklarar att målen med terapi är att främja effektiviteten och 

rörligheten hos individen även han/hon inte kan återfå normala rörelser(Kollen & Lyons 2009, 

Raine& Phys 2007). 

Kunskaper om olika behandlingsmetoders effekt är viktiga för att vi ska kunna välja rätt me-

tod för patienter i vårdarbetet. Därför det var viktigt att undersöka de andra olika behand-

lingsmetoder för att se om vilken metod var mer effektivare än Bobathmetoden för patienter-

nas handfunktion, rörelseförmågan och ADL- aktiviteter. Det var svårt att sammanställa och 

generalisera resultatet, eftersom det var olika behandlingar som jämfördes med Bo-

bathmetoden och även det var olika uppföljnings tid(bilaga 3). 

 

Efter denna undersökning blir man fundersam om vilken interventionsmetod som bäst hjälper 

patienter vid stroke? När forskningen visar att Bobathmetoden inte är effektivast och bästa 

metoden för att använda den för strokepatienter vid ADL- aktivitet kan vi ändå använda denna 

metod? (bilaga3). 

Är det rätt att utsätta patienter för fel behandling av etiska skäl och låta patienterna lägga tid 

på träning om man har forskningsstöd som visar att denna metod inte är effektivaste? (bilaga 

3). 

Vi måste alltid ta hänsyn till individens bästa och använda evidensbaserade behandlingsme-

toder. Forskningens resultat kanske undervärderar denna metod, men vi ska inte bortkasta allt 

forskningsarbete för att de inte har bästa effekter. Vi kan komplettera denna metod med andra 

behandlingsmetoder och även kompletterar det med andra personers erfarenheter till t.ex. an-

höriga, vårdpersonaler för att ge bättre omvårdnad. 
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Några interventionsmetoder som inte fanns med i bakgrundslitteraturen har kommit fram i 

studierna vilket var Ortopediska, Balance Performance Monitor och Arm Basis Training.  

 

Den Ortopediska behandlingsmetoden är en effektiv metod för strokepatienter, men det är inte 

bättre än Bobathmetoden. Ortopediska interventionsmetoder ger en god effekt om det används 

i tidigt skede av sjukdomen. I denna behandlingsmetod patienter bör träna både aktivt och 

passiv motoriska träningar. I denna träningsmetod patienten tränar sin skadade sida med hjälp 

av sin assistent varje uppgift flera gånger i en horisontallinje(Wang & Yang, 2005). 

 

Två andra interventionsmetoderna visade sig vara effektivare än Bobathmetoden. Det ena är 

Balance Performance Monitor och det andra är Arm Basis Training (bilaga 3). 

 

I Balance Performance Monitor metod används en dator som hjälpmedel. I behandlingen trä-

nar patienten sin tyngdöverföring från höger till vänster både sittande och stående.Patienten 

får respons genom att det visas ett grön ljus på dataskärmen när patienten sitter rätt och röd 

eller orange färg på skärmen när patienten sitter fel. I träningen rör patienten ett föremål med 

sin skadade hand i olika höjder och avstånd både i sittande/stående(Mudie & Lee 2002). 

Denna behandlingsmetod gör att patienten blir medveten om sin kroppsställning och även kan 

fördela sin kroppsvikt jämnt vid sittande och stående. I denna träning patienten får feedback 

när han gör fel/rätt rörelser. I behandlingen patienten använder bägge sina skadade och friska 

kroppsdelar. Detta gör att patienten efter denna behandlingsmetod kan göra sina ADL aktivi-

teter på en naturlig rörelse.  

I Arm Basis Training behandlingsmetod är det återställning av kroppsfunktionen i den förla-

mad sida genom aktiva rörelser i över/under kroppen. I denna behandlingsmetod upprepar 

patienten rörelseträningen i tre steg: först väljs arm rörelse utan att ta hänsyn till kroppshåll-

ningen. I det andra steget väljs träning med att ha kontroll över sin kroppshållning. 

Det tredje träningssteget görs med komplicerad kroppshållning. Denna behandling hjälper 

patienter att få bättre kontroll över sina muskler, rörelser och kroppshållning(Platz&Pause 

2005). Genom att göra rätt rörelser och upprepa den kan patienten lära sig aktiviteten på nytt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Sökorden söktes genom kontrollerade Mesh termer. Sökningen gjordes i databasen Amed, 

Pub Med och Cinahl. I alla artiklar jämfördes Bobathmetoden med andra behandlings-

metoder. Följande sökord söktes i oika databser var för sig och även i kombination med 

varandra såsom: Bobath, Neuromuscular facilitation (subject term), Neurodevelopmental 

Treatment, Treatment outcome, Stroke, ADL och Occupational Therapy. I urval 1 läste jag 

artiklarnas titlar och abstrakt och i urval två läste jag alla artiklarna i fulltext. En artikel söktes 

genom manuell sökning. De valda artiklarna är mellan 1986-2011. Åtta artiklar är på Eng-

elska och en artikel är på Norska språket (bilaga 1). 

 

För att besvara syfte och frågeställningen valdes systematisk litteraturstudie. Systematisk litte-

raturstudie är från tidigare forskning och detta görs för att underlätta vårdarbetet i klinisk 

praxis (Forsberg& Wengström 2008). 

 

Artiklarna som ingår i studierna är alla kvantitativa studie vilket gör att resultatet blir lättare 

att jämföra. De flesta av studierna är Randomiserade Kontrollerade studie.  
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Detta gör att studierna har högt bevisvärde och den visar den mest effektivaste interventionen 

för strokepatienter. I studierna går att se vilka behandlingsmetoder som jämförs med Bo-

bathmetoden och deltagarna är tydligt beskrivna och även om det finns ett lite bortfall. 

 

Personerna delades slumpvis i olika behandlingsgrupper. Det tog ganska lång tid att ta fram 

relevanta artiklar och även många ord som söktes var inte relevant för studiesyfte. Det fanns 

tyvärr inte så mycket forskning kring detta område.  Nackdelen med litteraturstudie var att jag 

inte har kollat i alla artiklar i världen. Vid sökning av artiklarna det kom fram några artiklar 

på andra språket än Engelska och Norska. Några av dessa artiklar vara intressanta när jag läste 

deras titlar och abstrakt, men jag kunde inte läsa för att jag inte kunde de språken. Om jag 

kunde förstå alla artiklar från olika länder detta kunde bättre styrka min studie.  

 

I en studie användes många olika bedömningsinstrument och mätningar och detta gjorde att 

det blev en annan studie resultat (Platz&Pause 2005). 

 

I studien undersöktes olika mätningar hos patienter såsom: handfunktion, rörelseförmågan och 

ADL förmågan. Detta var ett stort område men orsaken till detta var att det var svårt att få tag 

i tillräckliga artiklar.  

 

Mätinstrument i sju studier är Barthel Index instrument och det mätte aktiviteter i dagliga livet 

vilket bevisar reliabilitet och validitet och trovärdighet(Bilaga 3). 

 

6. Slutsats 

 

I denna litteraturstudie har undersökts Bobathmetodens effekt för behandlingen av patienter 

som drabbats av stroke. Denna interventionsmetod har vi läst ut vid arbetsterapi utbildning i 

Sverige, och det är intressant att veta om denna behandlingsmetod är effektivare än andra be-

handlingar och metoder. Trots att resultatet av studie visar att Bobathmetoden inte har bättre 

effekt än andra behandlingsmetoder för strokepatienter i ADL, handfunktion och rörelseför-

mågan, användas denna metod i olika vårdsektor.För att uppnå bästa resultat för behandling 

av strokepatienter man behöver göra kombinationer av andra interventionsmetoder.  

Därför att olika metoder är bra på olika sätt. t.ex. Arm Basis Training behandlingsmetod är en 

bra inlärningsmetod. I denna behandlingsmetod patienter kan göra en aktivitet i flera gånger 

för att aktiviteten blir automatiserade, så patienten kan utföra denna aktivitet självständig se-

nare. Patienter som har tränat med Bobathmetoden kunde lättare sträcka ut sina muskler och 

hade förbättrat sin rörelseförmåga. Bobathmetoden har bättre effekt i rörelseförmågan än Ort-

hopaedic Approach och Moment Science metoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

  

Referenser. 

 

Blesedell Crepeau E, Cohn ES, Boyt Schell BA. (2009). Willard & Spackman’s Occupational 

therapy. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins. 

 

Bobath, B. (2009). Adult hemiplegia, Evaluation and treatment. 3rd: edition London: MPG 

books Ltd. Bodmin. 

 

Clarke E, & Lecture S., (1995).Occupation Purposefulness and Meaningfulness as Therapeu-

tic Mechanisms: the American Occupation therapy Assocition, 49, 10, p.960-972.  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y.(2006). Att göra systematiska litteraturstudier. Värderingana-

lys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Friberg, F.(2006). Dags för uppsats. Vägledning för litteratur baserade examensarbeten. 

Lund : Student litterateur. 

 

Frigius , J., & Acuilonius,S T(2006). Neurologi , 4rd:edition, Falköping: Elander. 

 

Glader, E.L. (2003). Stroke care in Sweden; hospital care and patient follow-up based on 

riks-stroke, the National quality register for stroke care. Umeå. 

 

Kielhofner, G, (2004). Conceptual foundations of occupational therapy. 3rd: edition, Phila-

delphia: F.A Davis Company. 

 

Kollen, BJ. Lennon, S., Lyons,  B., Wheatley-Smith, L., Scheper, M.,  Jaap,  H., Kwakkel, G. 

(2009). The Effectiveness of the Bobath Concept in Stroke Rehabilitation: What is the Evi-

dence? Clinical Rehabilitation, Vol (40)4: p.89-97. 

 

Langhammer, B., & Stanghelle, J.  (2000).'Bobath or motor relearning programme? A com-

parison of two different approaches of physiotherapy in stroke rehabilitation: a randomized 

controlled study', Clinical Rehabilitation, Vol(14), 4: p. 361-369. 

 

Langhammer, B., & Stanghelle, JK. (2001). Physiotherapy after stroke--a randomized con-

trolled trial], Nor Laegeforen: 10; 121(24):2805-9. 

 

Langhammer, B., & Stanghelle, Jk. (2011). 'Can Physiotherapy after Stroke Based on the 

Bobath Concept Result in Improved Quality of Movement Compared to the Motor Relearning 

Programme', Physiotherapy Research International, Vol(16), 2: p. 69-80. 

 

 

Law, M, Carswell, A., & Mccall, A. (2006).Canadian occupational performance measure. 

4rd, edition. Nacka: Sveriges förbunds arbetsterapeuter (FSA) 

 



 

 

16 

  

 

Mudie, M. Winzeler-Mercay, U. Radwan, S & Lee, L (2002). Training symmetry of weight 

distribution after stroke: a randomized controlled pilot study comparing task-related reach, 

Bobath and feedback training approaches', Clinical Rehabilitation, Vol(16), 6: p. 582. 

 

Natarajan, P. Oelschlager, A. Agah, A. Pohl, P. Ahmad, S. & Liu, W (2008). 'Current clinical 

practices in stroke rehabilitation: regional pilot survey', Journal of Rehabilitation Research & 

Development, Vol, (45), 6: p. 841-849. 

 

Norrving, B. Trent, A.(2001). Stroke boken. NHR, Neurologiskt handikappades riksförbundet, 

stroke riksbunden. 

 

Platz, T. Eickhof, C. van Kaick, S. Engel, U. Pinkowski, C.Kalok, S. & Pause, M (2005). 'Im-

pairment-oriented training or Bobath therapy for severe arm paresis after stroke: a single-

blind, multicentre randomized controlled trial', Clinical Rehabilitation, Vol (19), 7: p. 714-

724. 

 

Radomski, M. &Trombly C. (2008). Occupational therapy for physical dysfunction. 6rd: edi-

tion. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Van Vliet, P. Lincoln, N. & Foxall, A.( 2005). 'Comparison of Bobath based and movement 

science based treatment for stroke: a randomised controlled trial', Journal of Neurology, 

Neurosurgery and Psychiatry, Vol: 76, (4): p. 503-508. 

 

Walker, M. Drummond, A. Gatt, J. & Sackley, C. (2000). 'Occupational therapy for stroke 

patients: a survey of current practice', British Journal Of Occupational Therapy. Vol: 63, 

(8):p. 367-372. 

 

Wang R; Chen H; Yang Y.(2005). Efficacy of Bobath versus orthopaedic approach on im-

pairment and function at different motor recovery stages after stroke: a randomized con-

trolled study.; Clinical Rehabilitation. Vol: 19 (2): p.155-164. 

 

Willman A. Stoltz P.& Bahtsevani C.(2006). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet, 2: upplagen, Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

  

 

Bilaga 1: sökmatris   
                           Amed                       Cinahl                   Pub Med 

Sökord Antal 

träffar 

 

Urval 

1 

Urval 2 

2000-

2011 

An-

tal 

träf-

far 

 

Urval 

1 

Urval 2 

2000-

2011 

Antal 

träffar 

 

Urval 

1 

Urval  

2 

Bobath 139   168   209   

Neuromuscular  

facilitation(subject 

term) 

591   36   933   

Neurodevelopmental 

treatment 

92   445   3139   

Treatment outcome 18096   3464

5 

  639124   

Stroke  5916   3627

8 

  172109   

ADL 813   1850   5091   

Occupational Therapy 11620   2111

3 

  27791   

Bobath and treatment 

outcome 

30 9 A,B,C 17 7 B,C 44 6 A,B 

Bobath and stroke 50 5 B,E 80 25 F,B,D, 

E 

 

78 3 H 

Bobath and ADL 

 

2 1 B 3 1 B 6 2 G,B 

Bobath and  

Occupational Therapy 

9 1 0 15 3 0 12 1 0 

Treatment outcome 

and ADL and stroke 

50 1 B 51 2 B 154 1 B 

Bobath and methods 

and stroke 

26 10 A 10 0 0 47 7 B 

Bobath and therapy 

and stroke 

41 16 D,E,B 55 9 A,B 73 8 B 

Summa 

Antal artiklar 

37475 43 11 9476

6 

47 10 

Dub-

bletter 

848810 28 8 

Dub-

bletter 

Artikel genom manu-

ell sökning 

1         
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Bilaga 2 

 

Granskningsmall av studier med kvantitativ metod, enligt Willman(2006 s 154-155). 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod    RCT  CCT (ej randomiserad) 

multicenter, antal center 

Kontrollgrupp/er 

Patientkakakteristika      Antal. 

Ålder 

Man/Kvinna 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner  Ja      Nej 

Intervention 

Vad avsåg studien att studera? 

D.v.s. vad var dess primära resp. sekundära effektmått. 

Urvalsförförandet beskrivet? Ja  Nej 

Representativt urval?     Ja  Nej 

Randomiseringsförförande beskrivet? Ja Nej  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?          Ja Nej   Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 

Randomiserades till?    Ja Nej  Vet ej 

Blindning av patienter?    Ja Nej                     Vet ej 

Blindning av vårdare?    Ja Nej   Vet ej 

Blindning av forskare?   Ja  Nej   Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja   Nej 

Adekvat statistisk metod?               Ja   Nej 

Etiskt resonemang?    Ja   Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?    Ja  Nej 

Är instrumenten reliabla?    Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?         Ja  Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?), hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, stat-

istisk signifikans, klinisk signifikans, Powerberäkning). 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra                      Medel     Dålig 

 

Kommentar 

Granskare Sign 
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Bilaga 3: Valda artiklar 

Titel (Artikel 1(A) Comparison of Bobath based and movement science based treatment for 

stroke: a randomised controlled trial treatment for stroke: a randomised con-

trolled trial 

Författare /Årtal/land Van Vliet, P,Lincoln, N, & Foxall, A,2004, UK, Nottingham 

 

Syfte Vilken behandlingsmetod är effektivare än den andra: Bobathmetoden (BB= 

Neurodevelopmetal behandling) eller Movement Science Based (MSB)för att 

förbättra rörelseförmåga och ADL. 

 

Urval Antal (n=120) patienter deltog i som studien (randomiserade i 2 grupper) Bo-

bathmetoden (BB: n=60 ), (Movement Science Based (MSB: n=60) 

Metod 

 

Metoden är dubbelblind RCT(Randomiserade Kontrollerade studie) och det 

menas att både bedömare och patienterna var omedvetna om vilken behandling 

de har fått. Mätningen gjordesi början och slutet av behandling. Instrumentet 

som användes för bedömningen i den här studien är Motor Assessment Scale 

(MAS) och den mäter hand funktionen och Barthel Index (BI) bedömningsin-

strument som mäter ADL förmåga (aktivitet i det dagliga livet). 

 

Resultat 

 

Patienterna i Bobathmetoden hade bättre effekt i grovmotoriska i början av 

behandlingen. Patienter som behandlades med Moment science metod hade 

bättre resultat i dagliga livet (Bada, gå ut) efter avslutade behandling Men ing-

en metod var bättre än den andra när de mätte muskelspänning eller känsel i 

bägge grupperna. 

Kvalitetsbedömning Hög 

Titel Artikel 2(B) Bobath or Motor relearning Programme? A comparison of two different ap-

proaches of physiotherapy in stroke rehabilitation: a randomized controlled 

study 

Författare,/Årtal/land Langhammer B, Stanghelle JK, 2000, Norway,Nesoddtangen,  

Syfte Bobathmetod jämfördes med Motor Relearning Programme (MRP). 

Urval Sammanlagt 61 st Patienter deltog i studien: i MRP (Motor Relearning Pro-

gramme) deltog 33 stycken kvinnor (n=13) och män (n=20). I Bobathmetoden 

antal som deltog 28 st. kvinnor (n=12) och män (n=16). 

Metod 

 

Randomiserade kontrollerade studie. MAS (Motor Assessment Scale) hela 

tiden och Barthel Index. 

Resultat 

 

Patienter som behandlades med Motor Relearning Programme stannade kor-

tare tid på sjukhuset. Det var ingen skillnad mellan grupperna i akuta fasen. 

Motorisk Relearning Programme visade större förbättring än Bobathmetoden 

grupp i handfunktionen, när det mättes med Motor Assessment Scale (MAS). 

Bägge grupperna visade förbättring i ADL när de mättes med Barthel Index 

från akuta fasen till slutet av behandlingen. Det visade inte någon skillnad 

mellan de 2 grupperna efter avslutade behandlingen, men Motor Relearning 

Programme grupp hade bättre resultat gällande att klara självständigt toalett 

besök efter avslutade behandlingen.  

Kvalitetsbedömning Hög 
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Titel ,Artikel 3 (C) Efficacy of Bobath versus orthopaedic approach on impairment and function at 

different motor recovery stages after stroke: a randomized controlled study 

Författare /Årtal/land Wang R; Chen H; Yang Y, 2005, Taiwan, Taipei 

Syfte Bobathmetod jämfördes med Orthopaedic Approach 

Urval I början det var var 58 stycken patienter men bara 46 av 58 st uppfyllde inklus-

ionskriterierna. Medelålder var 63 årsålder. 21 patienter med spasticitet 

slumpvis valdes i 2 grupper ortopedisk n=11, och Bobath n=10.  

23 patienter delades slumpvis i ortopediskt n=12 och Bobath n=11. 

Metod 

 

RCT(Randomiserade Kontrollerade Studie), (MAS=Motor Assessment scale), 

Berg Balance Scale. 

Resultat 

 

 

Patienter mättes innan och efter i både Orthopaedic Approach och Bo-

bathmetoden. Resultatet visar att patienter som behandlades med Bo-

bathmetoden hade bättre effekt än Orthopaedic Approach i handfunktionen när 

det mättes med Motor Assessment scala. Det var ingen förändring i balans och 

i motorisk kontroll i nedre kroppsdelen mellan grupperna.  

 

Kvalitetsbedömning Hög 

Titel (Artikel 4 (D) Impairment-oriented training or Bobath therapy for severe arm paresis after 

stroke: a single-blind, multicentre randomized controlled trial 

Författare /Årtal/land Platz, T, Eickhof, C, van Kaick, S, Engel, U, Pinkowski, C, Kalok, S, & Pause, 

M, 2005, Germany, Magdeburg 

Syfte Effekt av Bobathmetod eller Arm Basis Training för stroke patienter med svår 

armpares. 

 

Urval 

 

62 Strokepatienten deltog i studien och de valdes slumpvis i 3 grupper. Kon-

troll grupp A (n=20), fick inte Augumented Exercise Therapy, I grupp B 

(n=21) patienter fick Bobath Therapy. I grupp C patienter n=21 fick Arm Basis 

Training 

  

Metod 

 

Singel- blind multicentre RCT, mättades med FUGL- MYER test. Andra test 

var Action Reasearch Arm Test. Barthel Index. 

Resultat 

 

Gruppen som hade träning med Arm Basis Training (n=20) hade mer förbätt-

ring i sin rörelseförmåga i nedre extremiteten och även förbättrade sin arm-

funktion/handfunktion än patienterna i gruppen som behandlades med Bo-

bathmetoden. 

Kvalitetsbedömning Medel 
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Titel Artikel 5 (E) Training symmetry of weight distribution after stroke: a randomized controlled 

pilot study comparing task-related reach, Bobath and feedback training ap-

proaches 

Författare /Årtal/land Mudie, M, Winzeler-Mercay, U, Radwan, S, & Lee, L, 2002, Australia, Bun-

doora 

Syfte   

Syfte med studie är att jämföra 3 olika behandlingsmetoder med varandra för 

att förbättra ADL aktiviteter. Fyra grupper deltog i behandlingen vilket består 

av BPM (Balance Performance Monitor), Bobath träning, Task-related reach 

training och Kontroll grupp. 

 

Urval 40 stycken akut stroke patienter deltog i studien Medelålder 72 (mellan 47–

86), män (n=21) och kvinnor (n=19). 

Metod 

 

RCT (Dubbel blind Randomiserade kontrollerade studie) (pilot studie). aktivi-

tet i det dagliga livet mätte med Barthel Index bedömningsinstrument.  

Resultat 

 

Medelvärdet för de totala rörligheterna mättes med Bathel index.  I början 

Bobathmetoden var effektivare än de andra grupperna, men i slutet av behand-

lingen det visade sig att Balance Performance Monitor) grupp hade bättre re-

sultat än andra grupper i ADL aktiviteter. Task-related reach training hade 

misslyckades jämför med de andra grupperna. 

Kvalitetsbedömning Hög 

Titel Artikel 6(F) Can Physiotherapy after Stroke Based on the Bobath Concept Result in Im-

proved Quality of Movement Compared to the Motor Relearning Programme 

Författare/ Årtal/land Langhammer, B, & Stanghelle, J, 2010, Norway, Oslo 

Syfte  Om Bobathmetod ökar kvalitet av rörligheten bättre än Motor Relearning Pro-

gramme. 

Urval 61 patient grupp ett (n=36) och grupp två (n=25) 

Metod 

 

Detta är en uppföljning av tidigare studier och det är Randomiserade kontrolle-

rade studie. ADL aktiviteter mättes i början och i slutet av behandlingen. In-

strument som mätte ADL är Barthel Index. Det andra instrumentet är Motor 

Assessment scale mätter arm och handfunktionen. 

Resultat 

 

Resultatet visar att det inte finns skillnad mellan Bobath och Motor Relearning 

Programme i ADL aktiviteter. Bägge behandlingar förbättrade patienter ADL 

aktiviteter övertiden. Armfunktionen var likadana i bägge grupperna efter be-

handlingen. Handrörelsen har blivit bättre i Motor Relearning Programme efter 

träningen. 

 

Kvalitetsbedömning Hög 
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Titel /Artikel 7(G) 

 

Physiotherapy after cerebral stroke: a randomized controlled study. 

Författare /Årtal/land Langhammer B, Stanghelle JK, 2001 Norway ,Nesoddtangen 

Syfte  Vilken av behandlingen är effektivare för att förbättra ADL aktiviteten Bobath 

eller Motor Relearning Programme.  

Urval 61 patienter deltog i behandlingen, män ( n=36) och kvinnor (n=25), genom-

snittsålder =78 

Metod 

 

Studie var Randomiserade Kontrollerade studie(RCT). Mätinstrumenten är 

Barthel Index (BI) för att mäta aktivitet i dagliga livet och Motor Assessment 

Scale (MAS) för att mäta handfunktionen. 

 

Resultat 

 

Bägge grupperna förbättrades sin rörlighet i handfunktion när de mätte med 

Motor Assessment Scale (MAS) bedömnings instrument. Motoriska funktion-

en var bättre i MRP grupp än Bobath gruppen. Bägge grupperna förbättrades 

när mättesADL med Barthel Index(BI), och handfunktionen när det mättes 

med Motor Assessment Scale. 

Kvalitetsbedömning Hög 

Titel Artikel 8(H) Electrical stimulation of wrist and fingers of sensory and functional recovery 

in akute hemiplegia 

Författare /Årtal/land Yozbatiran N, Donmez B, Kayak N, Bozan O. 2005, Turkey,Izmir 

Syfte  Vilken grupp hade bättre resultat i handfunktionen, Transcutan Electric 

Nerve Stimulation eller Bobathmetoden. 

Urval 36 patienter delades i 2 grupper. n=18 patienter deltog i Transcutan Electric 

Nerve Stimulation grupp och n=18 i Bobathmetoden. 

Metod 

 

Klinisk studie med alternativ fördelning. kinesthesia känsel, handfunktion och 

handrörelse. Mätningen gjordes enligt i Katrak studie. 

 

Resultat 

 

Bägge grupperna visade förbättring i rörlighet i handen. Handfunktionen och 

handrörelse förbättrades i Tens grupp. Resultatet visar att antal patienter innan 

behandlingen för att förbättra rörelse i handen var 2 patienter i Tens grupp och 

10 st. i Bobath grupp, därefter behandling det var 10 i Tens grupp och 13 i 

Bobath grupp. 

Kvalitetsbedömning Medel 
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Titel /Artikel 9(I) Stroke rehabilitation, Three Exercise therapy Approaches 

Författare/ Årtal/land Dickstein R, Hocherman S, Pillar T, Shaham R, 1986,Israel, Haifa 

Syfte  I studien jämförs tre interventionsmetoder för vuxna patienter med stroke. 1. 

Traditional exercises och funktionella aktivitet 2, Proprioceptive Neuromuscu-

lar Facilitation (PNF)3. Bobathmetod 

Urval Antal 131 patient Traditional exercises (n= 57), Proprioceptive  Neuromuscu-

lar Facilitation (PNF) =36,och Bobathmetoden= 38 

Metod 

 

Pilotstudie. Barthel index (BI)mäter funktionella och goniometet mäter styrka i 

handen. 

 

Resultat 

 

57 patient behandlades med Traditional exercises (43 %), 36 patienter med  

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) metod (27 %), och 38 pati-

enter med Bobathmetod (29 %). Resultatet visar att det inte var skillnad i ADL 

aktivitet i någon av grupperna och det visar inte skillnad i förbättringen i hand-

leden efter avslutade behandling.. 

Kvalitetsbedömning Medel  

 


