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KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF PICO  

 Stor andel af populationen berørt: 

 Træning i PADL, IADL og fritidsaktiviteter, 

styrketræning, konditionstræning og balancetræning 

 Variation i klinisk praksis – manglende viden om 

evidens for effekter: 

 Styrketræning, konditionstræning og balancetræning 

 Manglende viden om indsatsens dosis (varighed, 

hyppighed og intensitet): 

 Træning i PADL, IADL og fritidsaktiviteter, styrketræning 

og konditionstræning  

 Manglende viden og uklarhed om evidens for nye 

indsatstyper og for ny teknologi: 

 Virtual reality-træning og funktionel elektrisk stimulation 

 

UDVÆLGELSE AF OUTCOME / EFFEKTMÅL 

 Relevante effektmål for at 

vurdere indsatsen: 

 Patienten/borgeren 

 Klinikeren  

  

 Definer om det er kritisk 

eller vigtigt  

 

 Timing: 

 Efter afsluttet indsats 

 Længst mulige follow-up 
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 LITTERATURSØGNING 
PICO LITTERATURSØGNING 

Træning i PADL, IADL og 

fritidsaktiviteter 

• NICE, 2013 

• Systematiske reviews: 2008 - 2014 

• RCT-studier: 2006 - 2014 

Virtual-reality træning – 

OE / UE 

• Systematiske reviews: 2008 - 2014 

• RCT-studier: 2010 – 2014 

Funktionel el-stimulation 

– OE 

• NICE, 2013 

• Systematiske reviews: 2012 - 2014 

• RCT-studier: 2013 - 2014 

Styrketræning – OE / UE • NICE, 2013 

• Systematiske reviews: 2012 - 2014 

• RCT-studier: 2013 – 2014 

Konditionstræning • NICE, 2013 

• Systematiske reviews: 2012 - 2014 

• RCT-studier: 2013 – 2014 

Balancetræning • Systematiske reviews: 2008 - 2014 

• RCT-studier: 2013 - 2014 

INKLUDEREDE LITTERATUR 

TRÆNING IPADL, IADL OG FRITIDSAKTIVITETER 

 National Clinical Guideline Centre - Stroke Rehabilitation (NICE), 

2013 

 Tre systematiske reviews 

 To RCT-studier 

VIRTUAL REALITY-TRÆNING – OVEREKSTREMITET 

 Et systematisk review 

 Fire RCT-studier 

VIRTUAL REALITY-TRÆNING - UNDEREKSTREMITET 

 Et systematisk review 

 Syv RCT-studier 
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INKLUDEREDE LITTERATUR 

FUNKTIONEL ELEKTRISK STIMULATION 

 National Clinical Guideline Centre - Stroke Rehabilitation (NICE), 

2013 (elleve RCT-studier) 

 To RCT-studier 

STRYRKETRÆNING – OVEREKSTREMITET 

 National Clinical Guideline Centre - Stroke Rehabilitation (NICE), 

2013 (et studie) 

STYRKETRÆNING – UNDEREKSTREMITET 

 National Clinical Guideline Centre - Stroke Rehabilitation (NICE), 

2013 (tre RCT-studier) 

 Et RCT-studie 

INKLUDEREDE LITTERATUR 

KONDITIONSTRÆNING 

• National Clinical Guideline Centre - Stroke Rehabilitation (NICE), 

2013 (mange RTC-studier) 

• Fem systematiske reviews 

• Et RCT-studie 

BALANCETRÆNING 

• Et systematisk review 



21-01-2015 

6 

KLINISKE RELEVANS  

Minimal Clinically Important Difference (MCID): 

 Rapporteret i NICE 

 Rapporteret på www.rehabmeasures.org 

 

Minimal Detectable Change (MDC): 

 Rapporteret i NICE 

 Rapporteret på www.rehabmeasures.org 

 

Effektstørrelse (standardafvigelse): 

 < 0,1 lille 

 0,3 – 0,5 moderat 

 > 0,5 stor 

 

FUNKTIONEL ELEKTRISK STIMULATION - 

OVEREKSTREMITET 

↑ Overvej at tilbyde FES til 

overekstremitet 

 

Forbedrende Vedligeholdende  

http://www.rehabmeasures.org/
http://www.rehabmeasures.org/
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SUMMARY OF FINDINGS -  

UDVALGTE EFFEKTMÅL MED POSITIV EFFEKT  

Kvalitet af 

evidens 
(GRADE) 

Outcome / effektmål  

Moderat   Motorisk funktion ved 6 mdr. follow-up* 

 Arm- og håndfunktion ved 4 uger follow-up* 

 PADL ved 1 og 6 mdr. follow-up */¤ 

V 

K 

K 

Lav   Ledbevægelighed ved afsluttet indsats */**  

 Motorisk funktion ved afsluttet indsats * 

 Arm- og håndfunktion ved afsluttet indsats og  6 

mdr. follow-up */¤ 

V 

V 

K 

Kritisk outcome/effektmål = K; vigtigt outcome/effektmål = V 

Lille effekt*; moderat effekt */**; stor effekt** og vurderet klinisk 

relevant¤ 

RATIONALE FOR ANBEFALINGEN 

KVALITETEN AF EVIDENS BALANCE MELLEM FORDELE OG ULEMPER  

Overordnet: lav til moderat - for kritiske og 

vigtige outcome  

 

 Positiv og klinisk relevant effekt ved 

udførelse af PADL ved opfølgning  

 Armens funktion ved afsluttet indsats og 

opfølgning 

 Ikke øget spasticitet  

 Hudirritation, hvor elektroderne sidder 

 

 Ingen utilsigtede skadevirkninger som 

overstiger den gavnlige effekt 

VÆRDIER OG PRÆFERENCER ANDRE OVERVEJELSER 

 Ingen variation i værdier og præferencer, 

såfremt der er moderat til svær nedsat 

muskelstyrke, og hvor anden indsats ift. 

muskelaktivering er vanskelig. 

 

 Implanterede elektroder versus el-

stimulationsapparater 

 Pris 

 Målgruppe (forbedre versus 

vedligeholde) 

 

 El-stimulationsapparater, hvor 

elektroder placeres på huden varierer i 

pris 

 Der kræves specifikke kompetencer 
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ARBEJDSGRUPPEN FORSLÅR 

Praktiske råd 

 Timing - kan overvejes i hele forløbet KON/LIT 

 Som supplement til øvrige indsatser KON/LIT 

 Personer med moderat til svær nedsat muskelstyrke KON/LIT 
 

 Hyppigst anvendt til ekstensormuskulaturen LIT 
 

 3-4 uger; 2-3 sessioner om ugen; 30 min. per seance KON/LIT 
 

 Selvtræning – når det vurderes relevant KON/LIT 
 

 Fagpersoner med specifikke kompetencer  LIT 

Konsensus = KON; Litteratur = LIT; konsensus på baggrund af litteratur = KON/LIT 

TRÆNING I PADL, IADL OG 

FRITIDSAKTIVITETER 

↑↑ Tilbyd træning i PADL, 

IADL og fritidsaktiviteter 

 

√ Det er god praksis, at 

tilbyde træning i PADL, 

IADL og fritidsaktiviteter 

Forbedrende Vedligeholdende  
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SUMMARY OF FINDINGS -  

UDVALGTE EFFEKTMÅL MED POSITIV EFFEKT  

Kvalitet af 

evidens 
(GRADE) 

Outcome / effektmål  

Moderat   Udførelse af PADL ved afsluttet indsats **/¤ 

 Mobilitet ved afsluttet indsats * 

 Død eller forringet funktionsevne ved 6 eller 12 

mdr. follow-up ** 

K 

V 

K 

Lav   Udførelse af PADL ved 6 eller 12 mdr. follow-

up**/¤ 

 Udførelse af IADL ved 6 eller 12 mdr.- follow-up* 

K 

K 

Meget lav  Tilfredshed med udførelse af IADL (tilfredshed) 

ved afsluttet indsats **/¤ 

K 

Kritisk outcome/effektmål = K; vigtigt outcome/effektmål = V 

Lille effekt*; stor effekt** og vurderet klinisk relevant¤ 

RATIONALE FOR ANBEFALINGEN 
KVALITETEN AF EVIDENS BALANCE MELLEM FORDELE OG ULEMPER  

Overordnet: meget lav til moderat - 

kritiske og vigtige outcome 

 

 Positiv og klinisk relevant effekt 

ved udførelse af PADL og IADL ved 

afsluttet indsats og/eller ved 

opfølgning 

 Ingen utilsigtede skadevirkninger, 

der overstiger effekten 

VÆRDIER OG PRÆFERENCER ANDRE OVERVEJELSER 

 Ingen variation i værdier og 

præferencer, såfremt Pt. finder 

aktiviteterne betydningsfulde og 

nødvendige 

 Personer med kognitive 

funktionsnedsættelser (ex indsigt) 

kan afvige fra dette 

 Mange studier omfattede træning i 

eget hjem eller på kommunal 

genoptræningssted 

 Træning bør udføres i 

naturlige omgivelser, som er 

relateret til aktiviteten  
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ARBEJDSGRUPPEN FORSLÅR 

Praktiske råd 

 Timing: bør overvejes i hele forløbet KON 

 Varighed, hyppighed og intensitet - afhængig af den 

forudgående individuelle vurdering og den fremadrettede 

evaluering af personen 

KON 

 Selvtræning – når det vurderes relevant KON 
 

 Fagpersoner med specifikke kompetencer  KON 

Konsensus = KON; Litteratur = LIT; konsensus på baggrund af litteratur = KON/LIT 

STYRKETRÆNING 

↑ Overvej at tilbyde 

styrketræning af 

overekstremitet 

√ Det er god praksis, at 

tilbyde styrketræning af 

overekstremitet 

Forbedrende Vedligeholdende  

↑ Overvej at tilbyde 

styrketræning af 

underekstremitet 

√ Det er god praksis, at 

tilbyde styrketræning af 

underekstremitet 

http://www.google.dk/url?url=http://seek4fitness.net/da/Workout/Exercise-Programs/Golf-Styrketr%C3%A6ning.027daecc-7b1d-4786-ba09-c8c835c94316.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YKmFVIniIoS9ygOL44GADw&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNEeKKHESO-fM-mSnXtIT_7l9t3i-g
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SUMMARY OF FINDINGS -  

UDVALGTE EFFEKTMÅL MED POS./NEG. EFFEKT  

Kvalitet af 

evidens 
(GRADE) 

Outcome / effektmål  

Overekstremitet 

Lav   Motorisk funktion ved afsluttet indsats*/¤  

 Ledbevægelighed ved 9 mdr. follow-up*   

 Mobilitet ved 9 mdr. follow-up *  

 Udførelses af PADL ved 9 mdr. follow-up *  

V 

V 

K 

K 

Kritisk outcome/effektmål = K; vigtigt outcome/effektmål = V 

Lille effekt*; stor effekt** og vurderet klinisk relevant¤ 

Kvalitet af 

evidens 
(GRADE) 

Outcome / effektmål  

Underekstremitet  

Lav  Muskelstyrke ved afsluttet indsats**/¤  

 Muskelstyrke ved 12 mdr. follow-up*/¤  

V 

V 

RATIONALE FOR ANBEFALINGEN 

KVALITETEN AF EVIDENS BALANCE MELLEM FORDELE OG ULEMPER  

Overordnet:  Meget lav til moderat 

 

Overekstremitet: Positiv og klinisk relevant 

effekt af motorisk funktion ved afsluttet 

indsats – lav kvalitet af evidens 

Underekstremitet: Positiv og klinisk 

relevant effekt af muskelstyrke ved afsluttet 

indsats og opfølgningen – lav kvalitet af 

evidens 

 Ingen utilsigtede skadevirkninger som 

overstiger den gavnlige effekt 

VÆRDIER OG PRÆFERENCER ANDRE OVERVEJELSER 

 Ingen variation i værdier og præferencer  Særligt udstyr  

 Træning i træningsmaskiner kan være 

en fordel ift. færre kompensatoriske 

bevægelser og patientsikkerhed 

 Lavt aktivitetsniveau kan styrketræning 

påbegyndes tidligt for at undgå 

sekundær muskelatrofi og 

uhensigtsmæssige ændringer i 

muskelfibersammensætningen 
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ARBEJDSGRUPPEN FORSLÅR 

Praktiske råd 

 Timing - kan overvejes i hele forløbet KON 

 Tilbydes ved funktionskompromitterende nedsat muskelstyrke 

eller i risiko for at udvikle det pga. immobilitet 

KON 

 Minimum 6 uger; 3 sessioner pr. uge; 3 sæt a 8-10 gentagelser; 

70-80% af 1 repetitions maksimum  

KON/LIT 

 

 Obs kvalitet af udførelsen, herunder patientsikkerhed KON/LIT 
 

 Som supplement til øvrige indsatser KON 
 

 Ved stærkt nedsat muskelstyrke – gentagne øvelser mod 

tyngdekraften 

KON 

 

 Selvtræning når det vurderes relevant KON 
 

 Neuromuskulær elektrisk stimulering (NMES) kan anvendes i 

kombination med styrketræning 

KON 

VIRTUAL REALITY-TRÆNING 

↑ Overvej at tilbyde virtual 

reality-træning af 

overekstremitet 

Forbedrende Vedligeholdende  

↑ Overvej at tilbyde virtual 

reality-træning af 

underekstremitet 

http://www.google.dk/url?url=http://fysio.dk/fafo/Fagbloggen/Ganganalyse-i-virtual-reality/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M6yFVLPlNqPMygOmu4CIDw&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNHCJczvCwxG1-au9TFVcOC0yHJ9Zg
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SUMMARY OF FINDINGS -  

UDVALGTE EFFEKTMÅL MED POSITIV EFFEKT  

Kvalitet af 

evidens 
(GRADE) 

Outcome / effektmål  

Overekstremitet 

Moderat   Motorisk funktion af OE efter afsluttet indsats (*) 

 PADL efter afsluttet indsats **/¤ 

K 

K 

Kritisk outcome/effektmål = K; vigtigt outcome/effektmål = V 

Ubetydelig effekt (*); lille effekt*; stor effekt** og vurderet klinisk 

relevant¤ 

Kvalitet af 

evidens 
(GRADE) 

Outcome / effektmål  

Underekstremitet  

Moderat   Balance efter afsluttet indsats* K 

RATIONALE FOR ANBEFALINGEN 
KVALITETEN AF EVIDENS BALANCE MELLEM FORDELE OG ULEMPER  

Overordnet: meget lav til moderat - kritiske 

outcome  

 

Overekstremitet: 

 Positiv og klinisk relevant effekt ved 

udførelse af PADL ved afsluttet indsats 

samt positiv effekt af motorisk funktion – 

moderat kvalitet af evidens 

 

Underekstremitet: 

 Pos. effekt af balance ved afsluttet 

indsats – moderat kvalitet af evidens 

 Svimmelhed og hovedpine kan være 

forbundet med anvendelsen af VR. Dog 

ikke signifikant 

 Cyber-sickness (køresyge) og synstræthed 

kan forekomme 

 

 Ingen utilsigtede skadevirkninger som 

overstiger den gavnlige effekt 

VÆRDIER OG PRÆFERENCER ANDRE OVERVEJELSER 

 Ingen variation i værdier og præferencer 

 

 Personer synes, at VR er sjovt og 

motiverende. Dog ikke signifikant 

 Forskel mellem virtual reality-

træningssystemer og almene 

computerspil med VR-

træningsmuligheder 

 Pris; tilgængelighed; 

tilpasningsmuligheder og personale 

 Mange små studier inkluderet 
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ARBEJDSGRUPPEN FORSLÅR 

Udvalgte praktiske råd 

 Timing - kan overvejes i hele forløbet LIT 

 Mild til moderat funktionsevnenedsættelse af OE LIT 

 I tillæg til standardindsats; 4 uger; tre x ugentligt og 30 min. 

per session 

KON/LIT 

 

 Selvstændig gangfunktion og stående balance ved træning af 

gang og balance 

LIT 

 Kontraindikationer: svær grad epilepsi; ukontrolleret 

hypertension eller hjertesyge  

LIT 

 

 Fagpersoner med specifikke kompetencer  KON 

Konsensus = KON; Litteratur = LIT; konsensus på baggrund af litteratur = KON/LIT 

KONDITIONSTRÆNING  

↑↑ Tilbyd konditionstræning  

 

√ Det er god praksis, at 

tilbyde konditionstræning  

Forbedrende Vedligeholdende  

http://www.google.dk/url?url=http://bokseren.dk/tag/kondition/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9KiFVPiwOojcywOF3YCADw&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNEhylQdF8cXZ4lgTm4_yrfG3ON0rg
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SUMMARY OF FINDINGS -  

UDVALGTE EFFEKTMÅL MED POSITIV EFFEKT  

Kvalitet af 

evidens 
(GRADE) 

Outcome / effektmål  

Moderat   Kondition (Maks. Iltoptagelse) ved afsluttet 

indsats **/¤ 

 Kondition (watt) ved afsluttet indsats **/¤ 

 Ganghastighed ved afsluttet indsats */¤ 

 Gangudholdendhed ved afsluttet indsats */¤ 

V 

 

V 

K 

K 

Lav   Ganghastighed ved follow-up*/¤ 

 Selvvurderet helbred og funktionsevne efter 

afsluttet indsats * 

K 

K 

Kritisk outcome/effektmål = K; vigtigt outcome/effektmål = V 

Lille effekt*; stor effekt** og vurderet klinisk relevant¤ 

RATIONALE FOR ANBEFALINGEN 

KVALITETEN AF EVIDENS BALANCE MELLEM FORDELE OG ULEMPER  

Overordnet: Lav til moderat -kritiske og 

vigtige outcome  

 

 Positiv og klinisk relevant effekt af 

”gang” ved afsluttet indsats og opfølgning 

 Positiv effekt på selvvurderet helbred ved 

afsluttet indsats – lav til moderat 

kvalitet af evidens 

 Ingen utilsigtede skadevirkninger som 

overstiger den gavnlige effekt 

VÆRDIER OG PRÆFERENCER ANDRE OVERVEJELSER 

 Ingen variation i værdier og præferencer  Særligt udstyr – gangbånd, 

ergometercykel; romaskine, stepmaskine 

eller i vand 

 Ved meget lavt funktionsniveau og hvor 

det ikke er muligt med egentligt 

konditionstræning, kan det være 

relevant med træning af lavere intensitet 

 Ved opdatering af retningslinjen belyse 

effekten af højintensiv intervaltræning 
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ARBEJDSGRUPPEN FORSLÅR 

Praktiske råd 

 Timing - kan overvejes i hele forløbet KON/LIT 

 Minimum 8 uger; 3 sessioner per uge; minimum 30 min. 

per session; 40-80% af HRR.  

KON/LIT 

 

 Ved stærkt nedsat kondition – kan intensiteten være 

lavere  

KON 

 

 Som supplement til øvrige indsatser KON 
 

 Kontraindikationer: alvorlig kardiovaskulær sygdom KON 
 

 Selvtræning – når det vurderes relevant KON 

Konsensus = KON; Litteratur = LIT; konsensus på baggrund af litteratur = KON/LIT 

BALANCETRÆNING  

↑ Overvej at tilbyde 

balancetræning  

√ Det er god praksis, at 

tilbyde balancetræning 

Forbedrende Vedligeholdende  

http://www.google.dk/url?url=http://maryz-lit-ll-corner.blogspot.com/2011/08/balancing-act-and-back-to-drawing-board.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=H6mFVPCHHur8ygO0kIKgDw&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNFvXb5WJExjs3S-E2fmlBghzAZugw
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SUMMARY OF FINDINGS -  

UDVALGTE EFFEKTMÅL MED POSITIV EFFEKT  

Kvalitet af 

evidens 
(GRADE) 

Outcome / effektmål  

Moderat   PADL ved afsluttet indsats**/¤ K 

Lav   Balance ved afsluttet indsats**/¤ K 

Kritisk outcome/effektmål = K; vigtigt outcome/effektmål = V 

Lille effekt*; stor effekt** og vurderet klinisk relevant¤ 

RATIONALE FOR ANBEFALINGEN 

KVALITETEN AF EVIDENS BALANCE MELLEM FORDELE OG ULEMPER  

Overordnet: Lav til moderat - kritiske 

outcome  

 Positiv og klinisk relevant effekt af 

balance og udførelses af PADL ved 

afsluttet indsats – lav til moderat 

kvalitet af evidens 

 Ingen utilsigtede skadevirkninger som 

overstiger den gavnlige effekt 

 

 Der kan være behov for 

sikkerhedsforanstaltninger, så fald 

undgås  

VÆRDIER OG PRÆFERENCER ANDRE OVERVEJELSER 

 Ingen variation i værdier og præferencer  Balancetræning kan pga. stor variation i 

den inkluderede litteratur ikke 

præciseres  

 Stigende grad anvendelse af teknologier 

 Kraftplatform og biofeedback kan 

tilbydes på rehabiliteringssteder 

med de nødvendige kompetencer 

samt indgå i forsknings-

sammenhænge 

 

 Behov for forskning 
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ARBEJDSGRUPPEN FORSLÅR 

Praktiske råd 

 Tilbydes ved nedsat balance under mobilitet og udførelse 

af ADL og fritidsaktiviteter.  

Valg beror på faglig og individuel vurdering, og hvilket 

aspekt af balancen der er fokus på. 

KON 

 Timing - kan overvejes i hele forløbet KON/LIT 

 Varighed, hyppighed og intensitet - afhængig af den 

forudgående individuelle vurdering og den 

fremadrettede evaluering af personen 

KON/LIT 

 

 Selvtræning – når det vurderes relevant KON 
 

 Fagpersoner med specifikke kompetencer  KON 

Konsensus = KON; Litteratur = LIT; konsensus på baggrund af litteratur = KON/LIT 

HJERNESKADEREHABILITERING 

http://www.google.dk/url?url=http://www.basen-hillerod.dk/netvaerksarbejde-fokusomraade-5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UZiFVIjmCKGaygPj14GgDw&ved=0CC4Q9QEwDQ&usg=AFQjCNFhLYRUO9ViLq44sz5kHMbY12P-cw
http://www.google.dk/url?url=http://www.pro4.dk/?id=6&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Y5mFVKXxJ6a4ygOI8YLoDg&ved=0CDQQ9QEwEA&usg=AFQjCNFaDtTQug0GXxHu34b5esWWUHmcoA

