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SAMMANFATTNING

Mobilisering i akutskedet efter stroke är ett komplext ämne där sjuksköterskan måste ta 
ställning till ett flertal samverkande faktorer. Evidensläget kring när och hur den första 
mobiliseringen bör ske efter stroke är otillräckligt, och ofta uppstår en osäkerhet i 
beslutsfattandet. 

Syftet var att beskriva hur tidig mobilisering i akutskedet efter stroke påverkar patientens 
funktionsnivå. 

Metoden som användes var en allmän litteraturöversikt med integrerad analys. 

Resultat: 17 artiklar som analyserat effekten av tidig mobilisering på omvårdnadsrelaterade 
utfallsmått, publicerade från 2015–2019, inkluderades i litteraturöversikten. Urval, 
interventioner och utfallsmått varierade mellan de olika artiklarna. Tre av artiklarna visade på 
resultat som talar för att tidig mobilisering skulle kunna vara negativt för patientens 
funktionsutfall efter stroke. Bland övriga artiklar sågs en jämn fördelning bland positiv effekt 
av tidig mobilisering och resultat som inte visat någon påverkan på funktionsutfallet. 
Resultatet i denna litteraturöversikt tyder på att tidig mobilisering i viss mån kan bidra till 
förbättrade basala funktioner såsom att klara av toalettbesök, på- och avklädning och även 
mer instrumentella funktioner som att laga mat och köra bil. Tidig mobilisering ter sig vara en 
säker omvårdnadsåtgärd i de flesta fall, så länge patienten bedöms som medicinskt stabil.

Slutsatsen som kan dras av litteraturöversikten är att sjuksköterskan genom sitt huvudansvar 
för omvårdnad kan påverka patientens funktionsutfall genom de beslut som fattas kring den 
första mobiliseringen av patienter som drabbats av akut stroke. Ytterligare forskning avseende 
tidpunkt och mobiliseringens intensitet behövs för att kunna avgöra när och hur den första 
mobiliseringen skall påbörjas efter att en patient drabbats av stroke.

Nyckelord: Akut ischemisk stroke, Funktionsnivå, Funktionsutfall, Intracerebralt hematom, 
Tidig mobilisering



ABSTRACT

Mobilisation in the acute stages of stroke is a complex subject where the nurse must consider 
several confounding variables. There is an insufficient state of evidence around when and 
how the first mobilisation should occur after stroke, and there is often uncertainty in the 
decision making. 

The aim was to describe how early mobilisation in the acute stages of stroke affects the 
patient’s level of functioning. 

The method used was a general literature review with an integrated analysis.

Results: 17 articles analysing the effect of early mobilisation on nursing-related outcome 
measures, published between 2015–2019, were included in the literature review. Sample, 
interventions and outcome measures varied between the different articles. Three of the articles 
showed results suggesting that early mobilisation could be negative for the patient’s 
functional outcome after stroke. Among the remaining articles there was an even distribution 
of positive effects of early mobilisation and results not showing any effect on functional 
outcome. The results of this literature review imply that early mobilisation to some extent 
may contribute to improved basic functions as in managing the toilet, dressing and also more 
instrumental features as cooking and driving. Early mobilisation appears to be a safe nursing 
intervention in most cases, as long as the patient is considered medically stable.

The conclusion to be drawn from this literature review is that nurses, through their main 
responsibility for nursing care can influence the patient’s functional outcome through the 
decisions made regarding the first mobilisation in patients hit by acute stroke. 

Keywords: Acute ischemic stroke, Early mobilisation, Functional outcome, Intracerebral 
hematoma, Level of functioning
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Nyckelbegrepp/förkortning Förklaring
ADL Aktivitet i Dagligt Liv
AIS Akut Ischemisk Stroke. Utveckling av 

hjärninfarkt till följd av blockerad blodtillförsel 
fokalt i hjärnan.

AQoL-4D Assessment of Quality of Life. 
Självskattningsskala för att bedöma livskvalitet 
med fyra domäner.

Autoregulation Kroppens förmåga att hålla det cerebrala 
blodtrycket konstant trots varierande 
systemblodtryck.

BBS Berg Balance Scale. Bedömningsskala för balans.
BI Barthel Index. Utfallsmått för basal ADL efter 

stroke.
CPP Cerebralt perfusionstryck
FIM Functional Independence Measure. Utfallsmått 

för att mäta aktivitetsförmåga oavsett 
funktionsnedsättning.

GCS Glasgow Coma Scale. Skala för att mäta 
medvetandegrad.

ICH Intracerebralt Hematom. Hjärnblödning.
ICP Intrakraniellt tryck
Infarkt Oåterkallelig vävnadsskada till följd av syrebrist.
Kollateraler Blodkärl som tas i anspråk för att säkerställa 

blodförsörjningen till ett organ, när dettas 
huvudkärl blivit avstängt.

MAP Medelartärtryck
Mobilisering Rörelse i säng, sittande, stående och gående
MoCA Montreal Cognitive Assessment. 

Bedömningsskala för kognitiv funktion.
mRS Modified Rankin Scale. Utfallsmått för död och 

funktionsberoende efter stroke.
NIHss National Institutes of Health Stroke Scale. Skala 

för att mäta graden av bortfallssymtom efter 
stroke. 

Penumbra Område runt den skadade hjärnvävnaden som 
upphört att fungera men inte är permanent skadad. 

SAH Subaraknoidalhematom. Blödning mellan 
hjärnhinnorna.

Trendelenburg-positionering Planläge med fötterna i högre position än resten 
av kroppen.

Trombektomi Mekanisk borttagning av blodpropp.
Trombolys Intravenös tillförsel av blodproppslösande 

läkemedel.
VEM Very Early Mobilisation. Aktiviteter utanför 

sängen inom 24 timmar efter insjuknandet i 
stroke.
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INLEDNING 
Strokevård handlar i akutskedet till stor del om att på bästa sätt för varje enskild individ 
så snabbt som möjligt rädda så mycket som möjligt av den del av hjärnan som 
fortfarande är reversibelt skadad (Jordan & Powers, 2012). Enligt Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för vård vid stroke (2018) skall arbetet på strokeenheten i akutskedet 
också fokusera på att identifiera och åtgärda vanliga komplikationer och påbörja tidig 
mobilisering och rehabilitering för att främja återhämtning av funktionsbortfall. 

De omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför i akutskedet för att minska risken för 
komplikationer som pneumoni, aspiration, trycksår, förstoppning och andra 
komplikationer kan komma i konflikt med de eventuella åtgärder som krävs i akutskedet 
för att optimera cerebral genomblödning efter stroke (Munoz-Venturelli m.fl., 2015).

BAKGRUND

Stroke
Stroke är enligt Socialstyrelsen (2018) ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av 
en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Stroke brukar delas in i tre underkategorier; 
akut ischemisk stroke (AIS), intracerebralt hematom (ICH) och subaraknoidalhematom 
(SAH) (Socialstyrelsen, 2018). Diagnosen subaraknoidalhematom ingår dock inte i 
kvalitetsregistret Riksstroke (2019). På grund av hur subaraknoidalhematom skiljer sig 
åt kliniskt, behandlingsmässigt och inte minst prognostiskt från övriga former av stroke, 
kommer litteraturöversikten inte beröra denna stroketyp. Socialstyrelsens riktlinjer för 
strokesjukvård avser heller inte vård av patienter med subaraknoidalhematom. Följande 
fakta och statistik gäller således endast för AIS och ICH.

En stroke ger en plötsligt påkommen störning av de funktioner som styrs av det område 
där skadan är belägen. Enligt Riksstrokes årsrapport (2019) var fördelningen 86 procent 
AIS och 13 procent ICH år 2018, vilket var oförändrat jämfört med tidigare år. 
Medelåldern för båda typerna av stroke låg mellan 74–75 år. De vanligaste symptomen 
vid stroke är domningar eller förlamning i armar, ben eller ansikte och det är oftast bara 
ena kroppshalvan som drabbas. Andra symptom som kan förekomma är synrubbningar, 
yrsel, huvudvärk och talsvårigheter. Symptomen kan vara lindriga eller mer uttalade 
neurologiska bortfall (Musuka, Wilton, Traboulsi & Hill, 2015). 

I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och varje år insjuknar cirka         
25 000–30 000 personer i sjukdomen. Andelen kvinnor är något lägre än män och 
globalt är stroke den näst vanligaste orsaken till död och funktionsnedsättning 
(Folkhälsomyndigheten, 2019; Riksstroke, 2019). Sjutton procent av de personer som 
insjuknade i stroke 2018 avled inom tre månader från insjuknandet (Riksstroke, 2019). 

Den totala samhällskostnaden, baserad på data från kvalitetsregistret Riksstroke, 
beräknas till 18.3 miljarder kr årligen och då är inte anhörigas vårdinsatser inräknade. 
Av de som var självständiga i aktiviteter i dagliga livet (ADL) innan sitt 
strokeinsjuknande var sammanlagt 16 procent hjälpberoende tre månader efter sin 
stroke. Andelen hjälpberoende efter ICH är markant högre (28%) jämfört med AIS 
(15%). Medianvårdtiden på akutsjukhusen är sju dagar och stroke är den diagnos som 
svarar för flest vårddagar på sjukhus i Sverige (Riksstroke, 2019).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musuka%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243819
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilton%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243819
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243819
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Patofysiologi vid stroke
Akut ischemisk stroke 
Akut ischemisk stroke (AIS) definieras som skadad hjärnvävnad på grund av otillräcklig 
blodtillförsel under en för lång tid. En hjärninfarkt (akut ischemisk stroke) orsakas av en 
blodpropp som helt eller delvis ockluderar någon av hjärnans artärer och stoppar eller 
kraftigt reducerar blodförsörjningen till de nervceller som normalt får sitt blod därifrån. 
Detta innebär att en del av hjärnvävnaden dör inom några få minuter av syrebrist. 
Hjärnvävnaden runt infarkten kallas penumbra och har en reducerad blodtillförsel till 
följd av ocklusionen men utan att nervcellerna dör direkt (Jordan & Powers, 2012). 

I akutskedet vid en kärlocklusion kan hjärnans kollaterala cirkulation hjälpa till att 
försörja den del av hjärnan, som ännu inte är infarcerad, med blod. Den kollaterala 
cirkulationen varierar mellan olika individer och detta kan vara en bidragande orsak till 
varierande utfall efter akut ischemisk stroke. Den kollaterala cirkulationen innebär att 
när blodflödets snabbaste väg till ett område blockeras kan en viss blodförsörjning av 
det hotade området ändå ske via andra, längre vägar i hjärnans arteriella system (Shuaib, 
Butcher, Mohammad, Saqqur & Liebeskind, 2011; Thirugnanachandran m.fl., 2018). 
Kollateralkärlen kräver ett högre systemblodtryck än normalt för att hållas öppna och 
kunna försörja området med tillräcklig mängd blod för att hålla vävnaden vid liv 
(Shuaib m.fl., 2011). 

Penumbra kan räddas om blodflödet snabbt återupprättas. Allt eftersom tiden går 
minskar penumbra i storlek och den permanenta skadan (infarkten) ökar. Så länge 
penumbra existerar finns funktioner att rädda. Det är en hög korrelation mellan 
neurologisk förbättring i akutskedet och volymen av penumbra som inte infarcerar 
(Guadagno, Calautti, & Baron, 2003; Thirugnanachandran m.fl., 2018).

Akut ischemisk stroke är en dynamisk process där det i vissa fall finns viabel 
hjärnvävnad kvar att rädda upp till 24 timmar från insjuknandet (Thirugnanachandran 
m.fl., 2018).  

Intracerebralt hematom
Intracerebralt hematom (ICH) innebär blödning inuti hjärnvävnaden till följd av att ett 
eller flera blodkärl brister. Detta gör att blod läcker ut i hjärnan och förstör hjärnceller i 
den omgivande vävnaden, vilket i sin tur gör att trycket inuti kraniet ökar och stör 
hjärncellernas funktion. Neurologisk försämring är vanligt i akutskedet och beror ofta 
på tidig expansion av hematomet eller ökning av det omgivande ödemet runt skadan. 
ICH har som AIS en zon (penumbra) runt hematomet med nedsatt syretillförsel. 
Symptomen varierar beroende på skadans storlek och lokalisation. ICH ger i princip 
samma symptom som AIS, men ger oftare huvudvärk, illamående, kräkningar och 
medvetslöshet. Dödsfall och sämre funktionsutfall är vanligare vid ICH än vid AIS 
(Qureshi, Mendelow & Hanley, 2009). Upp till 38 procent av alla ICH expanderar under 
de första tre timmarna och hematomets storlek är en prognostisk indikator för mortalitet 
efter tre månader. Tidig försämring av neurologi och medvetandesänkning kan 
förväntas hos upp till 50 procent av patienterna (Sahini & Weinberger, 2007).

Intrakraniell tryckdynamik
Hjärnans fysiologi skiljer sig från andra organ då den ligger innesluten i kraniet som 
inte kan expandera då skador i hjärnan uppstår. Detta innebär att ett stort intracerebralt 
hematom eller en stor infarkt med ödem, som ger en ökad intrakraniell volym, kan leda 
till ett livshotande tillstånd då trycket inuti kraniet (intracranial pressure, ICP) ökar 
(Mastad, 2013).
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Förhöjt ICP kan leda till en minskning av hjärnans genomblödning och syresättning 
(cerebral perfusion pressure, CPP). Det cerebrala perfusionstrycket utgör skillnaden 
mellan medelartärtrycket (MAP) och det intrakraniella trycket (ICP). Vid ett förhöjt ICP 
krävs alltså även ett förhöjt MAP för att upprätthålla ett adekvat CPP. Om MAP 
sjunker, till exempel till följd av ortostatiskt blodtrycksfall vid mobilisering, minskar 
CPP, och hjärnan kan få bestående skador (Jordan & Powers, 2012).

Autoregulation är en mekanism som håller det cerebrala blodflödet konstant. Under 
normala fysiologiska förhållanden är det cerebrala blodflödet oberoende av blodtrycket. 
Vid stroke sätts autoregulationen ur spel och genomblödningen påverkas då av MAP 
och ICP. Den cerebrala autoregulationen kan vara skadad och påverkad i upp till två 
veckor efter strokeinsjuknandet (Dawson, Panerai & Potter, 2003; Jordan & Powers, 
2012; Mastad, 2013; Xiong m.fl., 2017). 

Dessa fysiologiska förutsättningar och ovan nämnda processer i hjärnan som sker då en 
person drabbas av stroke är av stor betydelse för hur omvårdnadsåtgärder såsom 
mobilisering bör utföras i akutskedet.

Behandling av stroke i akutskedet
Akut stroke är ett livshotande tillstånd där 30 procent av de som drabbats av ICH och 10 
procent vid AIS avlider inom den första månaden (Socialstyrelsen, 2018). Stroke anses 
vara en akut medicinsk situation och uttrycket “time is brain” är numera jämförbart med 
termen hjärtattack (Musuka m.fl., 2015). Tiden fram till inledd behandling har blivit en 
avgörande faktor i den akuta delen av strokevården (Hacke m.fl., 2008; Kim m.fl., 
2019; Musuka m.fl., 2015). Ju längre tid en del av hjärnan utsätts för syrebrist desto 
större är risken för bestående hjärnskador (Munoz-Venturelli m.fl., 2015). Syftet med 
den akuta vårdkedjan vid stroke är att patienterna skall få behandling så tidigt som 
möjligt efter insjuknandet (Socialstyrelsen, 2018).

Trombolys och trombektomi
Trombolys och trombektomi är två effektiva behandlingsmetoder vid akut ischemisk 
stroke, där syftet med behandlingarna är att återställa blodflödet i en blockerad artär för 
att begränsa celldöden (infarktutbredningen) (Berkhemer m.fl., 2015; Goyal m.fl., 2015; 
Hacke m.fl., 2008; Saver m.fl., 2015; Socialstyrelsen, 2018). 

Intravenös trombolysbehandling förbättrar prognosen, minskar det fortsatta vårdbehovet 
och är en kostnadseffektiv åtgärd med en låg kostnad per vunnet levnadsår och 
rekommenderas därför av Socialstyrelsen (2018). Trombolysbehandling med start inom 
4,5 timmar efter insjuknandet har enligt Hacke m.fl. (2008) en stor gynnsam effekt på 
måttet “död eller funktionsberoende” (Modified Rankin Scale, mRS). Den allvarligaste 
komplikationen efter trombolysbehandling är risken för intracerebralt hematom. Enligt 
Menon m.fl. (2012) drabbades 4,8 procent av intracerebralt hematom inom 36 timmar 
från behandling. 

Mekanisk endovaskulär trombektomi utförs hos patienter med akut ischemisk stroke 
med påvisad ocklusion av större cerebrala artärer (Berkhemer m.fl., 2015; Goyal m.fl., 
2015; Saver m.fl., 2015). Detta ingrepp kan utföras med eller utan samtidig 
trombolysbehandling (Saver m.fl., 2015). Enligt en beräkning från Riksstroke (2019) 
innebär varje behandlat fall med trombektomi en sjukvårdskostnad på cirka 100 000 kr, 
men en besparing i samhällskostnader på cirka 500 000 kr, till följd av minskat behov 
av vård och hjälpinsatser i efterförloppet (Riksstroke, 2019). Även om det finns starkt 
vetenskapligt underlag för att trombektomi är gynnsamt är även denna behandling 
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förenad med risker, framförallt kärldissektioner och intrakraniella blödningar (Behme 
m.fl., 2014; Socialstyrelsen, 2018). Proceduren med artärpunktion, oftast i ljumsken, 
medför också att patienten måste vårdas i planläge i flera timmar efter ingreppet, för att 
minska risken för allvarlig blödning från ljumsken (Behme m.fl., 2014; Jadhav, 
Molyneaux, Hill & Jovin, 2018). Yagi m.fl. (2016) påvisar i en studie att blodtrycksfall 
är betydligt vanligare i samband med tidig mobilisering hos strokepatienter som 
genomgått trombektomi än kontrollgruppen, vilket sannolikt kan ligga till grund för 
beslut om förlängt sängläge efter trombektomi. Det kan uppstå en intressekonflikt i 
akutskedet då hänsyn måste tas till patientens tryckdynamik, patofysiologi och 
förmodade behov av mobilisering.

Akut behandling av intracerebralt hematom
De flesta ICH behandlas icke-kirurgiskt men eftersom ICH har en hög dödlighet kan 
ibland kirurgisk behandling vara livsavgörande. Genom att operera ut hematomet kan 
ett förhöjt intrakraniellt tryck, som skulle kunna leda till att blodcirkulationen till 
hjärnan påverkas, undvikas. Risken med kirurgi är ytterligare hematom och att 
penumbra kan skadas vilket försämrar prognosen för patienten (Qureshi, Mendelow & 
Hanley, 2009).

Förutom kirurgi riktas den akuta behandlingen mot att sänka blodtrycket för att minska 
risken för ökad blödning (Steiner m.fl., 2014). Det senaste konsensusutlåtandet från 
ESO-Karolinska Stroke Update rekommenderar skyndsam sänkning av systoliskt 
blodtryck till nivåer under 140 mmHg (Ahmed m.fl., 2019). Här kan sjuksköterskan 
påverka blodtrycksnivån genom att vara medveten om de olika behandlingsstrategierna 
för att sänka blodtrycket vid ICH, samt genom noggrann monitorering och individuella 
farmakologiska dosanpassningar (Haller, Wiss, May, Jones & Smetana, 2019).

Vård på strokeenhet
Förutom initiala behandlingar och snabbt akut omhändertagande vid stroke betonar 
Socialstyrelsen (2018) vikten av vård på strokeenhet i akutskedet. En strokeenhet är en 
slutenvårdsenhet som helt eller delvis vårdar patienter med stroke och som sköts av ett 
multidisciplinärt team med expertkunskap inom stroke. På en strokeenhet är speciella 
vårdprogram framtagna för strokepatienter angående den akuta handläggningen (Stroke 
Unit Trialists’ Collaboration [SUTC], 1997; Socialstyrelsen, 2018). Det råder idag inga 
tvivel om att strokepatienter som får omedelbar vård på strokeenhet har större chans till 
överlevnad och minskat hjälpberoende än de som får vård på andra avdelningar (SUTC, 
2013). 

Nedsatt fysisk rörlighet och förflyttningsförmåga efter stroke
Lima m.fl. (2016) menar att de vanligast förekommande omvårdnadsdiagnoserna hos 
strokepatienter berör motoriska begränsningar, såsom fallrisk och nedsatt fysisk 
rörlighet. Omvårdnadsdiagnoserna nedsatt fysisk rörlighet och nedsatt 
förflyttningsförmåga kan enligt Carpenito-Moyet (2008) vara relaterade till olika 
patofysiologiska faktorer som pares, ataxi, yrsel, känselbortfall och synpåverkan, vilket 
är vanligt vid stroke. Ibland förekommer dessa symptom i kombination med kognitiva 
problem såsom apraxi, neglekt och nedsatt exekutiv förmåga. Nedsatt fysisk rörlighet 
och förflyttningsförmåga kan också vara terapirelaterad (Carpenito-Moyet, 2008) till 
exempel efter ingrepp som kräver sängläge i efterförloppet, såsom trombektomi (Jadhav 
m.fl., 2018). Nedsatt fysisk rörlighet är en av flera omvårdnadsdiagnoser enligt 
diagnossystemet NANDA International (2015) under domänen aktivitet/vila. 
Omvårdnadsåtgärder kopplade till dessa diagnoser varierar beroende på förväntat 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30355218
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resultat, men strävar alla efter att hjälpa patienten till ökad fysisk rörlighet antingen i 
säng, i rullstol eller gående (Johnson, 2005).

Enligt Kitson m.fl. (2013) upplever många patienter ett stort obehag av att vara 
beroende av hjälp med att få sina fysiska behov tillgodosedda. Bland de patienter som 
rapporterar positiva upplevelser är dessa associerade med upplevelsen av att 
omvårdnaden koordineras utifrån patientens individuella behov.

Nedsatt rörlighet efter stroke predisponerar för en mängd komplikationer såsom 
trycksår, lunginflammation, urinvägsinfektion, förstoppning, muskelatrofi, kontrakturer 
i leder och psykiska besvär (Keating, Penney, Russell & Bailey, 2012). Sängläge i 
allmänhet påverkar hjärtats prestationsförmåga, med försämrad kondition redan efter 
några dagar. Det är vanligt med blodtrycksfall efter sängläge, och även plackruptur och 
proppbildning är vanligt förekommande problem (Pavy-Le Traon, Heer, Narici, 
Rittweger & Vernikos, 2007). Även andningsfunktionen påverkas av kroppspositionen. 
De bästa förutsättningarna för ett optimalt gasutbyte är upprätt läge. Nedsatt ventilation 
kan bidra till att sekret fastnar i lungorna och försämrar gasutbytet och leder till 
lunginflammation. Sängläge påverkar också miktionsförmågan, då patienten inte får den 
vanliga hjälpen av tyngdkraften som behövs vid urinering. Ofullständig tömning av 
urinblåsan kan leda till stenbildning och urinvägsinfektion. Långvarigt sängläge 
påverkar också passagen genom mag-tarmkanalen, som blir långsammare, vilket kan 
leda till aptitlöshet, illamående och förstoppning. Att stå och gå ökar tarmrörelserna. 
Tarmtömningen underlättas bäst genom att sitta upprätt på toaletten (Pavy-Le Traon 
m.fl., 2007). 

Många strokepatienter drabbas av sväljsvårigheter efter stroke (Arnold m.fl., 2016). 
Därför är det viktigt att testning av sväljförmågan och födointag sker i en upprätt 
position, minst 30 grader, för att förhindra aspiration av mat och vätska till luftvägarna 
(Carrozzella & Jauch, 2002). Socialstyrelsen rekommenderar en bedömning av 
sväljförmågan inom ett dygn efter ankomst till sjukhus (Socialstyrelsen, 2018). 

Mobilisering efter stroke
Begreppet mobilisering i detta sammanhang avser rörelse i säng, sittande, stående och 
gående (Casaubon m.fl., 2016; Kalisch, Lee & Dabney, 2014). Termen mobilisering 
saknar definition förankrad i omvårdnadsvetenskaplig litteratur. Flera 
omvårdnadsforskare har dock valt att använda denna term som ett begrepp som 
innefattar stödjande omvårdnadsåtgärder som främjar patientens fysiska aktivitet, t.ex. 
hjälp att sitta, gångträna eller hjälp med förflyttning (Kalisch m.fl., 2014). Dessa 
omvårdnadsåtgärder benämns som positioning (positionering) i NANDA, NOC, and 
NIC Linkages (Johnson, 2005). Tidig mobilisering definieras enligt svensk MeSH som 
“Rehabiliteringsplan med kortare sjukhusvistelse eller sängliggande eller snabbare 
återgång i rörelse än vad som är normal praktik” (Karolinska institutet, 2019). Någon 
tidsmässig definition av vad som menas med “tidig” finns inte. Enligt Kalisch m.fl. 
(2014) är termerna early ambulation och early mobilisation beroende av vilken typ av 
kirurgi, procedur eller skada som patienten erfarit. I flertalet nyare studier som rör 
mobilisering efter stroke är very early mobilisation, VEM (mycket tidig mobilisering) 
definierat som aktiviteter utanför sängen inom 24 timmar efter insjuknandet (Langhorne 
m.fl., 2018). 

Riktlinjer för strokesjukvård världen över har länge rekommenderat tidig mobilisering 
av nyinsjuknade strokepatienter (Bayley, Bowen, English, Tasell & Eng, 2017; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pavy-Le%20Traon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17661073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17661073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narici%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17661073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rittweger%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17661073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rittweger%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17661073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vernikos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17661073
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Socialstyrelsen, 2018) och att påbörja olika nivåer av mobilisering såsom att sitta, stå 
och gå tidigt efter strokeinsjuknandet har länge varit en etablerad rutin på många 
strokeenheter. Langhorne m.fl. (2018) presenterar tre utgångspunkter som förespråkare 
av tidig mobilisering hänvisar till; vetskapen om att sängläge påverkar kroppen negativt 
och försenar återhämtningen, vetskapen om att många av de vanligaste svåra 
komplikationerna efter stroke är relaterade till sängläge och en uppfattning om att 
hjärnans plasticitet och läkeförmåga vid akut hjärnskada är tidsbegränsad.

I vissa delar av världen förekommer ett mer restriktivt förhållningssätt kring 
mobilisering, vilket antas bottna i rädsla för att orsaka skada för patienten. Det handlar 
bland annat om hemodynamiska överväganden - risken för otillräcklig genomblödning i 
hjärnan vid uppresning - och om risken för ny blödning vid intracerebralt hematom 
(Langhorne m.fl., 2018; Olavarría m.fl., 2014; Skarin, Bernhardt, Sjöholm, Nilsson & 
Linden, 2011). 

Enligt Schwarz, Georgiadis, Aschoff och Schwab (2002) är många mobiliserings-
rekommendationer som finns för omvårdnadspersonal i akutskedet vid stroke grundade 
på studier av traumatiska hjärnskador, vilket innebär att större fokus läggs på att 
reducera risken för högt intrakraniellt tryck (ICP) än att öka det cerebrala 
perfusionstrycket (CPP). Munoz-Venturelli m.fl. (2015) fann i sin systematiska 
litteraturöversikt att praxis skiljer sig åt mellan olika läkare, och att det saknas 
konsensus kring vad som är den bästa kroppspositioneringen vid akut stroke. Wojner-
Alexander m.fl. (2005) menar dock att planläge vid akut ischemisk stroke skulle kunna 
öka blodflödet till den ischemiska hjärnvävnaden, men hur länge planläget skulle fortgå 
finns ingen rekommendation om. 

I frågan om hur tidigt mobilisering kan påbörjas för bland annat strokepatienter på 
neurointensivvårdsavdelningar manar Olkowski och Shah (2017) till försiktighet det 
första dygnet. De rekommenderar att den första mobiliseringen utförs efter medicinskt 
övervägande under noggrann observation av blodtryck och neurologiska symptom. 
Även Schwarz m.fl. (2002) betonar att tid för mobilisering skall bedömas individuellt 
för varje patient och generella rutiner inte bör råda, då evidensen inom området inte är 
tillräcklig.

Ha, Churilov, Linden och Bernhardt (2013) undersökte sjuksköterskors och läkares 
beslut kring mobilisering efter intravenös trombolys vid ischemisk stroke och kom fram 
till att neurologisk försämring, symptomgivande intracerebralt hematom, oklar 
infektion, svår lunginflammation, svår stroke, medvetandepåverkan och förvirring var 
de faktorer som främst påverkade beslutet. Uppfattade vinstfaktorer var framförallt 
minskad risk för trombos, infektion och andra sänglägesrelaterade komplikationer, 
medan möjliga risker ansågs vara fallskador, symptomgivande intracerebralt hematom, 
större infarkt och sämre funktionellt utfall.

Enligt Munoz-Venturelli (2015) visar det sig att läkare som vårdar patienter efter 
rekanaliserande åtgärder som trombektomi gärna har patienten i planläge medan en 
patient med stort intracerebralt hematom vårdas i en mer upprätt position i sängen.

En patients egen berättelse om mobilisering och nedsatt rörlighet i akutfasen betonar 
behovet av att få vara delaktig i beslut kring mobilisering och vila, utifrån det faktum att 
trötthet är ett vanligt symptom efter stroke: 
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“While early mobilisation is considered extremely important to prevent complications, 
nurses should also remember that fatigue is one of the most common symptoms after a 
stroke /.../ and should balance the need for mobilisation with the patient’s feelings. /…/ 
Lengthy sitting was immensely uncomfortable, as I had to rest my paralysed arm on a 
pillow balanced on my knee. I felt shattered from the stroke and just wanted to lie down 
on the bed.” (Wilson, 2019, [online only])

En annan patient berättar om sin rädsla inför den första mobiliseringen:
“Du skall på snabbast möjliga sätt upp på benen igen! Detta var ett vulgärt och 
instängt tankesätt för en patient med en hjärnblödning av storleken /.../ Det fanns 
funktioner på vänster sida av kroppen som egentligen inte skulle fungera till någon del. 
Med de förutsättningarna ville de få mig, en 150-kg man, på benen, med risk för ännu 
större skada än den som redan fanns på kroppen. /.../ Väldigt snabbt insåg de att, nej, 
det här var inte en standardpatient. Vem skulle då tänka utanför boxen? Kunde de tänka 
utanför boxen?” (Di-Omnia, 2014, 107–108)

Patientens funktionsnivå efter stroke 
Ett flertal olika begrepp, instrument och skalor används för att beskriva patientens 
funktionsnivå efter stroke. Det finns i nuläget ingen konsensus angående hur 
funktionsnivån efter stroke mäts på bästa sätt. Flertalet vetenskapliga studier inom 
stroke använder patientens funktionsnivå som primär slutsats. Den vanligaste tidpunkten 
att mäta funktionsnivån efter stroke är 90 dagar (Quinn, Dawson, Walters & Lees, 
2009). 

Graderingen av funktionsnivån syftar till att beskriva patientens förmåga att klara av sitt 
dagliga liv och de aktiviteter som det kräver. Funktionsnivån efter stroke kan avgöras av 
ett flertal olika bortfall avseende motorik, känsel, kognition, syn och språk. Aktiviteter i 
det dagliga livet (ADL) kan delas in i basfunktioner som äta, gå på toaletten och klä på 
sig och mer instrumentella funktioner som handla, laga mat och köra bil. Modified 
Rankin Scale (mRS) är ett instrument som täcker in både basal ADL och instrumentella 
funktioner, medan Barthel Index (BI) endast täcker in basal ADL. Syftet med båda 
skalorna är att skilja mellan beroende och icke beroende efter stroke (Ullberg, 2016).

Den vanligaste skalan för att mäta funktionsnivån efter stroke är mRS (Quinn m.fl., 
2009). mRS mäter graden av funktionsnedsättning efter stroke och påverkan på det 
dagliga livet. Graderingen sträcker sig från från 0 (inga symptom alls) till 6 (död). mRS 
är nu accepterad som den skala som främst mäter patientens funktions- /aktivitetsnivå 
efter stroke (Quinn m.fl., 2009).

BI är enligt Quinn m.fl. (2009) den näst vanligaste skalan för att mäta funktionsnivån 
efter stroke. Den omfattar tio variabler som beskriver hjälpberoende avseende basal 
ADL som födointag, förflyttning och på- och avklädning. Varje variabel bedöms med 
poängsättning som summeras från 0–100. 100 poäng innebär att patienten är 
självständig i alla aktiviteter (Mahoney & Barthel, 1965; Wade & Collin, 1988). 

Functional Independence Measure (FIM) används för att mäta begränsningar i 
aktivitetsförmåga för att kartlägga vad patienten verkligen kan göra oavsett sin 
funktionsnedsättning. Instrumentet bedömer 18 aktivitetsområden: 13 områden med 
personlig ADL och fem områden inom kommunikation och samspel. Därefter 
poängsätts patientens förmågor från 1 (helt beroende) till 7 (helt oberoende), varje 
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förbättring i poäng betyder minskning av hjälpberoendet och ökad självständighet 
(Chumney m.fl., 2010; Linacre, Heinemann, Wright, Granger & Hamilton, 1994). 

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHss) är en klinisk skattningsskala för att 
bedöma svårighetsgraden av stroke genom att skatta ett antal neurologiska 
funktionsbortfall. Skalan sträcker sig från 0 (inga strokesymptom) till 42 (mycket svår 
stroke) och mäter 11 olika parametrar som pares i arm/ben, ögonmotorik, orientering, 
ataxi, talsvårigheter m.m. NIHss är den vanligast förekommande skattningsskalan inom 
strokeforskning och den är validerad och testad för reliabilitet (Lyden, Lu, Levine, Brott 
& Broderick, 2001; Meyer & Lyden, 2009; Quinn m.fl., 2009).

Berg Balance Scale (BBS) används för att mäta patientens balansförmåga. BBS är en 
ordinalskala bestående av 14 områden. De är rangordnade från 0 (kan inte genomföra/ 
tappar balansen) till 4 (normalt utförande). Högre summa indikerar bättre balans. Testet 
är pålitligt och validerat för patienter med akut och kronisk stroke (Berg, Wood-
Dauphinee, Williams & Maki, 1992; Blum & Korner-Bitensky, 2008). 

Glasgow Coma Scale (GCS) är en internationellt använd skala som används för att 
bedöma medvetandegrad. Den består av tre tester: ögonöppning, verbalt svar och 
motoriskt svar. Poängsumman graderas från maximalt 15 (fullt vaken) till lägst 3 (djupt 
medvetslös) (Teasdale & Jennett, 1974; Teasdale m.fl., 2014). 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) är ett screeninginstrument för lätt kognitiv 
funktionsnedsättning. Instrumentet bedömer olika kognitiva områden som 
uppmärksamhet, koncentration, minne, språkliga förmågor och orientering. Högsta 
möjliga poäng är 30 och 26 poäng eller mer indikerar normal funktion (Nasreddine 
m.fl., 2005).

AQoL-4D är en skala med 12 frågeområden som täcker in fyra olika domäner för att 
mäta livskvalitet. Domänerna är psykiskt välmående, fysiskt oberoende i sin vardag, 
sociala relationer och fysiska sinnen. Poängsumman beräknas utifrån de fyra domänerna 
och sträcker sig från -0,04 (värre än döden) till 1 (frisk/välmående) (Sturm m.fl., 2002).

Sjuksköterskans kärnkompetenser - teoretisk utgångspunkt
Att fatta beslut om mobilisering i akutskedet efter stroke på vetenskapligt förankrade 
grunder ingår i konceptet evidensbaserad vård, vilket är en av sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser. Syftet med att fatta detta beslut vid rätt tidpunkt är att säkerställa att 
patienten får säker vård, vilket är ytterligare en av de sex kärnkompetenserna (Edberg 
m.fl., 2013). De två kärnkompetenserna evidensbaserad vård och säker vård utgör 
därför den omvårdnadsteoretiska utgångspunkten i denna litteraturöversikt.

Evidensbaserad vård
Evidensbaserad vård är ett etablerat begrepp som introducerades i svensk sjukvård 
redan på 90-talet. Sjuksköterskor använder sig av evidensbaserad vård i syfte att ge 
patienterna omvårdnad i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (Johansson & 
Wallin, 2013). Begreppet evidensbaserad vård innebär enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2011) att sjuksköterskan utifrån sin kliniska kunskap, 
tillsammans med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, tar hänsyn till patientens unika 
förutsättningar och önskemål för att bedöma nyttan av olika omvårdnadsåtgärder. 
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Evidensbaserad vård kan enligt Johansson och Wallin (2013) beskrivas både som ett 
förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att tillämpa bästa 
tillgängliga vetenskapliga kunskap som underlag för omvårdnadsåtgärder medan 
processen innebär att ställa kritiska frågor, systematiskt söka, sammanställa, kritiskt 
granska, tillämpa och utvärdera de forskningsresultat som redan finns.  

För att kunna tillämpa evidensbaserad vård måste sjuksköterskan ta hänsyn till och 
inkludera forskningsresultat i sitt dagliga arbete med patienterna. Vårdprogram och 
nationella riktlinjer bör stödja sig på minst systematiska översikter och vara 
kvalitetsgranskade externt (Johansson & Wallin, 2013). 

Evidensbaserad vård är ett sätt för sjuksköterskan inom akutsjukvården att minimera 
gapet mellan teori och praktik. Evidensbaserad vård utmanar ett fortfarande 
förekommande förhållningssätt inom omvårdnad - att omvårdnad bedrivs utifrån 
beprövad erfarenhet och inte alltid baserad på senaste vetenskapliga evidens. 
Sjuksköterskan skall sträva efter att arbeta evidensbaserat, vilket innebär att ta del av 
senaste vetenskapliga evidens inom sitt område och själv söka senaste evidens för att 
tillsammans med patientens önskemål och egen erfarenhet ge bästa möjliga omvårdnad 
(International Council of Nurses, 2012).

Stokke, Olsen, Espehaug och Nortvedt (2014) beskriver att majoriteten av 
sjuksköterskorna tror att evidensbaserad vård bidrar till ett mer positivt utfall för 
patienten. Trots detta uppger sjuksköterskorna att de inte konsekvent använder evidens 
och att de är osäkra på hur det implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor har 
generellt en positiv attityd till evidensbaserad vård men använder den inte alltid i 
praktiken. Kunskap om och delaktighet i att ta fram ny evidensbaserad kunskap är 
viktiga faktorer för att sjuksköterskan skall implementera forskningen i sitt dagliga 
arbete (Stokke m.fl, 2014). För att implementera evidensbaserad vård krävs utbildning 
och träning i att söka och använda sig av existerande evidensbaserad kunskap (Morsi El 
Shahat & Ahmed Abd Allah, 2019). 

För att främja tidig återhämtning efter stroke bör den evidensbaserade omvårdnaden i 
akutskedet innehålla hjälp med elimination, trycksårsförebyggande åtgärder, hantering 
av sväljsvårigheter och tidig mobilisering (Theofanidis, 2016).

Säker vård
Specialistsjuksköterskan har ansvar för att omvårdnaden i akutskedet bedrivs på ett 
patientsäkert sätt vilket innebär att patienten inte skall drabbas av undvikbara skador vid 
vård och behandling. För att kunna arbeta säkert krävs att vårdpersonalen följer de 
rutiner och riktlinjer som finns inom det område de verkar (Öhrn, 2013). Säker vård är 
vård som bedrivs utifrån att evidensbaserad kunskap och beslutade vårdprogram 
används. Säker vård bedrivs också genom att berörda yrkeskategorier arbetar i team 
kring patienten liksom att dessa har rätt kompetens. Förekomsten av vårdrelaterade 
skador är omfattande. Sjuksköterskan har en central roll i det förebyggande arbetet. 
Bristande rutiner och brist på evidensbaserade riktlinjer kan medföra att misstag sker 
(Soop, Fryksmark, Köster & Haglund, 2009; Öhrn, 2013). Patientsäkerhetslagen (SFS, 
2010:659) ställer krav på riskmedvetenhet, analyser av inträffade händelser och 
iakttagna riskområden samt att regelbundna uppföljningar sker. Patientsäkerhetslagen 
(SFS, 2010:659) definierar patientsäkerhet som patientens skydd mot vårdskada. 
Vårdskada delas upp i vårdskada och allvarlig vårdskada där vårdskada innebär 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soop%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19556405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fryksmark%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19556405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x000f6%3Bster%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19556405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haglund%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19556405
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“lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården.” och allvarlig vårdskada innebär “vårdskada som är bestående och inte 
ringa eller som har lett till patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit” 
(SFS, 2010:659, 1 kap. 5§).

Specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar i den akuta strokevården
En specialistsjuksköterska inom akutsjukvård skall enligt Riksföreningen för 
akutsjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening (2017) kunna ta fram evidens för 
den del av akutsjukvården som hen ansvarar för. Vidare skall akutsjuksköterskan 
implementera den evidensbaserade kunskapen så att den som söker akut vård får vård 
som baseras på bästa möjliga bevis. Akutsjuksköterskan skall också kunna identifiera 
och tolka symptom hos den akut sjuka patienten, ordinera adekvata åtgärder och 
utvärdera dessa. Akutsjuksköterskan skall också kunna fungera som konsult och 
undervisa i sitt specialområde för andra verksamheter (Riksföreningen för 
akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan har enligt Summers m.fl. (2009) en betydande roll i den akuta 
strokevården, allt från att vara den som tar emot nyinsjuknade patienter inför akut 
behandling till den som skall förebygga komplikationer under vårdtiden. Inför 
eventuella behandlingar behöver sjuksköterskan kontrollera och stabilisera luftväg, 
andning och cirkulation och därefter övervaka och eventuellt åtgärda vitalparametrar 
som kan utgöra en kontraindikation för behandling. Under den akuta fasen fokuserar 
sjuksköterskan på att kontinuerligt observera och utvärdera neurologiskt status, 
vitalparametrar samt förebygga komplikationer. Pneumoni, hypertension, dehydrering, 
malnutrition, urinvägsinfektion, hjärnödem, djup ventrombos och lungemboli är alla 
komplikationer som förvärrar funktionsutfallet för strokepatienten. Därför är det viktigt 
att sjuksköterskan med hjälp av övervakning och omvårdnad förebygger dessa. 
Sjuksköterskan måste även ha kunskap om komplikationsrisken efter 
interventioner/rekanalisering, exempelvis risk för blödning efter trombektomi, och hur 
det förebyggs. Sjuksköterskan måste vara medveten om de kliniska symptom som kan 
utgöra tecken på ett förhöjt ICP, såsom sänkt medvetande, ökade neurologiska bortfall, 
förändrat andningsmönster och pupillreaktion (Summers m.fl., 2009).

Enligt Ho m.fl. (2018) råder en osäkerhet bland kliniker när det saknas tydliga praktiska 
riktlinjer om huruvida patienter skall mobiliseras eller inte. Kliniker tenderar att 
begränsa patienten till att endast röra sig i sängen i akutskedet om denne drabbats av en 
stor stroke, fått trombolys eller har sänkt medvetandegrad.

Problemformulering 
En vanligt förekommande omvårdnadsåtgärd på strokeenheter är mobilisering. Detta för 
att förebygga att patienten drabbas av komplikationer som är tätt sammankopplade med 
stroke, samt för att främja en snabbare återhämtning. Dock är det få kliniska riktlinjer 
som specificerar när i akutfasen patienten bör påbörja mobilisering och i vilken 
utsträckning det bör ske. Idag finns det ett flertal effektiva behandlingar vid akut stroke, 
och bland både sjuksköterskor och läkare som vårdar patienter i akutskedet efter stroke 
finns en osäkerhet kring förhållningssättet till tidig mobilisering efter exempelvis 
mekanisk trombektomi eller intravenös trombolys. Sjuksköterskan har som uppgift att 
tidigt i akutskedet utföra vissa bedömningar såsom bedömning av sväljförmågan, vilket 
kräver att patienten kan sitta upp. I värsta fall skulle patienten kunna få ett försämrat 
funktionsutfall vid för tidigt påbörjad mobilisering, samtidigt som en fördröjd 
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mobilisering skulle kunna orsaka att patienten drabbas av undvikbara komplikationer. 
Därför är det av vikt att undersöka när det är lämpligt att påbörja mobilisering, och 
klargöra vad tidsfaktorn har för betydelse för patientens långsiktiga funktionsnivå efter 
stroke. 

SYFTE
Syftet var att beskriva hur tidig mobilisering i akutskedet efter stroke påverkar 
patientens funktionsnivå.

METOD

Design
Studiens design var en allmän litteraturöversikt, enligt instruktion från Sophiahemmet 
Högskola. Polit och Beck (2017) menar att en litteraturöversikt kan ge vägledning kring 
vilken framtida forskning som behövs, till exempel om det finns kunskapsluckor eller 
om tidigare studier skulle kunna göras om med nya förutsättningar. Litteraturöversikten 
förväntades ge en inblick i existerande forskning, och beskriva det aktuella 
kunskapsläget inom området tidig mobilisering efter stroke. Enligt Forsberg och 
Wengström (2016) startar forskningsprocessen alltid med en allmän litteraturöversikt. 
Litteraturöversikten förväntades utgöra en beskrivande bakgrund till en framtida 
empirisk studie. 

Urval
Avgränsningar
För att resultatet skall vara reproducerbart skall inklusions- och exklusionskriterierna för 
valda artiklar tydligt beskrivas i urvalsprocessen (Polit & Beck, 2017). Materialet 
utgjordes endast av originalartiklar - dvs. artiklar skrivna av den som utfört studien - 
som besvarade syftet, skrivna på engelska och publicerade de senaste fem åren.

Då syftet med litteraturöversikten var att med kvantitativa variabler beskriva effekten av 
en intervention, användes endast artiklar med kvantitativ ansats. Enligt Henricson 
(2017) är det inte negativt att bara använda kvantitativa artiklar i ett examensarbete. 

Det är viktigt att använda så aktuella studier som möjligt utan att ge avkall på kvaliteten. 
Därför är det enligt Kristensson (2014) svårt att på förhand ange en exakt tidsram för 
urvalet. Tidsramen är beroende av syftet med studien och hur mycket forskning som 
finns publicerad i ämnet. Initialt planerades att inkludera artiklar från de senaste tio 
åren, men då antalet publicerade artiklar i ämnet var många och det tycks ha skett ett 
stort genombrott efter år 2015 valdes att begränsa tidsperioden till fem år. Detta för att 
arbetet inte skulle bli för omfattande i relation till förutsättningarna för självständigt 
arbete på magisternivå.  

Inklusionskriterier
Huvudkriteriet för inklusion var att artikeln skulle beskriva effekten av mobilisering vid 
akut stroke och således svara på litteraturöversiktens syfte. Ett inklusionskriterium var 
att författaren tydligt skulle ha definierat begreppet mobilisering, och att detta skulle 
motsvara en förändring i patientens kroppsposition, i eller utanför sängen, med eller 
utan assistans. Detta oavsett vilken benämning författaren använt för begreppet. 
Exempelvis använde ett antal författare benämningen “rehabilitering”, där det tydligt 
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framgår att det är en förändring i kroppsposition som åsyftas. Endast de studier som 
tydligt definierat tidpunkt för första mobilisering inkluderades, och denna tidsperiod 
begränsades till senast 72 timmar efter strokeinsjuknandet.

Valda utfallsmått för att studera patientens funktionsnivå efter stroke var mRS, BI, 
NIHss, MoCA, BBS, FIM, AQoL-4D, GCS och mortalitet. Studier där utfall mättes vid 
något tillfälle mellan utskrivning och ett år efter insjuknandet inkluderades. Ett antal 
inkluderade artiklar i resultatet hade ett annat primärt utfallsmått än patientens 
funktionsnivå. Dessa artiklar inkluderades ändå på grund av att patientens funktionsnivå 
mättes som sekundärt utfallsmått. De primära utfallsmåtten beskrivs således ej i 
resultatet.

Exklusionskriterier
Inga litteraturöversikter eller icke-vetenskapligt material användes. Studier rörande 
stroketypen subaraknoidalhematom exkluderades på grund av stora skillnader i 
symptom, behandlingsprinciper och prognos jämfört med akut ischemisk stroke och 
intracerebralt hematom.

Vissa artiklar i träfflistan studerade förekomsten av medicinska komplikationer i 
relation till tidig mobilisering. Dessa artiklar exkluderades, då de inte beskrev något 
funktionellt utfallsmått. Funktionsutfall som inte gick att relatera till omvårdnad 
exkluderades. 

Datainsamling
Datainsamlingen genomfördes genom litteratursökning i november och december 2019. 
Databassökning skedde initialt med hjälp av en bibliotekarie, och senare gjordes den 
slutgiltiga sökningen självständigt. 

De databaser som användes var PubMed och CINAHL Complete via Biblioteken i 
Region Stockholm. Dessa databaser nämns av Polit och Beck (2017) som särskilt 
användbara vid omvårdnadsforskning.  

Databaserna är olika konstruerade och därför måste olika strategier användas vid 
sökningarna för att få ett så optimalt resultat som möjligt (Polit & Beck, 2017).  
Eftersom databaserna har olika inriktning och fokus i sitt innehåll användes flera 
databaser för att få ett så fullständigt resultat som möjligt (Forsberg & Wengström, 
2016). För att få ett så fullständigt och optimalt resultat som möjligt gjordes även en 
sökning i PsychInfo med samma sökord som i PubMed och CINAHL Complete vilket 
inte gav några nya träffar som inte uppkommit i tidigare sökningar. PsychInfo är en 
bred databas där forskning inom omvårdnad ingår. Den täcker in internationell 
forskning och innehåller vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2016).

Första fasen i urvalet av artiklar bestod av en grovsållning av de 358 respektive 263 
artiklarna utifrån titel och sammanfattning. De som bedömdes som irrelevanta utifrån 
titel och abstrakt sorterades bort (Rosén, 2017). Ansåg en av författarna att studien var 
relevant lästes hela artikeln. Enligt Rosén (2017) är det bättre att läsa en artikel för 
mycket för att minimera risken att missa en relevant artikel. Enligt Polit och Beck 
(2017) och Rosén (2017) skall alla artiklar som identifieras via sökningen screenas, 
vilket gjordes och mynnade ut i 36 stycken artiklar att läsa och kvalitetsgranska. Av de 
36 lästa artiklarna sållades 10 bort på grund av att de var äldre än fem år. Ytterligare nio 
artiklar sållades bort då de inte svarade på syftet med litteraturöversikten.
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Sökord
Vid databassökning är det viktigt att vara medveten om att sökorden spelar en 
avgörande roll för vilka träffar som framkommer. Polit och Beck (2017) poängterar att 
det är viktigt att vara flexibel med de ord som används vid databassökning för att få 
fram ett underlag som är representativt för syftet. Förutom de slutgiltiga sökningarna 
beskrivna i tabeller nedan utfördes ett flertal provsökningar i databaserna med olika 
indexord och stavningar.

Den valda metoden för datainsamling var blocksökning. Först byggdes ett block med 
sökord för ämnet stroke, och sedan ytterligare ett block för ämnet mobilisering. Sedan 
användes dessa två block tillsammans. Initialt utfördes en sökning med ett tredje block 
avseende funktionsutfall, men detta block utgjorde en alltför stor begränsning i antalet 
träffar och togs därför bort. Sökorden för artikelsökningen identifierades genom att först 
söka på indexord kopplade till syftet, samt nyckelord som identifierades under 
bakgrundsarbetet genom fritextsökning och genomgång av referenslistor.  

I databaserna användes indexord - i CINAHL Complete subject heading lists och i 
PubMed MeSH-termer (Medical Subject Headings) - för att hitta relevanta sökord samt 
för att få ordförslag på engelska termer. De indexord som användes i PubMed var 
stroke, cerebral hemorrhage, stroke rehabilitation, early ambulation och patient 
positioning. I CINAHL Complete användes indexorden stroke, stroke unit, cerebral 
hemorrhage, early ambulation och patient positioning. Det kan dröja innan en artikel får 
indexorden registrerade. För att inte gå miste om nypublicerat material gjordes därför 
även sökningar på title/abstract i båda databaserna med samtliga indexord samt 
sökorden early mobilization och early mobilisation. Användandet av funktionen 
title/abstract ökade sökningens känslighet genom att generera fler artiklar att granska 
vilket enligt Kristensson (2014) kan vara tidsödande men relevant för att täcka in så 
många träffar som möjligt. 

Genom att använda booleska operatorer som AND och OR ställdes sökorden i 
förhållande till varandra. Polit och Beck (2017) förklarar booleska operatorer som ett 
sätt att vidga eller begränsa sökningen beroende på hur orden används. 

Sökningarna redovisas nedan i Tabell 1 och 2 för att förtydliga hur sökningarna 
utfördes. Detta för att möjliggöra för någon annan att göra om sökningarna och få 
samma resultat (Kristensson, 2014).



14

Tabell 1
PubMed
Datum

191128

Sökord Begräns
-ningar

 

Antal 
träffar

Lästa 
abstracts

Lästa 
artik-
lar

Utvalda  
artiklar

#1 stroke[MeSH Terms] OR 
stroke[Title/Abstract] OR 
cerebral hemorrhage          
[MeSH Terms] OR 
cerebral hemorrhage          
[Title/Abstract] OR 
stroke rehabilitation  
[MeSH Terms] OR 
stroke rehabilitation
[Title/Abstract] OR 
stroke units[Title/Abstract]

293529

#2 patient positioning[MeSH 
Terms] OR 
patient positioning 
[Title/Abstract] OR 
early ambulation[MeSH Terms] 
OR 
early ambulation[Title/Abstract] 
OR 
early mobilization 
[Title/Abstract] OR 
early 
mobilisation[Title/Abstract] OR 
early rehabilitation 
[Title/Abstract]

82100

#3 #1 AND #2 NOT
review[Title/Abstract]

10 år
Engelska

358 42 35 17

Tabell 2
CINAHL 
Complete 
Datum

191202

Sökord Begräns-
ningar

 

Antal 
träffar

Lästa   
abstracts

Lästa
artik-
lar

Utvalda  
artiklar

#1 MH stroke OR TI stroke OR 
AB stroke OR MH "stroke 
unit" OR TI "stroke unit" OR 
AB "stroke unit" OR MH 
"cerebral hemorrhage" OR TI 
"cerebral hemorrhage" OR AB 
"cerebral hemorrhage" OR TI 
"stroke rehabilitation" OR AB 
"stroke rehabilitation"

101161

#2 MH "early ambulation" OR 
TI "early ambulation" OR 
AB "early ambulation" OR 
TI "early mobilization" OR 
AB "early mobilization" OR 
TI "early mobilisation" OR 

11372
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AB "early mobilisation" OR 
TI "early rehabilitation" OR 
AB "early rehabilitation" OR 
MH "patient positioning" OR 
TI "patient positioning" OR 
AB "patient positioning"

#3 #1 AND #2 Engelska
10 år
Peer 
reviewed

263 38 11 0

1 20 lästa artiklar, varav 19 redan förekom i PubMed-sökningen 191128.

Manuell sökning
Referenslistan till utvalda artiklar granskades för att identifiera eventuella ytterligare 
relevanta studier. Ingen artikel är inkluderad genom manuell sökning.

Kvalitetsgranskning
De utvalda artiklarna till litteraturöversikten skall enligt Mårtensson och Fridlund 
(2017) kvalitetsgranskas, vilket lämpligen görs via redan testade bedömningsunderlag. 
Artiklarnas kvalitet granskades utifrån Sophiahemmet Högskolas granskningsmall 
(BILAGA A). Underlaget används till vetenskaplig klassificering samt kvalitet 
avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats och är modifierad utifrån 
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 
(2016). De kategorier som var aktuella i artikelgranskningen var randomiserade 
kontrollerade studier (RCT), kliniska kontrollerade studier (CCT), icke kontrollerade 
studier (P) och retrospektiva studier (R). Vetenskaplig kvalitet bedömdes utifrån om 
artiklarna uppfyllde vissa kriterier för hög kvalitet (I), medelkvalitet (II) och låg kvalitet 
(III) (BILAGA A). 

Artiklarna granskades i detalj av de två författarna oberoende av varandra där 
granskningsmallen användes för att kvalitetsgranska varje enskild studie. Kvalitets-
granskning är enligt Rosén (2017) en komplicerad process och avgörs av flera faktorer. 
Därför är det viktigt att granska oberoende av varandra och med hjälp av en checklista 
för vilka kriterier som skall bedömas. Oftast inkluderas endast resultat från studier med 
medel- eller hög kvalitet men om sådana saknas kan även studier med låg kvalitet 
inkluderas (Rosén, 2017).

Nästa steg i kvalitetsgranskningen var att oberoende av varandra gå igenom de utvalda 
artiklarnas metod och resultat mer noggrant för att därefter tillsammans gå igenom vad 
som framkommit för att slutligen föra in samtliga valda artiklar in i en artikelmatris. Där 
beskrevs varje artikels syfte, urval och metod, analysmetod och teoretiskt perspektiv, 
resultatet och bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten i enlighet med Rosén 
(2017). Tvådimensionella matriser med rader och kolumner rekommenderas av Polit 
och Beck (2017) för dataanalys i litteraturöversikter. Redovisningen av det 
vetenskapliga innehållet presenteras i den matris som rekommenderas från 
Sophiahemmet Högskola, v.g. se BILAGA B (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).

Dataanalys
Enligt Polit och Beck (2017) skall litteraturöversikter sträva efter att bli mer än summan 
av sina delar vilket innebär att artiklarnas separata resultat sätts ihop till en samman-
hängande enhet. Analysen av resultaten i litteraturöversikten sammanställdes i en 
integrerad analys vilket innebar att resultaten inte enbart redovisades var för sig utan 
presenterades tillsammans och i relation till varandra. En integrerad analys gör enligt 
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Kristensson (2014) resultatet mer överskådligt och lättare att förstå. Resultaten i 
artiklarna var inte samstämmiga och pekade åt olika håll vilket gjorde det särskilt 
lämpligt att tillämpa en integrerad analys. Analysen gjordes på ett öppet och 
reproducerbart sätt för att minimera risken för systematiska fel (Rosén, 2017).

Analysen genomfördes i flera olika steg. Initialt läste och analyserade båda författarna 
varje artikels resultatdel var för sig. Sedan jämfördes och diskuterades dessa 
tillsammans, för att slutligen få fram en gemensam tolkning av resultatet. Därefter 
jämfördes de olika artiklarnas resultat med varandra för att hitta övergripande likheter 
och olikheter. Därefter identifierades olika kategorier som sammanfattade resultaten i de 
olika artiklarna. Huvudresultatet sammanställdes under tre kategorier. Slutligen 
genomfördes ytterligare en analys av huvudresultatet i relation till olika funktionsutfall. 

Forskningsetiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen från 1964 föreskriver etiska regler för forskning på människor. 
Deklarationen är en central forskningsetisk riktlinje. En grundläggande princip i 
deklarationen är att individen skall vara i centrum vilket innebär att individen går före 
vetenskapens och samhällets intressen (World Medical Association, 2013). Arbetet 
utgick från en helhetssyn på den enskilda individen, med dess rätt till hälsa och rätt till 
autonomi i fokus. 

Vid genomförande av en allmän litteraturöversikt finns flera forskningsetiska 
överväganden att ta hänsyn till och risken finns att felaktiga slutsatser dras. All relevant 
forskning finns inte tillgänglig då översikten inte är systematisk, och risk finns då att 
relevant data missas (Forsberg & Wengström, 2016). En annan risk som Forsberg och 
Wengström (2016) nämner är att artiklar selektivt skulle kunna väljas ut, som stödjer 
den egna åsikten eller förhoppningen om vad studien skall visa. Då de frågor som skall 
besvaras ställs till litteratur och inte till personer fordrar detta ett etiskt förhållningssätt 
vid urval, datainsamling och analys så att inte sökningen begränsas till, och data väljs 
ut, som gynnar det egna syftet (Kjellström, 2017). 

Det finns risk för att innehållet i de utvalda artiklarna feltolkas och 
kvalitetsgranskningen kan bli felaktig, då författarna analyserar artiklar på ett annat 
språk än sitt modersmål och har begränsade metodologiska kunskaper och erfarenhet av 
forskning (Henricson, 2017). 

Då en litteraturöversikt innebär användande av data insamlat av andra är det viktigt att 
inkluderade artiklar är utförda på ett etiskt korrekt sätt (Kjellström, 2017). Enligt 
Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att de utvalda studierna i litteraturöver-
sikten är etiskt godkända. Merparten av de inkluderade studierna i kommande resultat 
var av typen RCT, vilket alltid kräver ett etiskt godkännande för att få genomföras. I 
arbetet eftersträvades att endast inkludera studier med etiskt godkännande och artiklar 
som är peer-reviewed. Emellertid är det svårt att utläsa av artikeln huruvida den är peer-
reviewed och om studien bakom artikeln är godkänd av en etisk kommitté. Därför 
eftersöktes uppgifter om de vetenskapliga tidskrifterna på deras hemsidor, där det ofta 
framgår huruvida peer-review är standard för allt publicerat material. 

RESULTAT
I denna litteraturöversikt inkluderades totalt 17 artiklar, publicerade från 2015 och 
senare, v.g. se BILAGA B. Huvudresultatet redovisas utifrån tre kategorier; artiklar som 
påvisat att tidig mobilisering har en positiv effekt på funktionsutfall, artiklar som 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1964
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Forskning_p%C3%A5_m%C3%A4nniskor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Forskningsetik
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påvisat att tidig mobilisering har en negativ effekt på funktionsutfall och artiklar som 
inte påvisat att tidig mobilisering har någon effekt på funktionsutfall, v.g. se diagram 1. 
Vid analys av artiklarnas resultat framkom olika aspekter på tidig mobilisering vid 
stroke. I Tabell 3 redovisas vilka olika definitioner av begreppet tidig mobilisering som 
förekommer i de olika artiklarna. 

Tabell 3. Artiklarnas olika definitioner av tidig mobilisering
Definitioner av tidig mobilisering Artiklar Påvisad effekt

Anderson m.fl., 2017 0Höjd huvudände 30 grader (kontrollgrupp) 
jämfört med planläge (interventionsgrupp) i 24–
48 h direkt efter insjuknandet Olavarría m.fl., 2018 0

Bernhardt m.fl., 2015 -

Chippala & Sharma, 2016 +

Cumming m.fl., 2018 0

Sitta utanför säng, stå eller gå inom 24 h efter 
insjuknandet 

Cumming m.fl., 2019 0

Kontinuerlig tidsskala från insjuknande till första 
mobiliseringstillfälle 

Bernhardt m.fl., 2016 +

Ej specificerad definition (46% mobiliserades 
inom 48 h)

Di Carlo m.fl., 2018 +

Franceshini m.fl., 2018 +Mobilisering inom 48 h efter insjuknandet 

Poletto m.fl., 2015 0

Neutral position (0–30 graders höjd huvudände) 
(kontrollgrupp) jämfört med Tredelenburg-
positionering (interventionsgrupp)

Gauthier m.fl., 2018 -

Sittande inom 1 dygn efter insjuknandet 
(interventionsgrupp) jämfört med progressiv 
uppresning till sittande inom 3 dygn 
(kontrollgrupp)

Herisson ml.fl., 2016 0

Rehabiliteringsstart inom 24 h, mellan 24–48 h 
och senare än 48 h efter insjuknandet 

Kinoshita m.fl., 2017 0

Rehabiliteringsstart inom 48 h efter insjuknandet Momosaki m.fl., 2016 +

Tong m.fl., 2019 -Mobilisering inom 24 h jämfört med inom 48 h 
efter insjuknandet 

Rahayu m.fl., 2019 +

Rehabiliteringsstart inom 3 dygn efter 
insjuknandet 

Yagi m.fl., 2017 +

+ = positiv effekt av tidig mobilisering
- = negativ effekt av tidig mobilisering
0 = ingen skillnad mellan grupperna

Efter en sammanställning av artiklarnas resultat konstaterades att majoriteten av 
artiklarna visade på antingen positiv effekt eller ingen skillnad av tidig mobilisering på 
olika funktionsutfall. Endast ett fåtal artiklar påvisade att tidig mobilisering var 
associerat med sämre funktionsutfall för patienten. Vid en förenklad översikt av 
resultatet baserat på de primära utfallsmåtten i varje artikel blev fördelningen så som 
redovisas i Diagram 1. 
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Diagram 1

Diagrammet visar fördelningen av artiklarnas resultat avseende effekten av tidig mobilisering.

Fördel tidig mobilisering
I en analys av hur tiden från insjuknande till första mobilisering ur säng påverkar 
strokepatientens funktionsnivå efter tre månader (Bernhardt m.fl., 2016) framkom att 
kortare tid till första mobiliseringstillfället var associerat med högre odds för gynnsamt 
utfall (mRS 0–2). Givet överensstämmande ålder, strokesvårighetsgrad, antal 
mobiliseringstillfällen och -varaktighet hade patienter som påbörjade mobilisering tidigt 
ökade odds för gynnsamt utfall jämfört med patienter som påbörjade mobilisering 
senare. Däremot förelåg ingen skillnad i mortalitet mellan grupperna vid tre månader. 

Chippala och Sharma (2016) utvärderade effekten av mobilisering inom 24 timmar 
enligt samma koncept som Bernhardt m.fl. (2016) och såg en signifikant förbättrad 
ADL-förmåga (BI) både vid utskrivning och efter tre månader i interventionsgruppen, 
jämfört med patienter som påbörjat mobilisering efter 24 timmar.

Utfallsmåttet BI användes också av Yagi m.fl. (2017) i deras analys av hur tidpunkten 
för första mobilisering påverkade ADL-förmågan vid utskrivning. Den grupp som 
påbörjade mobilisering/rehabilitering inom tre dygn hade ökade odds för bättre utfall 
jämfört med deltagare som påbörjade mobilisering/rehabilitering senare. De undersökte 
även intensiteten av mobiliseringen och dess påverkan på ADL-förmåga vid 
utskrivning. I analysen framkom att intensiv och tidig mobilisering (inom 3 dygn) gav 
förbättrad ADL-förmåga vid utskrivning. 

I likhet med flera av de andra studierna analyserade Rahayu, Wibowo och Setyopranoto 
(2019) skillnaden i ADL-förmåga (BI) mellan mobilisering vid 24 timmar respektive 48 
timmar, men till skillnad från Herisson m.fl. (2017) och Chippala och Sharma (2016) 
mätte Rahaya m.fl. utfallet efter fem och sju dagar, och ytterligare ett utfallsmått, balans 
(BBS), användes. Efter fem dagar hade gruppen som mobiliserats inom 24 timmar 
signifikant förbättrad ADL-förmåga (BI) jämfört med kontrollgruppen, men ingen 
skillnad i balans. Efter sju dagar påvisades ett signifikant förbättrat utfall både avseende 
balans och ADL-förmåga bland de som mobiliserats inom 24 timmar i jämförelse med 
48 timmar.  
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Kinoshita m.fl. (2017) jämförde effekten av rehabilitering med start inom 24 timmar, 
mellan 24 och 48 timmar samt senare än 48 timmar efter insjuknandet. De fann en högre 
vakenhetsgrad (GCS) vid utskrivning samt en större förbättring i funktionsutfall (FIM) i 
gruppen som påbörjat rehabilitering inom 24 timmar, jämfört med de andra. 

Momosaki m.fl. (2016) jämförde i sin studie andelen med gynnsamt funktionsutfall 
(mRS 0–2) vid utskrivning hos patienter som påbörjat rehabilitering inom 48 timmar 
med patienter som påbörjat rehabilitering efter tre dygn eller senare. Studien påvisade 
signifikant ökade odds för gynnsamt utfall (mRS 0–2) i gruppen som mobiliserades 
inom 48 timmar jämfört med kontrollgruppen. Däremot påvisades ingen skillnad mellan 
grupperna avseende mortalitet vid sju, 30 och 90 dagar efter insjuknandet. 

Även Franceshini m.fl. (2018) påvisade en större andel med gynnsamt funktionsutfall 
(både mRS 0–2 och BI ≥75) bland de patienter som mobiliserades ur säng inom 48 
timmar, jämfört med senare mobilisering. 

Di Carlo m.fl. (2018) fann att tidig mobilisering hade signifikant positiv effekt på 
överlevnad efter sex månader. Ur artikeln gick deras definition av tidig mobilisering 
inte att utläsa. De angav dock att 46 procent av deltagarna mobiliserades inom 48 
timmar. De såg också en tendens till ökad positiv effekt av tidig mobilisering bland de 
patienter som hade måttlig till hög strokesvårighetsgrad (NIHss >6). Bland de artiklar 
som analyserade mortalitet var denna den enda som påvisat lägre mortalitet vid tidig 
mobilisering. Övriga artiklar påvisade ingen skillnad i mortalitet mellan grupperna.

Nackdel tidig mobilisering
Gauthier m.fl. (2018) undersökte om Trendelenburg-positionering (liggande med 
fötterna i högre nivå än resten av kroppen) påverkade tidigt kliniskt utfall hos patienter 
med AIS orsakad av storkärlsocklusion. De kunde se att patienter som vårdats med 0–30 
graders höjd huvudände omedelbart efter diagnos hade signifikant högre 
strokesvårighetsgrad (NIHss) vid 48 timmar än de som vårdats i Trendelenburg-
positionering i 12 timmar. Skillnaden i strokesvårighetsgrad visade sig kvarstå vid sju 
dagar eller vid utskrivning, om tidigare. De påvisade däremot ingen skillnad mellan 
grupperna avseende mortalitet vid utskrivning.

Bernhardt m.fl. (2015) jämförde effekten av frekvent, mycket tidig mobilisering i högre 
dos (VEM) med sedvanlig strokevård. VEM-gruppen påbörjade mobilisering vid 18,5 
timmar (median) efter insjuknandet medan kontrollgruppen mobiliserades vid 22,4 
timmar. Analysen påvisade en signifikant lägre andel med gynnsamt utfall (mRS 0–2) 
efter tre månader i VEM-gruppen jämfört med kontrollgruppen. I en jämförelse mellan 
subgrupperna AIS och ICH anades en tendens till att standardvård var mer fördelaktigt 
än VEM vid ICH och stor infarkt. Däremot sågs ingen skillnad mellan grupperna i mRS 
på ordinalskalenivå (mRS 0–6). Det förekom heller ingen skillnad i förmåga att gå 50 
meter utan stöd eller i mortalitet mellan grupperna.

Tong m.fl. (2019) jämförde funktionsutfallet mellan deltagare som randomiserats till 
antingen tidig rutinmobilisering (ERM) med start mellan 24–48 timmar efter 
insjuknandet, tidig intensiv mobilisering (EIM) med start mellan 24–48 timmar eller 
mycket tidig intensiv mobilisering (VEIM) med start inom 24 timmar. De fann en 
signifikant lägre andel med gynnsamt funktionsutfall efter tre månader i VEIM-gruppen 
jämfört med EIM-gruppen.
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Ingen skillnad
Anderson m.fl. (2017) kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan patienter 
med AIS som legat i planläge i 24 timmar och de som haft minst 30 graders höjd 
huvudände (Anderson m.fl., 2017) avseende funktionsutfall (mRS) eller mortalitet efter 
tre månader. Efter sju dagar sågs heller ingen skillnad i strokesvårighetsgrad (NIHss). 
Det förelåg heller ingen skillnad i effekt mellan subgrupperna AIS och ICH.

Olavarría m.fl. (2018) studerade liksom Anderson (2017) skillnaden mellan planläge 
och höjd huvudände i akutskedet efter stroke och kunde heller inte påvisa någon 
skillnad mellan grupperna avseende funktionsutfall (mRS) efter tre månader. Avseende 
mortalitet efter tre månader eller strokesvårighetsgrad (NIHss) efter sju dagar sågs inte 
heller någon skillnad mellan grupperna. 

Cumming m.fl. (2019) analyserade tidig mobiliserings effekt på hälsorelaterad 
livskvalitet (AQoL-4D) och fann ingen skillnad i utfall efter tre och tolv månader 
mellan tidig, intensiv mobilisering (VEM) och standardvård. De kunde dock påvisa en 
högre poäng (förbättring) under domänen “fysiska sinnesintryck” i AQoL-4D efter tre 
månader hos patienter som genomgått VEM jämfört med standardvård. Mediantiden för 
tidig mobilisering var 18,5 timmar efter insjuknandet, jämfört med 22,5 timmar i 
kontrollgruppen.

Avseende effekter på kognitiv funktion (MoCA) tre månader efter stroke, kunde 
Cumming m.fl. (2018) inte heller påvisa någon skillnad mellan gruppen som fått 
frekvent, intensiv mobilisering ur säng inom 24 h (VEM) jämfört med standardvård. 

Herisson m.fl. (2016) påvisade ingen skillnad i gynnsamt funktionsutfall (mRS 0–2) 
efter tre månader mellan gruppen som suttit upp inom ett dygn och den som 
mobiliserats succesivt till sittande under tre dygn. Strokesvårighetsgraden (NIHss) var 
dock lägre en vecka efter insjuknandet i den grupp som randomiserats till tidigt sittande 
och gruppen som satt upp tidigt efter insjuknandet hade även bättre ADL-förmåga (BI) 
efter tre månader. I denna studie var mediantiden för tidigt sittande ca 26 timmar, 
jämfört med kontrollgruppen som satt upp efter 3 dygn. Ingen skillnad påvisades mellan 
subgrupperna AIS/ICH. 

Även Kinoshita m.fl. (2017) kom fram till divergerande resultat i jämförelsen av 
grupper som påbörjat rehabilitering inom 24 timmar, mellan 24–48 timmar och efter 48 
timmar. Trots ovan nämnda effekt på vakenhetsgrad och funktionsutfall (FIM) kunde de 
inte påvisa någon skillnad avseende strokesvårighetsgrad (NIHss) och ADL-förmåga 
(mRS) mellan grupperna vid utskrivning.

Poletto m.fl. (2015) jämförde mobilisering inom 48 timmar efter insjuknandet med 
rutinmässig fysioterapi. Gruppen som mobiliserades inom 48 timmar hade en mediantid 
från insjuknandet till första mobilisering på 43 timmar respektive 72 timmar i 
kontrollgruppen. De såg generellt inte någon signifikant skillnad i funktionsutfall med 
måtten BI, mRS 0–2 och NIHss efter tre månader, mellan grupperna. Ingen skillnad i 
mortalitet påvisades efter tre månader. När deltagare med tidigare funktionsbortfall 
(mRS >0) exkluderats sågs en signifikant högre andel med excellent funktionsutfall 
(mRS 0–1) i den tidiga gruppen.
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Analys av huvudresultatet i relation till olika funktionsutfall
Flera artiklar påvisade varierande effekt av mobilisering beroende av vilket 
funktionsutfall som studerades. Bland de utvalda artiklarna förekom tre olika utfallsmått 
avseende ADL-förmåga. Effekten av tidig mobilisering på de olika utfallsmåtten 
avseende ADL-förmåga illustreras i Tabell 4.

ADL-förmåga
Tio av de utvalda artiklarna använde mRS som utfallsmått. Bland dessa var det endast 
två artiklar (Bernhardt m.fl., 2015; Tong m.fl., 2019) som påvisade att tidig 
mobilisering efter stroke hade en negativ effekt på mRS. Tre av artiklarna påvisade en 
positiv effekt och övriga fem visade ingen skillnad mellan grupperna, förutom att 
Poletto m.fl. (2015) i en justerad analys påvisade en högre andel med mRS 0–1 bland de 
som mobiliserats tidigare. Ett liknande instrument för att mäta graden av hjälpberoende 
är Barthel Index (BI), vilket användes i sex av artiklarna. Av dessa beskrev fem artiklar 
en positiv effekt av tidig mobilisering, och den sjätte påvisade ingen effekt. I tre av 
artiklarna analyserades både mRS och BI, och två av dessa kom fram till olika resultat 
avseende de olika utfallsmåtten, där Poletto m.fl. (2015) såg en viss positiv effekt på 
mRS, justerat för tidigare funktionsbortfall, men ingen skillnad i BI, tvärtemot Herisson 
m.fl. (2016) som inte såg någon effekt på mRS men en positiv sådan på BI. Endast 
Kinoshita m.fl. (2017) använde FIM som mått på hjälpberoende, vilket påverkades 
positivt av tidig mobilisering, medan samma artikel inte beskrev någon skillnad i mRS. 

Tabell 4. Effekten på olika utfallsmått avseende ADL-förmåga
Utfallsmått Artiklar Påvisad effekt

Anderson m.fl., 2017 0
Bernhardt m.fl., 2015 -
Bernhardt m.fl., 2016 +
Franceshini m.fl., 2018 +
Herisson m.fl., 2016 0
Kinoshita m.fl., 2017 0
Momosaki m.fl., 2016 +
Olavarría m.fl., 2018 0
Poletto m.fl., 2015 0

mRS

Tong m.fl., 2019 -
Chippala & Sharma, 2016 +
Franceshini m.fl., 2018 +
Herisson m.fl., 2016 +
Poletto m.fl., 2015 0
Rahayu m.fl., 2019 +

BI

Yagi m.fl., 2017 +
FIM Kinoshita m.fl., 2017 +

Rörlighet och förflyttningsförmåga
Två av de inkluderade artiklarna redovisade resultat beträffande gångförmåga, där 
Bernhardt m.fl. (2015) inte kunde påvisa någon skillnad i gruppen som mobiliserats 
tidigt jämfört med den senare gruppen. Dock var skillnaden i mediantid mellan 
grupperna endast fem timmar och båda grupperna hade en mediantid till första 
mobilisering på mindre än 24 timmar. På en kontinuerlig tidsskala såg Bernhardt m.fl. 
(2016) däremot att kortare tid till första mobilisering var associerat med högre odds för 
förbättrad gångförmåga vid tre månader. Rahayu m.fl. (2019) undersökte även 
patienternas balans efter sju dagar och fann där en större förbättring bland de som 
mobiliserats inom 24 timmar. Utifrån dessa resultat är det rimligt att anta att 
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mobilisering inom 24 timmar – i de fall det är säkert ur hemodynamisk synvinkel – kan 
förbättra patientens rörlighet och förflyttningsförmåga.

Strokesvårighetsgrad
Sex av artiklarna analyserade NIHss som utfallsmått, och av dessa påvisade endast 
Gauthier m.fl. (2018) ett resultat som kan tolkas som negativt utfall vid tidig 
mobilisering. De fann att neutral eller lätt höjd huvudände det första dygnet hade sämre 
effekt än att ligga plant med höjd fotände vid konstaterad storkärlsocklusion, vilket är 
en speciell patientgrupp med särskilt stort behov av ett adekvat systemblodtryck för att 
hålla kollateralkärlen öppna. Herisson m.fl. (2016) som undersökte effekten av sittande 
inom ett dygn, fann en positiv effekt på strokesvårighetsgraden vid tidigt sittande. Dock 
var urvalet i denna studie inte begränsat till just patienter med storkärlsocklusion, utan 
gällde alla typer av AIS. Både Anderson m.fl. (2017) och Olavarría m.fl. (2018) 
undersökte effekten av planläge jämfört med höjd huvudände vid AIS och fann ingen 
skillnad i NIHss mellan de två grupperna. Detta trots ett påvisat ökat cerebralt blodflöde 
hos de patienter som legat i planläge.

Tidpunkt och intensitet
Även om artiklarnas divergerande resultat delvis skulle kunna förklaras av olika 
utfallsmått, finns det studier som utförts på liknande sätt, och som ändå påvisat olika 
resultat. 

Chippala och Sharma (2016) studerade samma typ av intervention som Bernhardt m.fl. 
(2015), men Chippala och Sharma påvisade att tidig, intensiv mobilisering hade positiv 
effekt på patientens funktionsutfall, medan Bernhard påvisade motsatsen. En skillnad 
mellan de två artiklarna var att Chippala och Sharma mätte funktionsutfallet med BI 
medan Bernhard m.fl. använde mRS. Bernhardt m.fl. utförde sin analys på ett material 
där både interventionsgrupp och kontrollgrupp mobiliserades inom 24 timmar i median 
och där interventionsgruppen påbörjade mobilisering efter 18,5 timmar i median från 
insjuknandet, respektive 22,5 timmar i kontrollgruppen. Chippala och Sharma har större 
skillnad i tid från insjuknande till första mobilisering mellan interventions- och 
kontrollgrupp, där interventionsgruppen mobiliserades vid i median 18 timmar från 
insjuknandet, respektive 30,5 timmar i kontrollgruppen.

Yagi m.fl. (2017) studerade liksom Bernhardt m.fl. (2016) effekten av den tidiga 
mobiliseringens intensitet, och påvisade en procentuellt högre förbättringsgrad bland 
patienter som genomgått en högre intensitet i rehabiliteringen. Bernhard m.fl. (2016) 
däremot, visade att varje extra fem minuters aktivitet per dag minskade chansen till 
gynnsamt funktionsutfall. Även i detta fall utgör tidsfaktorn en metodologisk skillnad 
mellan studierna. Yagi m.fl. (2017) definierade tidig rehabilitering som med start två 
dagar efter insjuknandet, jämfört med fem dagar i kontrollgruppen, medan Bernhardt 
m.fl. (2016) hade en betydligt tidigare mobiliseringsstart i interventionsgruppen på 18,5 
timmar jämfört med 22,5 timmar i kontrollgruppen. Även utfallsmåtten skiljer sig åt då 
Yagi m.fl. (2017) använt BI och Bernhardt m.fl. (2016) använt mRS.
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DISKUSSION

Resultatdiskussion
Utifrån den integrerade analysen av de inkluderade artiklarnas resultat framkommer en 
försiktigt positiv – eller åtminstone inte negativ – effekt på funktionsutfallet vid 
tillämpning av tidig mobilisering efter stroke. Mobilisering i akutskedet efter stroke är 
ett komplicerat ämne med många aspekter att ta hänsyn till. Vid sjukdom eller skada i 
andra organsystem kan tidig mobilisering vara avhängigt patientens smärta, vilja och 
ork och fördelarna med tidig mobilisering är ofta övervägande.

Någonting som framträder extra tydligt i denna analys är att de beslut som 
sjuksköterskan fattar, ensam eller tillsammans med andra i teamet, angående 
mobilisering påverkar patientens långsiktiga funktioner. Mobiliseringens effekt på 
omvårdnadsrelaterade funktionsutfall tycks påverkas dels av skadans storlek och 
patofysiologi, och tycks variera beroende på vilket utfallsmått som används. Till 
exempel påvisade i stort sett samtliga artiklar som mätt ADL-förmågan med BI en 
positiv effekt, medan effekten på mRS är mer varierande, v.g. se Tabell 4. 

Vid akut stroke finns flera faktorer att ta hänsyn till, där förebyggande av 
sänglägeskomplikationer och behovet av tidigt initierad rehabilitering kan komma i 
konflikt med hjärnans syrebehov och hemodynamik. Dessa faktorer skall också ställas i 
relation till patientens ork, välbefinnande och egna önskemål. Dessa olika faktorer som 
samverkar – och ibland motverkar varandra – kan sannolikt delvis förklara varför vi inte 
kommit fram till ett entydigt resultat i vår litteraturöversikt.

De olika stroketyperna skiljer sig åt rent patofysiologiskt, på ett nästan motsägelsefullt 
sätt, där AIS beror på upphört eller begränsat blodflöde i en del av hjärnan, och ICH 
beror på läckage av blod ut i hjärnvävnaden. Patienter med AIS har behov av ett ökat 
systemblodtryck för att hålla kollateralkärl öppna och syresätta den reversibelt skadade 
delen av hjärnan, vilket är en förutsättning för minskad infarktutbredning och förbättrat 
funktionsutfall efter stroke. Tidig mobilisering efter akut ischemisk stroke bidrar till att 
minska risken för komplikationer (Diserens m.fl., 2012), men ett minskat cerebralt 
blodflöde i ett redan ischemiskt område med avvikande autoregulation skulle kunna 
medföra skadliga effekter (Olavarría m.fl., 2014). Detta kan förklara varför Gauthier 
m.fl. (2018) kunde se en positiv effekt av planläge med höjd fotände i akutskedet hos 
patienter med storkärlsocklusion. I de studier där ett negativt utfall påvisats vid tidig 
mobilisering skulle en bidragande orsak kunna vara att vissa patienter haft en pågående 
perfusionsstörning, där den reversibelt skadade delen av hjärnan fått otillräcklig 
blodtillförsel under den tidiga uppresningen. Då autoregulationen kan vara satt ur spel i 
upp till två veckor efter insjuknandet, skulle uppresning kunna ge ett blodtrycksfall som 
i sin tur leder till nedsatt cerebralt blodflöde. Emellertid påvisade varken Anderson m.fl. 
(2017) eller Olavarría m.fl. (2018) någon effekt på funktionellt utfall av planläge, trots 
att Olavarría m.fl. (2018) vid planläge kunde se ett ökat cerebralt blodflöde jämfört med 
halvsittande patienter. 

Trombolys och trombektomi är faktorer som kan påverka beslutet om tidig mobilisering 
vid AIS. Vid trombolys föreligger en ökad risk att utveckla intracerebralt hematom och 
en kraftig blodtrycksstegring, till följd av t.ex. ansträngning, skulle kunna öka denna 
risk ytterligare. Momosaki m.fl. (2016) redovisade ingen ökad förekomst av allvarliga 
komplikationer såsom intracerebrala hematom bland trombolyserade patienter som 
mobiliserats inom tre dygn efter insjuknandet utan tvärtom, en ökad andel som uppnått 



24

funktionellt oberoende bland patienter som mobiliserats tidigt. Tre dygn är visserligen 
på gränsen för vad kom kan anses utgöra akutskedet vid stroke, och det skulle vara 
värdefullt att titta på ännu tidigare mobilisering efter trombolys. Vid trombektomi 
föreligger också en ökad risk för reperfusionsblödning, och många gånger får patienten 
både trombolys och trombektomi, vilket sannolikt ger ytterligare ökad risk. Vid 
trombektomi punkteras dessutom en stor artär, oftast i ljumsken, vilket innebär att 
patienten måste ligga i planläge utan att röra benet med insticksstället i ett antal timmar 
efter ingreppet. Yagi m.fl. (2016) påvisar i en studie att blodtryckssvängningar är 
betydligt vanligare i samband med tidig mobilisering hos strokepatienter som genomgått 
trombektomi än kontrollgruppen, vilket sannolikt kan ligga till grund för beslut om 
förlängt sängläge efter trombektomi. Vid omvårdnad av dessa patienter är det viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om komplikationsrisken efter de olika behandlingarna för 
att optimera chansen till förbättrat funktionsutfall.

Både patienter med AIS och ICH är beroende av ett adekvat blodflöde till hjärnan efter 
insjuknandet. Av de studier som inkluderat både AIS och ICH har flera utfört 
subgruppsanalyser mellan de två olika stroketyperna. Bland de studier som jämfört 
effekten av tidig mobilisering mellan subgrupperna AIS och ICH fann Di Carlo m.fl. 
(2018) att vid AIS var tidig mobilisering en av faktorerna som ökade chansen till 
överlevnad efter sex månader, medan det vid ICH inte utgjorde någon prediktor för 
överlevnad. Bernhardt m.fl. (2015), som påvisat en negativ effekt av tidig mobilisering, 
kunde se att denna effekt var större bland patienter med ICH eller stor AIS. 
Omvårdnadsåtgärder får inte stå i konflikt med den mest optimala positioneringen av en 
specifik undergrupp av patienter. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap 
om de olika stroketyperna och hjärnans patofysiologi. En avvägning mellan patientens 
omvårdnadsbehov och behovet av ett adekvat cerebralt blodflöde måste göras. 
Omvårdnadsåtgärder som normalt sett skulle ha utförts på ett visst sätt kan därför 
behöva skjutas upp tills patienten är medicinskt stabil, eller utföras på annat sätt med 
patienten i sängläge. Den kunskap som personalen har på en strokeenhet ger sannolikt 
patienten större möjlighet att få individuell vård som tar hänsyn till både patofysiologi, 
patientens önskemål och komplikationsrisken med sängläge. Detta utifrån att 
strokeenhetsvård bidrar till ett bättre funktionsutfall för patienter som drabbats av stroke 
(SUTC, 2013).

Efter det akuta skedet är det sällan kontroversiellt med mobilisering utan 
vårdpersonalen strävar i allmänhet efter att mobilisera och aktivera patienten för att 
minska risken för komplikationer och förbättra funktionsutfallet. De motstridiga 
resultaten bland de inkluderade artiklarna visar med klarhet hur svårt detsamma är inom 
de första dygnen efter insjuknandet. Således kvarstår frågan hur patientens fysiska 
rörlighet och förflyttningsförmåga kan optimeras på bästa sätt i akutskedet. 

Risken för komplikationer ökar då patienterna har nedsatt rörlighet och 
förflyttningsförmåga och i bakgrunden beskrivs ett antal omvårdnadsproblem relaterade 
till nedsatt rörlighet, som kan åtgärdas med antingen höjd huvudände, mobilisering ur 
säng eller till sittande position. Några av artiklarna redovisar emellertid resultat som 
talar för att planläge inte skulle utgöra någon risk de första 24 timmarna efter stroke. 
Anderson m.fl. (2017) såg exempelvis ingen skillnad i andelen med pneumonier mellan 
grupperna och Gauthier m.fl. (2018) såg en lägre andel pneumonier i gruppen som 
vårdats i Trendelenburg-positionering. Detta talar emot att mobilisering måste ske det 
första dygnet för att minska risken för pneumoni. Vidare kan en tänkbar orsak till 
resultatet vara att planläget förhindrat peroralt intag det första dygnet, och att det i sin 
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tur minskar risken för aspirationspneumoni. Att sjuksköterskan i akutskedet på andra 
sätt motverkar pneumonier och andra lägeskomplikationer de första dygnen kanske har 
större betydelse för att minska komplikationer än själva mobiliseringen.

Själva sängläget ger dock patienten ett annat omvårdnadsbehov jämfört med om 
mobilisering tillåts, vilket sjuksköterskan har som uppgift att tillgodose. Planläge var 
förvisso inte associerat med någon ökad risk för allvarliga komplikationer enligt vare 
sig Anderson m.fl. (2017), Gauthier m.fl. (2018), eller Olavarría m.fl. (2018), men en 
hög andel av patienterna som legat plant rapporterade enligt Olavarría m.fl. (2018) 
förekomst av besvärande ryggsmärta. Samtidigt som sjuksköterskan har som uppgift att 
hjälpa patienten att så tidigt som möjligt återgå till rörlighet, måste hänsyn tas till 
patientens allmäntillstånd, egna önskemål och ork. Detta blir åter en fråga om 
avvägning mellan olika nyttor, och sjuksköterskan kan även i denna situation behöva 
anpassa mobiliseringstillfällena så att mobilisering och träning inte blir en obehaglig 
och alltför ansträngande upplevelse för patienten, vilket vi i bakgrunden sett 
beskrivningar av (Di-Omnia, 2014; Wilson, 2019).

Flera av artiklarna påvisade en positiv effekt på patientens funktionsnivå av påbörjad 
mobilisering inom ett par dygn efter insjuknandet. I de artiklar som visade att tidig 
mobilisering skulle kunna ha en negativ effekt förekommer tidig mobilisering i 
kombination med en högre mobiliseringsfrekvens och -intensitet. Bernhardt m.fl. (2016) 
konstaterade att varje 5-minuters ökning av mängden aktivitet utanför sängen minskade 
oddsen för gynnsamt funktionsutfall. Det negativa utfallet i ovan nämnda artiklar skulle 
således kunna vara påverkat av intensiteten i den mobilisering som skett. Kanske är det 
så att patienterna inte riktigt orkar med den intensiva mobiliseringen som utfördes tidigt, 
men däremot hade klarat av – och rentav dragit nytta av - att mobiliseras tidigt, men i 
lugnare tempo? Patienternas egna berättelser om upplevelser av tidig mobilisering efter 
stroke i bakgrunden stödjer detta antagande.

I denna litteraturöversikt studerades utfallsmått som är kopplade till patientens 
funktionsnivå, vilket är jämförbart med det välkända omvårdnadsbegreppet 
egenvårdsförmåga. Frågan som uppstår vid granskning av dessa resultat är vilka 
utfallsmått som är mest relevanta för patienten. Antingen är det en större vinst för den 
enskilda patienten att uppnå en god funktionsnivå avseende personlig och instrumentell 
ADL, eller så är hjälpbehovet och självständigheten mer avgörande för patientens hälsa 
och välbefinnande. Strokesvårighetsgraden kanske inte betyder någonting för patientens 
fortsatta hälsa och välbefinnande, medan balans och gångförmåga är det viktigaste för 
någon patient. Den enda av artiklarna som analyserade patientens skattning av 
livskvalitet påvisade generellt ingen skillnad mellan de som mobiliserats tidigt jämfört 
med senare, förutom i domänen “fysiska sinnesintryck” som förbättrades bland patienter 
som mobiliserats tidigt. 

Som tidigare belysts i bakgrunden är faktorer som påverkar sjuksköterskors och läkares 
beslut kring mobilisering ofta grundade i objektiva medicinska överväganden. Å andra 
sidan visar patientberättelser ett behov av att bli mer involverad i dessa beslut, och att 
själv få avgöra hur tidig och hur intensiv mobilisering som känns bra. Således är detta 
ett beslut som sannolikt bör fattas i hela teamet, tillsammans med patienten, under 
medicinskt- och omvårdnadsmässigt övervägande med patientens upplevelse och 
önskemål i främsta fokus.

Att bedriva säker vård innebär bland annat att utföra adekvata åtgärder som inte riskerar 
att skada patienten. Alltför tidig och ansträngande mobilisering av en skör patient skulle 
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kunna bidra till ett försämrat funktionsutfall och processen kan därför anses som 
riskfylld. Samtidigt innebär säker vård att sjuksköterskan skall utföra åtgärder för att 
förebygga komplikationer, där mobilisering i många fall är en självklar och effektiv 
åtgärd. Resultatet visar tydligt att det saknas samstämmig kunskap angående hur 
strokepatienter skall mobiliseras i akutskedet. 

Ingen av de inkluderade studierna har påvisat någon ökad mortalitet bland deltagare 
som påbörjat mobilisering tidigt. Dock måste det faktum att de flesta av studierna endast 
inkluderat cirkulatoriskt och respiratoriskt stabila patienter utan medvetandepåverkan 
beaktas. Därför är det rimligt att anta att tidig mobilisering är säkert för i övrigt stabila 
patienter, men att försiktighet bör råda vid medicinsk instabilitet. Sjuksköterskan bör 
således kunna påbörja mobilisering på ett säkert sätt förutsatt att detta sker under 
kontinuerlig övervakning av vitalparametrar, neurologiska symptom och patientens 
upplevelse. Detta stämmer väl överens med vad Olkowski och Shah (2017) kom fram 
till i sin litteraturöversikt, som nämns i bakgrunden. 

Då det inte finns någon entydig evidens för när och hur mobilisering skall ske i 
akutskedet efter stroke fattar sjuksköterskan idag ofta beslut kring detta utifrån sin egen 
erfarenhet och kunskap om patientens sjukdomstillstånd. Med tanke på de olika 
studiernas skiftande resultat är det dessutom svårt att skapa allmängiltiga evidens-
baserade riktlinjer kring tidig mobilisering efter stroke. Det är inte rimligt att förvänta 
sig att varje sjuksköterska självständigt skall söka efter vetenskapligt belägg för varje 
omvårdnadsåtgärd, med tanke på den tids- och resursbrist som redan råder inom 
akutsjukvården i Sverige. Därför behövs specialistsjuksköterskans fördjupade kunskaper 
och förmåga att söka och sprida evidens i den dagliga vården. 

Olika evidens kan också stå i konflikt med varandra, då vissa evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärder, exempelvis bedömning av sväljförmågan, skall utföras med 
patienten i en upprätt sittande position, helst det första dygnet, medan patienten skulle 
kunna ha nedsatt blodflöde till en del av hjärnan och därför inte mår bra av att sitta upp. 

Med tanke på att flera riktlinjer betonar tidig mobilisering som en viktig åtgärd på 
strokeenheter kan det hända att sjuksköterskor rättar sig efter det och driver den tidiga 
mobiliseringen hårdare än vad som är nödvändigt för patientens bästa. En överdriven 
rädsla för att orsaka en försämrad hjärnskada skulle å andra sidan kunna leda till 
underlåtenhet att mobilisera patienter som skulle må bra av att få komma upp ur sängen. 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder har en avgörande roll för patientens 
funktionsutfall, vilket innebär att framtida forskning bör innefatta validering av 
omvårdnadsåtgärder såsom mobilisering så att beslut kan grundas i evidens. Aktiv 
mobilisering ur säng kanske inte skall utgöra gängse praxis i akutskedet hos alla 
strokepatienter. Det föreligger en utmaning i att praktisera evidensbaserad vård även när 
en patient av medicinska skäl måste ligga i planläge. Vilka strategier skall 
sjuksköterskan använda sig av för att förhindra komplikationer och förbättra 
funktionsutfallet efter stroke i de fall mobilisering ur säng inte är möjlig? Säker, 
evidensbaserad strokevård i akutskedet är ett komplext ämne och kräver vidare 
forskning om effekterna av de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan utför.

Mobilisering kan antas vara en kostnadseffektiv åtgärd om den bidrar till minskat 
hjälpberoende hos patienter som drabbats av stroke. Åtgärden kräver oftast ingen 
särskild utrustning och kan ofta utföras i samband med övriga omvårdnadsåtgärder, 
såsom hjälp med toalettbesök, måltider och andningsgymnastik. Förutsatt att tidig 
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mobilisering är till nytta för patienten bedöms åtgärden således som samhälls-
ekonomiskt hållbar.

Omvårdnadsåtgärden mobilisering i akutskedet är hållbar då den inte kostar någonting 
förutom arbetskraft, den utgör ingen negativ påverkan på miljön och kan därför 
genomföras på ett ekologiskt hållbart sätt som inte skadar omgivning eller framtida 
generationer. Den är jämställd då den kan utföras på alla oberoende av kön, ålder eller 
härkomst. Betraktelsesättet att helheten är större än summan av delarna (holism) 
genomsyrar resultatet då mobilisering i akutskedet efter stroke alltid måste ske i en 
samverkan mellan omvårdnad, medicin, patient och personal (Anåker & Elf, 2014).

Metoddiskussion
Design
Den allmänna litteraturöversikten kräver inte en systematisk genomgång av existerande 
forskning inom ämnet vilket medförde att vi själva selekterade, bedömde och valde ut 
de artiklar som skall vara med i översikten med hjälp av de bedömningsmallar som 
Sophiahemmet Högskola rekommenderade. Detta kan innebära att relevant forskning 
inte kom med i översikten (Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). Det hade varit mer 
fördelaktigt att utföra en systematisk litteraturgenomgång för att undvika risken för 
subjektivitet, samtidigt som all relevant litteratur inom det valda ämnet inkluderats, 
vilket hade bidragit till en mer objektiv och användbar kunskap inom ämnet (Forsberg 
& Wengström, 2016). Författarnas otillräckliga kunskap och forskningserfarenhet samt 
den begränsade tiden för genomförandet medförde att en systematisk litteratur-
genomgång under gällande förutsättningar inte var genomförbar.

Litteraturöversikten har ett flertal svagheter vilket leder till att den istället för att ge 
något entydigt svar på frågeställningen, snarare väcker nya frågor. Varför har olika 
studier genererat olika resultat? Vilken patient drar egentligen nytta av tidig 
mobilisering? Och hur avgörs vad som är bäst för varje enskild patient?  
Resultatet kan inte användas för att skapa nya riktlinjer inom området och kan inte ligga 
till grund för vidare interventionsstudie då det kräver en systematisk genomgång 
(Forsberg & Wengström, 2016). Den allmänna litteraturöversikten kan endast ge en 
inblick i forskningsområdet, och svarar snarare på frågan om vilken ytterligare 
forskning som skulle behövas, än på grundfrågeställningen.

Visionen var att översikten skulle utgöra ett kunskapsunderlag för att generera nya 
riktlinjer och på så sätt få mer klinisk användbarhet. Litteraturöversikten gav dock 
möjlighet till ny kunskap genom att utgå från redan befintlig forskning inom det valda 
området i enlighet med Polit och Beck (2017).

För att verkligen kunna säga någonting om huruvida tidig mobilisering har någon effekt 
på funktionellt utfall eller ej hade det behövt genomföras en empirisk studie av antingen 
interventionstyp eller en retrospektiv analys av journaldata. Ett annat alternativ är att 
göra en metaanalys av befintlig forskning, vilket sannolikt hade varit tillämpbart med 
tanke på den relativt stora mängd RCT:er i ämnet som finns att tillgå.

Urval 
Då syftet med uppsatsen var att studera forskning avseende en omvårdnadsåtgärds 
eventuella effekter, var analys av kvalitativa data inte aktuellt, eller relevant. 
Kvantitativa artiklar svarade således bäst på uppsatsens syfte. 
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Ett kritiskt förhållningssätt antogs i urvalet av artiklar för att minska risken att artiklar 
valdes ut på felaktiga grunder såsom egen klinisk erfarenhet eller egna förhoppningar 
om att komma fram till ett visst resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Vid 
genomläsning av sammanfattningar och titlar var författarna oftast överens om vilka 
artiklar som kunde vara aktuella att läsa. Vid de tillfällen oenighet uppstod beslutades 
att ändå läsa hela artikeln innan den förkastades. Detta för att inte av misstag exkludera 
något material som hade kunnat bidra med relevant information till översikten.

Endast originalartiklar valdes ut då det är ett krav vid genomförandet av en 
litteraturöversikt. Några originalartiklar i resultatet hämtar sin data från samma studie, 
AVERT (Langhorne m.fl., 2017). Det var inte självklart hur dessa artiklar skulle 
bedömas. Frågeställningarna, analyserna och resultaten varierade dock mellan de olika 
artiklarna. Själva huvudartikeln (Langhorne m.fl., 2017) presenterade inte något för 
denna översikt relevant resultat utöver de andra artiklarna, varvid den exkluderades ur 
materialet för att inte riskera att utgöra en dubblett. 

Då författarnas språkförståelse är begränsad till engelska användes enbart artiklar på 
detta språk i sökningen. Det finns en risk att relevanta artiklar missades men då de flesta 
vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska anses begränsningen vara rimlig. 

Utgångspunkten var att inkludera så aktuella artiklar som möjligt. Med tanke på att det i 
förväg var svårt att avgöra hur många relevanta artiklar som fanns beslutades ändå att 
börja sökningen med begränsningen tio år. Förvisso kunde sökningen ha gjorts om och 
begränsats till fem år direkt när den stora mängden träffar uppdagades, men risken fanns 
då att några viktiga, äldre artiklar av bra kvalitet aldrig hade uppmärksammats. Därför 
utfördes sökningen som beskrivet och samtliga träffar gicks igenom, vilket innebar ökad 
tidsåtgång, men bidrog till en ökad tyngd åt resultatet. Detta då samtliga relevanta 
artiklar från de senaste tio åren ändå lästs, och det är säkerställt att inga relevanta 
artiklar är bortsorterade. Forsberg och Wengström (2016) betonar att majoriteten av 
artiklar i en litteraturöversikt inte bör vara mer än fem år gamla. Att inkludera samtliga 
36 artiklar i resultatet, vilket var fallet vid sökningen på tio år, hade blivit alltför 
omfattande, med risk att kvaliteten på den integrerade analysen hade blivit sämre. 
Därför exkluderades artiklar publicerade före 2015, när samtliga artiklar var 
genomlästa.

De artiklarna från 2015–2019 som sållats bort visade sig vid genomläsning antingen inte 
svara på syftet och/eller inte mäta de funktionsutfall som efterfrågades. Några artiklar 
visade sig endast innehålla fakta om subaraknoidalhematom, medan några inte mätte 
funktionsutfall som har någon anknytning till omvårdnad. Enstaka artiklar gjorde sken 
av att belysa tidig mobilisering, men visade sig röra mobilisering i ett senare skede av 
vårdtiden.

För att tydligt anknyta till omvårdnad och sjuksköterskans arbetsfält valdes         
funktionsutfall som på något sätt kan påverkas av, eller påverkar, sjuksköterskans   
omvårdnadsåtgärder. En del artiklar analyserade enbart medicinska utfall såsom 
hjärnskadans omfattning, medicinska komplikationer och blodflödesmätning till 
hjärnan. Dessa funktionsutfall är intressanta, med valdes bort då de inte svarar på 
litteraturöversiktens syfte samt för att göra en rimlig begränsning kopplat till nivån och 
tidsspannet för uppsatsen. Då flera olika funktionsutfall användes i artiklarna kan det 
vara problematiskt att dra slutsatser av litteraturöversiktens resultat (Henricson, 2017).
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Endast artiklar som på något sätt definierat tidpunkt för första mobilisering 
inkluderades, och denna tidsperiod begränsades till senast 72 timmar efter 
strokeinsjuknandet då syftet var att undersöka tidig mobilisering i akutskedet. 
Begränsningen vid 72 timmar sattes utifrån den litteratur som lästes innan sökningen 
genomfördes. I många studier anses tidig mobilisering röra de tre första dygnen vid 
stroke. 

Samtliga utvalda artiklar svarade på litteraturöversiktens syfte, men med olika 
utgångspunkter. Detta bidrog sannolikt till att artiklarna påvisat så olika resultat. 
Orsaken till detta är sannolikt inte att de olika studierna är felaktigt utförda, utan att vi 
har valt att studera ett ämne vars begrepp saknar gemensamma, fastställda definitioner.

Av studierna som ingick i litteraturöversikten var ingen genomförd i Sverige, vilket 
enligt Henricson (2017) kan påverka generaliserbarheten då sjukvårdens kontext kan 
variera i olika delar av världen. 

Till en början var intentionen att inkludera även SAH i uppsatsen, men på grund av stor 
skillnad i behandlingsprinciper och prognos jämfört med AIS och ICH fattades beslutet 
att exkludera SAH ur sökningen. Ingen av de inkluderade artiklarna som studerat olika 
stroketyper har inkluderat SAH.

Datainsamling
Initialt genomfördes databassökningar i PubMed och CINAHL. För att säkerställa att 
inte gå miste om relevanta artiklar genomfördes även en sökning i PsychInfo, vilket inte 
genererade några ytterligare artiklar till resultatet. Att söka i ytterligare databaser kunde 
möjligen ha givit ytterligare artiklar men de tre databaser som prövades ansågs som 
tillräckliga i detta sammanhang. Sökning i flera databaser med omvårdnadsfokus stärker 
litteraturöversiktens validitet då chansen att finna relevanta artiklar ökar (Henricson, 
2017). Ett antal provsökningar med olika sökord genomfördes vid ett flertal tillfällen i 
syfte att finna lämpliga sök- och indexord. Detta i kombination med att de slutgiltiga 
sökningarna innehåller ett flertal ord med samma innebörd ger uppsatsen styrka, då det 
minskade risken att missa relevanta artiklar inom ämnet. Sökord och sökvägar 
redovisades tydligt i tabeller för att läsaren skulle förstå hur urvalet av artiklar gått till. 
Detta ger Enligt Forsberg och Wengström (2016) uppsatsen ökad reliabilitet. Sökord 
och sökvägar diskuterades även med bibliotekarie och handledare för att få 
professionella synpunkter och öka uppsatsens validitet (Forsberg & Wengström, 2016; 
Henricson, 2017).

Det begränsade antalet artiklar, sökord och databaser kan ha påverkat resultatet men 
bedöms ändå som adekvat i förhållande till uppsatsens omfattning.

Några av artiklarna hade samma författare och utgick från samma studie vilket kan ses 
som både en styrka och svaghet i resultatet. Styrkan med dessa artiklar var att studien 
som artiklarna baserades på var en stor multinationell RCT. Då ämnet är relativt smalt 
avgränsat är det förväntat att få fram flera artiklar av samma författare. Artiklarna med 
samma författare eller studiematerial ansågs alla svara på syftet och ytterligare en styrka 
var att en huvudförfattare till flera RCT var sjuksköterska och har ett omvårdnadsfokus 
för sin forskning.

Kvalitetsgranskning
Kvalitetsgranskning i en litteraturöversikt på magisternivå är en utmaning då det finns 
risk för att innehållet i de utvalda artiklarna feltolkas och kvalitetsgranskningen kan bli 
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felaktig. Detta på grund av författarnas begränsade erfarenhet av forskning. Analysen 
som sker på ett annat språk än modersmålet och de begränsade metodologiska 
kunskaper och erfarenheter som författarna har, kan medföra att kvalitetsgranskningen 
blir missvisande. Det är fullt möjligt att bedömningarna blivit helt annorlunda om en 
erfaren omvårdnadsforskare inom kvantitativ ansats granskat valda artiklar. Mallen som 
används för att kvalitetsgranska artiklarna i litteraturöversikten påverkar enligt 
Henricson (2017) resultatets tillförlitlighet. Den mall för kvalitetsgranskning som 
använts i denna litteraturöversikt (BILAGA A) ger ingen tydlig anvisning kring hur 
kvaliteten skall bedömas. Granskningsmallen förutsätter t.ex. att författaren kan avgöra 
vad som utgör “tveksamma statistiska metoder”, vilket är svårt för studenter med 
begränsad kunskap och erfarenhet av forskning. Artiklar som bedömdes ha lägre 
kvalitet inkluderades därför ändå, om de svarade på uppsatsens syfte. Detta för att 
minska risken att viktig kunskap går förlorad på grund av felaktig kvalitetsgranskning. 
Vid osäkerhet om en artikel är av kvalitetgrad II eller III har artikeln ändå blivit 
inkluderad om den svarat på syftet med litteraturöversikten. 

Artiklar som baserar sitt resultat på data från en annan stor RCT och kallar sin studie för 
en RCT skulle kunna betraktas som retrospektiva. Att benämna sin studie som 
någonting annat än den egentligen är, är inte förenligt med god forskningsetik och 
skulle kunna generera en lägre poäng i vår kvalitetsgranskning. Emellertid är artiklarna 
skrivna av författare som ingått i den forskagrupp som genomfört den större studien. 
Därför har vi valt att benämna studien som en RCT och kvalitetsgranska den på 
sedvanligt sätt med utgångspunkt att det rör sig om en originalstudie.

Dataanalys
En integrerad analys utfördes, vilket rekommenderas av Kristensson (2014) vid en 
allmän litteraturöversikt. En metaanalys där data från flera artiklar vägs samman hade 
möjliggjort att data från artiklar med kliniskt viktiga skillnader som inte är statistisk 
signifikanta vägs samman med andra studier och tillsammans bli användbara och tillför 
ny kunskap. Detta hade givit uppsatsen mer relevans och tyngd (Forsberg och 
Wengström, 2016). En integrerad analys kan inte via statistiska beräkningar eller 
sammanställningar ge ökad vetenskaplig tyngd åt enskilda artiklar. Resultat från 
metaanalyser till skillnad från integrerade analyser kan leda till att rekommendationer 
om bästa omvårdnadsåtgärder kan föreslås. Integrerad analys av kvantitativa data är en 
utmaning och ej helt optimalt då kvantitativa resultat baseras på statistik och inte några 
kvalitativa data som kan tolkas och sammanställas i olika grupper. Integrerad analys av 
kvantitativa data innebär på magisternivå att försöka hitta gemensamma nämnare i 
artiklar och skapa olika kategorier där utfallet av interventionerna i studierna 
sammanfaller eller påminner om varandra. En integrerad analys av kvantitativa data kan 
vara tung att läsa och för att underlätta resultatredovisningen användes även ett diagram 
och en tabell för att illustrera resultatet på ett mer överskådligt sätt. 

I första fasen av dataanalysen lästes de utvalda artiklarna ett flertal gånger enskilt för att 
hitta skillnader, likheter och gemensamma nämnare. Därefter granskades samtliga 
artiklar gemensamt för att jämföra tolkningarna och identifiera olika kategorier. Då båda 
författarna har liknande erfarenhet av det valda ämnet fanns risk att förkunskaper och 
erfarenhet kan ha påverkat hur artiklarna analyserades och även hur de 
kvalitetsgranskades (Forsberg & Wengström, 2016). Polit och Beck (2017) ser det som 
positivt att vara fler än en person som analyserar artiklar, och att misstag på så vis kan 
undvikas. Litteraturöversiktens reliabilitet stärks enligt Henricson (2017) då samtliga 
artiklar granskas av två författare som senare jämför sina granskningar. Även 
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handledare och studiekamrater tog del av resultatbeskrivningen och kontrollerade dess 
rimlighet och att den svarade på syftet vilket enligt Henricson (2017) ökar 
litteraturöversiktens validitet/trovärdighet.

Forskningsetiska överväganden
Ambitionen var att endast inkludera studier som godkänts av en etisk kommitté. Att en 
studie är etiskt godkänd är inte helt självklart, särskilt när studier utförda i andra delar 
av världen med annorlunda regelverk inkluderats. Endast artiklar som var peer-reviewed 
inkluderades i översikten vilket stärkte trovärdigheten då alla artiklar är vetenskapliga 
(Henricson, 2017).

Författarna har otillräcklig kunskap om de statistiska beräkningarna med avancerade 
metoder i de inkluderade artiklarna, vilket ökar risken för att bedömningen av resultatet 
i artiklarna blir felaktig. 

Det finns alltid en viss nivå av förutfattade meningar hos författarna, vilket utgör en risk 
för selektivt urval av artiklar (Henricson, 2017). I det här fallet har författarna lång 
klinisk erfarenhet inom det område som studeras, vilket ökar risken för att en önskan 
om ett visst resultat och tyckande påverkar valet av artiklar och tolkning av dess 
resultat. För att undvika att förförståelsen påverkade resultatet diskuterades detta 
kontinuerligt under litteraturöversiktens genomförande.

Slutsats
Resultatet i denna litteraturöversikt tyder på att tidig mobilisering i viss mån kan bidra 
till förbättrade basala funktioner såsom att klara av toalettbesök, på- och avklädning och 
även mer instrumentella funktioner som att laga mat och köra bil. Tidig mobilisering ter 
sig vara en säker omvårdnadsåtgärd i de flesta fall, så länge patienten bedöms som 
medicinskt stabil. Att vänta i upp till 72 timmar med första mobilisering verkar ändå 
inte vara direkt skadligt för patienten. Utmaningen blir då att förebygga komplikationer 
i sängläge. Givet denna information är det rimligt att anta att patientens egen inställning, 
ork och välmående bör få spela en stor roll i beslutet kring när första mobilisering 
utförs. Slutsatsen som kan dras av litteraturöversikten är att sjuksköterskan genom sitt 
huvudansvar för omvårdnad kan påverka patientens funktionsutfall genom de beslut 
som fattas kring den första mobiliseringen av patienter som drabbats av akut stroke.

Klinisk tillämpbarhet 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan allmänna litteraturöversikter vara mycket 
otillförlitliga då de saknar en systematisk ansats. Då mängden relevant forskning är 
begränsad och urvalet riskerar att bli selektivt är risken stor att felaktiga slutsatser dras. 
Därför saknar denna litteraturöversikt tillräcklig validitet och reliabilitet för att skapa 
nya kliniska riktlinjer. Då det valda området är smalt blir även överförbarheten 
begränsad. Överförbarheten minskar också med låg validitet och reliabilitet (Polit & 
Beck, 2017). 
 
Det framkommer i litteraturöversikten att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder såsom 
mobilisering i akutfasen kan vara avgörande för patientens funktionsutfall. Därför är det 
viktigt att forskare framöver definierar och kategoriserar vad det är sjuksköterskan 
egentligen gör och hur det skall göras på bästa sätt. Litteraturöversikten visar på behovet 
av fortsatt forskning i området, samtidigt som den synliggör hur komplex omvårdnaden 
i akutskedet är och hur viktigt det är att omvårdnadsåtgärder och medicinska åtgärder 
sker i samförstånd för att ge patienten bästa möjliga funktionsutfall efter stroke.  
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Litteraturöversikten har synliggjort att kunskapsluckor finns inom området och att 
evidensbaserade riktlinjer saknas. Det behövs tydligare och mer individualiserade 
riktlinjer för mobilisering i akutskedet av strokepatienten då patofysiologin bakom olika 
skador skiljer sig åt beroende av flertal orsaker. Det finns anledning att fortsätta forska 
kring effekten av tidig mobilisering av strokepatienten och då med ett integrerat fokus 
mellan omvårdnad och medicin. 

Då stroke innefattar ett flertal fysiologiskt heterogena undergrupper krävs troligen att 
nya studier görs på olika undergrupper både avseende olika stroketyper men även olika 
typer av intervention. Då intensiteten i mobiliseringen verkar ha betydelse för 
funktionsutfallet bör vidare forskning fokusera även på intensitet och inte bara tidpunkt. 

Frågor som väcks är hur och när patienter som drabbats av akut stroke bör mobiliseras 
på bästa sätt i akutskedet utan att påverka blodflödet upp till hjärnan negativt, och utan 
att utsätta patienten för alltför hög ansträngning. Går det att skapa evidensbaserade 
riktlinjer eller kommer det även i framtiden vara individuella ordinationer för varje 
patient? 
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            BILAGA A
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och 
Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET

I = Hög kvalitet II =
Medel

III = Låg kvalitet

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper.

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder.

*

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 
ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad.

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder.

*

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder.

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp.

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
deltagare och adekvata statistiska metoder. *

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder.

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar. 

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 
studie med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder. 

*
Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder.

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller).

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 
mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik.

*

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 
beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning.

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.
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 BILAGA B 
Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall)

Resultat Kvalitet/ 
Typ

Anderson, C. S., 
Arima, H., Lavados, 
P., Billot, L., Hackett, 
M. L., Olavarría, V. 
V., … Watkins, C.
2017
Storbritannien, 
Australien, Kina, 
Taiwan, Indien, Sri 
Lanka, Chile, 
Brasilien och 
Colombia.

Cluster-randomized, 
crossover trial of head 
positioning in acute 
stroke.

Att undersöka om utfallet 
för patienter med akut 
ischemisk stroke kan 
förbättras om patienten 
ligger i planläge för att 
öka cerebral 
genomblödning.

Internationell cross-over 
RCT.
Patienter med akut stroke 
randomiserades till 
antingen planläge eller 
med huvudet höjt minst 30 
grader. Läget initierades 
snarast efter ankomst till 
sjukhuset och behölls i 
minst 24 h. 
Primärt utfall:  mRS efter 
3 mån. 
Sekundära utfall: 
Skillnader mellan 
grupperna avseende 
komplikationer, mortalitet, 
strokesvårighetsgrad 
(NIHss).

N=11093 
(1345)

Ingen skillnad avseende mRS, 
mortalitet eller svårt 
funktionsbortfall (mRS 3-6) efter 
3 månader mellan patienter som 
legat plant och de som haft minst 
30 graders höjd huvudände 
omedelbart efter inkluderingen 
(<24 h).
Ingen skillnad i 
strokesvårighetsgrad (kategorisk 
NIHss) efter 7 dagar.

I/RCT

Bernhardt, J., 
Langhorne, P., 
Lindley, R. I., Thrift, 
A. G., Ellery, F., 
Collier, J., … 
Donnan, G. 
2015
Australien, Nya 
Zeeland, Malaysia, 
Singapore, 
Storbritannien

Efficacy and safety of 
very early 
mobilisation within 
24 h of stroke onset 
(AVERT): a 
randomised controlled 
trial
.

Att jämföra effekten av 
frekvent, högre dos, 
mycket tidig mobilisering 
med sedvanlig vård efter 
stroke. 

Internationell, pragmatisk, 
parallellgrupps-, 
enkelblindad, multicenter-, 
fas III-RCT med blindad 
utfallsmätning vid 56 
sjukhus i 5 länder.
ABC-stabila 
strokepatienter >18 år, 
med premorbid mRS <2 
inskrivna inom 24 h efter 
insjuknandet inkluderades.
Randomisering till två 
grupper: Frekvent aktivitet 
ur säng med start <24 

N=2104(21) Samtliga mobiliserades tidigt 
(median inom 24 h), 
interventionsgruppen 4 timmar 
tidigare än kontrollgruppen.

Statistiskt signifikant lägre andel 
med gynnsamt utfall (mRS 0-2) 
vid 3 mån. bland de som 
mobiliserats vid 18,5 h (median) 
än de som mobiliserats vid 22,5 
h (median).

I/RCT



ii

timmar (VEM) jämfört 
med standardvård.
Primärt utfall: Gynnsamt 
utfall efter 3 mån. (mRS 0-
2) 
Sekundära utfall: 
förändring i mRS på 
ordinalskalenivå, 
gångförmåga, allvarliga 
komplikationer och 
mortalitet. 

Ingen signifikant skillnad i mRS 
på ordinalskalenivå (0-6), 
gångförmåga eller mortalitet 
mellan grupperna vid 3 mån.

Bernhardt, J., 
Churilov, L., Ellery, 
F., Collier, J., 
Chamberlain, J., 
Langhorne, P., . . . 
Group, A. C.
2016
Storbritannien, 
Australien, Nya 
Zeeland, Malaysia 
och Singapore

Prespecified dose-
response analysis for 
A Very Early 
Rehabilitation Trial 
(AVERT)

Analysera hur 1) tid till 
första mobilisering ur 
säng efter insjuknandet, 
2) antal 
mobiliseringstillfällen per 
dag samt 3) varaktigheten 
för varje mobili-
seringstillfälle påverkar 
patientens funktionsnivå, 
för att ge vägledning i 
kliniska beslut angående 
tid, frekvens och duration 
av mobilisering efter akut 
stroke.

Internationell, pragmatisk, 
parallellgrupps-, 
enkelblindad, multicenter-, 
fas III-RCT med blindad 
utfallsmätning vid 56 
sjukhus i 5 länder.
ABC-stabila 
strokepatienter >18 år, 
med premorbid mRS <2 
inskrivna inom 24 h efter 
insjuknandet inkluderades.
Randomisering till två 
grupper: Frekvent aktivitet 
ur säng med start <24 
timmar (VEM) jämfört 
med standardvård.

Primärt utfall: Gynnsamt 
utfall (mRS 0-2) efter 3 
mån. 
Sekundära utfall: 
Gångförmåga, allvarliga 
komplikationer och 
mortalitet.

N=2104(21) Kortare tid till första 
mobiliseringstillfälle var 
associerat med högre odds för 
gynnsamt utfall (mRS 0-2) och 
förbättrad gångförmåga vid 3 
mån.

Tid till första mobilisering hade 
ingen signifikant påverkan på 
mortalitet vid 3 mån.

I/RCT

Chippala, P., & 
Sharma, R.
2016

Effect of very early 
mobilisation on 
functional status in 

Att utvärdera effekten av 
mycket tidig mobilisering, 

Enkelblindad, single center 
RCT.

N=86(6) Statistiskt signifikant förbättrat 
utfall beträffande ADL-förmåga 
(BI) bland patienterna i gruppen 

II/RCT



iii

Indien patients with acute 
stroke: a single-blind, 
randomized 
controlled trail [sic!]

(VEM) på funktionsnivån 
efter stroke. 

ABC-stabila, vuxna 
strokepatienter, med 
premorbid mRS ≤3 
inkluderades, inskrivna  
inom 24 h efter 
insjuknandet inkluderades.
Randomisering till två 
grupper: mycket tidig 
mobilisering (VEM= sitta, 
stå eller gå inom 24 
timmar)/ standardvård. 
Utfallsmått: Förändring i 
BI jämfört med baseline 
vid utskrivning alt. 7 dagar 
och vid 3 mån.

som påbörjat mobilisering inom 
24 h. både vid utskrivning och 
efter tre månader, jämfört med 
kontrollgruppen.

Cumming, T. B., 
Bernhardt, J., Lowe, 
D., Collier, J., Dewey, 
H., Langhorne, P., ... 
Linden, T.  
2018
Storbritannien, 
Australien, Nya 
Zeeland, Malaysia 
och Singapore

Early mobilization 
after stroke is not 
associated with 
cognitive outcome: 
Findings from 
AVERT 

Att undersöka om mycket 
tidig mobilisering 
påverkar kognitiv 
funktion hos patienter 
med stroke tre månader 
efter insjuknandet.

Internationell, pragmatisk, 
parallellgrupps-, 
enkelblindad, multicenter-, 
fas III-RCT med blindad 
utfallsmätning vid 56 
sjukhus i 5 länder.
ABC-stabila 
strokepatienter >18 år, 
med premorbid mRS <2 
inskrivna inom 24 h efter 
insjuknandet inkluderades.
Randomisering till två 
grupper: Frekvent aktivitet 
ur säng med start <24 
timmar (VEM) jämfört 
med standardvård.

Primärt utfall: Skillnader i 
MoCA efter 3 mån.

N=1645*(45
6)
*N=antal 
deltagare i 
AVERT 
(N=2104)  
där MoCA 
var 
tillämpbart

Resultatet påvisade ingen 
signifikant skillnad i kognitivt 
utfall  (MoCA) mellan tidig 
mobilisering och standardvård 
efter 3 mån. 

I/RCT

Cumming, T. B., 
Churilov, L., Collier, 
J., Donnan, G. Ellery, 

Early mobilization 
and quality of life 

Att undersöka hur tidig 
och frekvent mobilisering 

Internationell, pragmatisk, 
parallellgrupps-, 
enkelblindad, multicenter-, 

N=2104(87) Ingen signifikant skillnad i 
livskvalitet (total AQoL-4D) vid 

I/RCT



iv

F., Dewey, H.,… 
Bernhardt, J.
2019
Storbritannien, 
Australien, Nya 
Zeeland, Malaysia 
och Singapore

after stroke: Findings 
from AVERT

efter stroke påverkar 
hälsorelaterad livskvalitet.

fas III-RCT med blindad 
utfallsmätning vid 56 
sjukhus i 5 länder.
ABC-stabila 
strokepatienter >18 år, 
med premorbid mRS <2 
inskrivna inom 24 h efter 
insjuknandet inkluderades.
Randomisering till två 
grupper: Frekvent aktivitet 
ur säng med start <24 
timmar (VEM) jämfört 
med standardvård.
Analys och jämförelse av 
data från AVERT 
avseende AQoL-4D efter 
12 mån. mellan 
interventions- och 
kontrollgruppen.

3 och 12 mån. mellan de som 
mobiliserats vid 18,5 h (median) 
än de som mobiliserats vid 22,5 
h (median).

Vid 3 mån. sågs en högre poäng 
under domänen “fysiska 
sinnesintryck” bland de som 
mobiliserats vid 18,5 h (median) 
än de som mobiliserats vid 22,5 
h (median).

Di Carlo, A., 
Lamassa, M., 
Franceschini, M., 
Bovis, F., Cecconi, 
L., Pournajaf, S., 
...Ferro, S.
2018
Italien

Impact of acute-phase 
complications and 
interventions on 6-
month survival after 
stroke. A prospective 
observational study

Utvärdera hur olika 
variabler i akutfasen, 
däribland tidig 
mobilisering, påverkar 
överlevnaden efter 6 mån.  

Prospektiv multicenter-, 
observationsstudie. 
Konsekutivt urval, alla 
typer av förstagångsstroke.
Datainsamling genom  
strukturerade 
frågeformulär från patient, 
anhörig och personal samt 
journaldata.
En av variablerna som 
studerades var tidig 
mobilisering och 
utfallsmåttet var mortalitet 
eller överlevnad efter 6 
mån. 

N=1030(50) Överlevnaden vid 6 mån. var 
högre bland de patienter som 
genomgått tidig mobilisering (ej 
specificerad).

II/P

Franceshini, M., 
Fugazzaro, S., Agosti, 
M., Sola, C., Di 
Carlo, A., Cecconi, 
L., & Ferro, S.

Acute phase 
predictors of 6-month 
functional outcome in 
Italian stroke patients 

Identifiera de viktigaste 
prognistiska indikatorerna 
i akutfasen för ett positivt 
utfall på funktionsnivån 
efter 6 mån., hos patienter 

En prospektiv 
multicenterstudie

N=352(42) I gruppen som mobiliserats inom 
48 h hade en högre andel 
gynnsamt funktionsutfall (både 
BI ≥75 och mRS 0-2) efter 6 
mån. 

II/P



v

2018
Italien

eligible for in-hospital 
rehabilitation

med stroke som fick akut 
inneliggande 
rehabilitering.

Flertalet tidiga 
prognostiska 
indikationsvariabler under-
söktes varav en var tidig 
mobilisering ur säng (inom 
48 h).

Primärt utfall: Gynnsamt 
funktionsutfall (mRS 0-2 
samt BI ≥75) efter 6 mån.

Gauthier, A., 
Gérardin, P., Renou, 
P., Sagnier, S., 
Debruxelles, S., Poli, 
M.,… Sibon, I.
2018
Frankrike

Trendelenburg 
positioning in large 
vessel ischaemic 
stroke: A pre-post 
observational study 
using propensity score 
matching.

Att undersöka om 
Trendelenburg 
positionering (TP) 
påverkade tidigt kliniskt 
utfall hos patienter med 
akut ischemisk stroke 
orsakad av  
storkärlsocklusion (LVO).

Single-center, retrospektiv  
observationsstudie.
Datainsamling via 
patientjournaler. 
Uppdelning i två kohorter: 
före (2012-2013) och efter 
(2014-2015) införandet av 
TP i minst 12 h vid LVO-
stroke. 
Primärt utfall: Skillnad i 
NIHss mellan inskrivning 
och dag två (48 timmar 
efter insjuknandet). 
Sekundärt utfall: Skillnad i 
NIHss mellan inskrivning 
och utskrivning. Skillnad 
på fyra poäng ansågs 
kliniskt relevant. Flertal 
andra sekundära utfall 
mättes, däribland 
mortalitet.

N=209(36) Patienter med LVO som haft 
neutral position (0°- +30°) hade 
signifikant högre stroke-
svårighetsgrad (NIHss) efter 48 h 
än patienter som legat i TP 
(mellan 0° och -15°) i minst 12 
h.
Skillnaden i NIHss kvarstod även 
vid utskrivning från sjukhuset.
Ingen skillnad i mortalitet vid 
utskrivning.

II/R

Herisson, F., Godard, 
S., Volteau, C., Le 
Blanc, E., Guillon, B., 
& Gaudron, M.
2016
Frankrike

Early sitting in 
ischemic stroke 
patients (SEVEL): A 
randomized 
controlled trial.

Att undersöka om tidigt 
sittande (inom 1 dag efter 
insjuknandet) efter akut 
ischemisk stroke är 
fördelaktigt för patientens 
funktionsutfall. 

Multicenter, parallellgrupp 
RCT. 11 sjukhus ingick i 
studien.
Genom enkel 
randomisering fördelades 
deltagarna i två grupper: 

N=167(29) Strokesvårighetsgraden (NIHss)  
var efter en vecka signifikant 
lägre i gruppen som satt upp 
inom 24 h.
Gruppen som satt upp inom 24 h    
hade signifikant större 

   II/RCT
      



vi

tidigt sittande ur säng 
(senast dagen efter 
insjuknandet) och 
progressivt sittande (under 
tre dygn). 
Primärt utfall: Andel 
deltagare med mRS (0-2) 
efter 3 mån. 
Sekundära utfall: NIHSS 
efter 7 dagar och 3 
månader, mRS på 
ordinalskalenivå efter 7 
dagar och efter 3 mån. BI 
efter 3 mån.
Studien presenterade fler 
sekundära utfall, icke 
relevanta för denna 
litteraturöversikt och 
redovisas därför inte här.  

förbättring i ADL-förmåga (BI) 
efter 3 mån.  
Det förekom ingen skillnad i 
gynnsamt funktionsutfall (mRS 
0-2) efter 3 mån. mellan 
grupperna.

Kinoshita, T., 
Nishimura, Y., 
Nakamura, T., 
Hashizaki, T., 
Kojima, D., 
Kawanishi, M.,… 
Tajima, F.
2017
Japan

Effects of physiatrist 
and registered 
therapist operating 
acute rehabilitation 
(PROr) in patients 
with stroke.

Att jämföra effekten av 
rehabilitering med start 
<24h, 24-48 h och >48 h 
efter stroke.

Nationell prospektiv, 
single-center kohortstudie.
Icke-randomiserad 
indelning i tre kohorter: 
Påbörjad rehabilitering 
inom 24 timmar (VEM), 
24-48 timmar (EM) eller 
mer än 48 timmar (OM) 
från insjuknandet. 
Utfallsmått: Skillnad i 
funktionsnivå vid 
utskrivning jämfört med 
före rehabilitering, 
redovisades GCS, NIHss 
och FIM.

N=227(27) Medvetandegraden (GCS) vid 
utskrivning var högre och 
förbättringen i funktionsutfall 
(FIM) var större i gruppen som 
mobiliserats inom 24 h, jämfört 
med de andra. 
Ingen skillnad avseende 
förbättring i strokesvårighetsgrad 
(NIHss) och mRS.

   II/P
      

Momosaki, R., 
Yasunaga, H., 
Kakuda, W., Matsui, 
H., Fushimi, K., & 
Abo, M.

Very early versus 
delayed rehabilitation 
for acute ischemic 
stroke patients with 
intravenous 

Att studera sambandet 
mellan mycket tidig 
rehabilitering och utfall 
(gynnsamt funktionsutfall 
och allvarliga 

Nationell retrospektiv 
kohortstudie. Deltagare 
med akut ischemisk stroke 
som fått rtPA vid 
insjuknandet samt fått 

N=6153(0) Signifikant högre andel med 
gynnsamt utfall (mRS 0-2) vid 
utskrivning i gruppen som 
mobiliserats inom 48 h. jämfört 
med kontrollgruppen.

    II/R



vii

2016
Japan

recombinant tissue 
plasminogen 
activator: a 
nationwide 
retrospective cohort 
study

komplikationer) hos 
patienter med akut 
ischemisk stroke som fick 
intravenös trombolys-
behandling med rtPA.

rehabilitering inom tre 
dygn inkluderades.
Materialet delades in i två 
kohorter: patienter som 
påbörjat rehabilitering, <2 
dagar efter inskrivning 
(mycket tidig 
rehabilitering, VER) och 
patienter som påbörjat 
rehabilitering tre dagar 
efter inskrivning eller 
senare.
Primärt utfall: mRS 0-2 
vid utskrivning. 
Sekundära utfall: 
Mortalitet vid 7, 30 och 90 
dagar samt förekomst av 
intrakraniell blödning efter 
inskrivning.

Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna avseende mortalitet 
vid 7, 30 och 90 dagar.

Olavarría, V. V., 
Lavados, P. M., 
Munos-Venturelli, P., 
Gonzáles, F., Gaete, 
J., Martins, S.,… 
Brunser, A. M.
2018
Australien och Chile

Flat-head positioning 
increases cerebral 
blood flow in anterior 
cirkulation acute 
acute ischemic stroke. 
A cluster randomized 
phase IIb trial.

Primärt syfte: att 
undersöka om planläge 
påverkar den cerebrala 
blodflödes-hastigheten 
efter akut ischemisk 
stroke i främre 
cirkulationen.
Sekundära syften: att 
mäta om mortalitet och 
funktionsutfall (mRS) 
efter 3 mån. samt 
strokesvårighetsgrad 
(NIHss) 7 dagar efter 
insjuknandet påverkades 
av planläge i akutskedet.

Internationell, multicenter 
RCT. 

Randomisering till två 
kluster: Planläge (0° direkt 
efter diagnos i 24 h följt av 
successiv uppresning) eller 
icke-planläge (minst 30° 
höjd huvudände direkt 
efter diagnos i minst 48 h).

Primärt utfall var cerebral 
blodflödeshastighet, vilket 
ej är aktuellt för denna 
översikt.
Sekundära utfall: 
Förändring i NIHss 7 
dagar efter insjuknandet, 
mRS efter 3 mån., andel 

N=94(5) Ingen signifikant skillnad 
avseende förändring i NIHss 
efter 7 dagar, mRS efter 3 mån. 
eller mortalitet efter 3 mån. 
mellan gruppen som legat i 
planläge och den som haft höjd 
huvudände direkt efter stroke. 

  II/RCT
    



viii

allvarliga kompliktioner 
samt patientens tolerans av 
tilldelad positionering.

Poletto, S. R., 
Rebello, L. C., 
Valença, M. J., 
Rossato, D., Almeida, 
A. G., Brondani, R.,... 
Martins, S. C. 
2015
Brasilien

Early mobilization in 
ischemic stroke: a 
pilot randomized trial 
of safety and 
feasibility in a public 
hospital in Brazil.

Att jämföra tidig 
mobilisering (inom 48 h 
efter onset) med 
rutinmässig fysioterapi, 
med mortalitet, sjuklighet 
och funktionellt status 
som huvudsakliga 
utfallsmått.
Primärt syfte att 
undersöka om tidig 
mobilisering var 
genomförbart och säker 
för patienter med stroke. 

Enkelblindad, single center 
RCT. Pilotstudie.
ABC-stabila vuxna 
patienter med AIS, med 
premorbid mRS ≤3 
inkluderades inom 48 h 
efter symptomdebut.
Randomisering till två 
grupper: tidig mobilisering 
(inom 48 h)/rutinmässig 
fysioterapi.
Primära utfall: Gynnsamt 
utfall (mRS 0-2) och 
mortalitet efter 3 månader 
samt tid till första 
mobilisering, fysioterapins 
varaktighet, 
komplikationer under 
första mobiliseringen, 
fallolyckor, 
sänglägeskomplikationer
Sekundära utfall: mRS 0-
1/mRS 0-2, NIHSS 
medelvärde efter 14 dagar 
och tre månader och mBI 
≥85 efter tre månader.

N=37(8) Ingen signifikant skillnad i mRS, 
NIHss, mBI eller mortalitet vid 3 
mån.  
Högre andel med excellent utfall 
(mRS 0-1) vid 3 mån. i gruppen 
som mobiliserats inom 48 h., när 
man exkluderat tidigare 
funktionsbortfall.
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Rahayu, U. B., 
Wibowo, S., & 
Setyopranoto, I.
2019
Indonesien

The effectiveness of 
early mobilization 
time on balance and 
functional ability after 
ischemic stroke

Syftet var att jämföra 
effekten av tidig 
mobilisering vid 24 
timmar med tidig 
mobilisering vid 48 
timmar efter 
diagnostiserad akut 
ischemisk stroke, och 
dess effekt på balans och 

Nationell multicenter RCT. 
Inklusion av patienter med 
akut ischemisk stroke med 
motoriska och/eller 
sensoriska bortfall utan 
medvetandepåverkan eller 
andra tecken på chock och 
utan allvarlig kognitiv 
påverkan.

N=40(0) Effekten på balans (BBS) och 
funktionellt utfall (BI) efter 7 
dagar var större i gruppen som 
mobiliserats vid 24 
timmarsgruppen. 
Efter 5 dagar sågs ingen skillnad 
i balans, men positiv effekt på 
funktionellt utfall (BI) vid 
mobilisering vid 24 h.
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funktionsutfall efter 5 och 
7 dagar.

Randomisering till två 
grupper: mobilisering med 
start vid 24 resp. 48 h efter 
radiologisk diagnos.
Utfallsmått: Balansnivå 
mättes med BBS och 
funktionell förmåga med 
BI. 

Tong, Y., Cheng, Z., 
Rajah, G-B., Duan, 
H., Cai, L., Zhang, 
N.,...Ding, Y.
2019
Kina

High intensity 
physical rehabilitation 
later than 24 h post 
stroke is beneficial in 
patients: A pilot 
randomized 
controlled trial (RCT) 
study in mild to 
moderate ischemic 
stroke

Att beskriva effekten av 
olika tidpunkter för start 
av mobilisering och olika 
mobiliseringsintensitet 
efter akut ischemisk 
stroke

Single-center RCT med 
blindad utfallsmätning. 
Konsekutivt urval: vuxna 
patienter med akut 
ischemisk stroke inskrivna 
inom 24 h e. insjuknandet.
Randomisering till 3 
grupper: tidig 
rutinmobilisering, ERM 
(start mellan 24-48 h efter 
insjuknandet, <1,5 h/dag), 
tidig intensiv mobilisering, 
EIM (start mellan 24-48 h, 
>3 h/dag) och mycket tidig 
intensiv mobilisering, 
VEIM (start inom 24 h, >3 
h/dag).
Primärt utfall: Gynnsamt 
funktionsutfall (mRS 0–2) 
efter 3 mån. 

N=248(52) Andelen med gynnsamt utfall 
(mRS 0-2) efter 3 mån. var 
signifikant lägre i gruppen som 
mobiliserades inom 24 timmar. 
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Yagi, M., Yasunaga, 
H., Matsui, H., 
Morita, K., Fushimi, 
K., Fujimoti, M.,… 
Fujitani, J.
2017
Japan

Impact of 
rehabilitation on 
outcomes in patients 
with ischemic stroke.

Att studera den 
samverkande effekten av 
tidpunkt och intensitet vid 
tidig rehabilitering och 
dess eventuella positiva 
effekt på ADL-förmågan 
hos patienter med akut 
stroke vid utskrivning.

Nationell, retrospektiv 
kohortstudie. 
Konsekutiv analys av 
journaldata för patienter 
med ischemisk stroke, 
inskrivna inom 3 dagar 
från insjuknandet vid 874 
sjukhus. 

N=100791(8
2760) 25838 
saknade 
utfallsdata

Signifikant högre andel med 
förbättrad ADL-förmåga (BI) i 
kohorten som påbörjat 
rehabilitering inom 3 dagar.
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Två kohorter: Tidig 
rehabilitering (av 
fysioterapeut, 
arbetsterapeut och logoped 
inom 3 dagar efter 
inskrivning) och icke tidig 
rehabilitering (start efter 3 
dagar). 
Primärt utfall: Förbättring i 
ADL-förmåga (BI) mellan 
inskrivning och 
utskrivning. Skillnad i BI 
kategoriserades i två 
grupper: förbättrad (>_ 1) 
eller icke förbättrad (<-0)
Deltagarna delades även 
upp i sex grupper med 
olika träningsintensitet. 

Källa: Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  


