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Forskning i neurorehabilitering
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Stroke AND rehabilitation 45.000 hits  



Muligheder – EBP for motorisk function

• Tilbyde bedst mulig rehabilitering

• Opnå bedst mulig funktion

• Udnytte patientens / borgerens rehabiliteringspotential

• Brug af begrænsete resourcer

• Forpliktelse til livslang læring

• Bedst behandling for den individuelle patient på det
rigtige tidspunkt
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Udfordringer med EBP – hvorfor er det vanskeligt?

• Det tager lang tid at skaffe evidens

• Traditionel mange små studier, dårlig kvalitet af studierne, 
forskellige effektmål

• Er bedre nu!

• Det tager lang tid at overføre ny viden til klinisk praksis

- circa 10 år

• Individuelt og på gruppeniveau:
Holdninger, traditioner, travlhed

• Strukturer som ikke fremmer læring og videreuddannelse
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Clinical pathways - Thomas Platz ed. 

ARMFUNKTION
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Tabel 1. Terapeutiske optioner for rehabilitering af armfunktion 

                                                                                                                         Anbefaling 

Grad af parese 
Basis valg vs. 

option 

Type træning akut / 

subakut 

kronisk 

Svær parese 

Basis Arm basis training  B+     0 

Arm robot therapy B+ 0 

Spejlbehandling (add-on) B+ B+ 

Bilateral training 0 0 

cNMES, EMG-NMES 0 0 

VR med vægtaflastning 0  

Option Somatosensory stimulation  0 0 

Akupunktur 0  

Mild til                
moderat parese 

Basis  Arm ability training  B+ 0 

Repetitive task training 0 0 

Strengthening exercises 0 0 

Therapy with VR 0 0 

Spejlterapi (add-on) B+ B+ 

mCIMT/CIMT (leart ikke-brug) B+ B+ 

Option Trunk restraint (reaching)  0 0 

Mental practice 0 0 

rTMS 0 0 

Mild til                 
svær parese 

Frarådes tDCS B- B- 

Anbefalingerne er baseret på GRADE skala, “skal” = A, “bør” =  B,  “kan” = 0. 

Forkortelser: cNMES cyclical neuromuscular electrical stimulation; EMG electromyographically triggered; 

CIMT constraint-induced movement therapy; rTMS repetitive transcranial magnetic stimulation; tDCS 

transcranial direct current stimulation; VR virtual reality. 



Clinical pathways Thomas Platz ed. - GANGFUNKTION
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Grad af anbefaling Subakut fase efter stroke – ingen anbefaling for kronisk fase 

  A (skal)   

  B (bør) • Intensiv og progressiv gangtræning, konventionel fysioterapi 

og gangtræning kombineret med elektromekaniske 

gangtræningssystemer som exoskeleton og gangrobot, hvis 

tilgængelig og egnet 

  0 (kan) • Intensiv gangtræning kombineret med motor imagery 

• Intensiv gangtræning med trædemølle hvis tilgængelig og egnet 

• Cykliske multchannel stimulering for at genere bevægelser der 

ligner en gangmønster 

• Specific neglekttræning for personer med neglekt 

 

 



De rigtige spørgsmål

• Hvad virker for hvem på hvilket tidspunkt efter skade?

• Subgrupper

• Individer

• Personaliseret neurorehabilitering

• Baseret på evidens, objektive parametre (prognose) og 
personens ønsker og preferencer
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3 eksempler fra praksis
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Højintensiv
gangtræning

Standardiserede
måleredskaber

Behandling Prognose Evaluering

Transkraniel
Magnetisk
Stimulering



Højintensiv gangtræning



Same same, but different…..

• Flere skridt med højere puls (70-80% af makspuls)

• Samme resourcer (Klassen et al. for DOSE1 only)

• Forbedring vedvarer 6 and 12 mdr. efter (Klassen et al.)

• Anden forskning støtter også høj kardiovaskulær intensitet,
men ikke altid langtidseffekt påvist

• Implementering

• Stor engagement fra terapeuterne



Højintensiv gangtræning

Muligheder

• Individualiseret rehabilitering

• Præcis dosering af intensitet

• Bedre udnyttelse af tiden
under rehabilitering

Udfordringer

• Kræver ændring af praksis og 
traditioner

• Går på bekostning af andre
elementer i behandlingen

• Implementering skal evalueres
og fastholdes
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TMS undersøgelse for prognose af armfunktion



Hvorfor skal vi kunne prædikere armfunktion?
(eller prædikere funktion generelt?)

Muligheder

• Individualiseret rehabilitering

• Bedre udnyttelse af tiden
under rehabilitering

• Realistiske forventninger hos 
patient / pårørende

• Styrker motivation hos dem
med god prognose

• Muliges bedre resultater ved
træning af andre områder

Udfordringer

• Tydelig indikator, men ikke
perfekt (80% korrekt dårlig
prognose)

• Der findes altid en undtagelse

• Etisk dilemma at meddele en
dårlig prognose
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Standardiserede måleredskaber for 
motorisk funktion efter hjerneskade

• Functional Ambulation Categories (FAC)

• Timed-up-and-go

• 10m gang test 

Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne          
- hos voksne med erhvervet hjerneskade

• Fugl-Meyer Motor Assessment OE
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Standardiserede tests på definerede
tidspunkt efter skade

Muligheder

• Dokumentation af
ændring

• Klinisk relevant 
information på tværs af
afsnit og sektorer

• Forskning – udvikling

• Motiverende for patienten

• +++++

Udfordringer

• Tager tid

• Passer ikke for alle
patienter

• Kræver et system som gør
det nemt at huske
tidspunkt for test

• Kræver opbakning fra
ledere og organisation
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