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Resumé  

Formål: formålet med dette studie var at undersøge effekten af fysisk træning, og mere specifikt 

styrke- og konditionstræning, på balancen hos kroniske apopleksipatienter. Ydermere blev 

sammenhængen mellem balance og funktionsniveau undersøgt, og om der eksisterede en 

sammenhæng mellem forbedring i balance og forbedret funktionsniveau i forbindelse med træning, 

og om denne sammenhæng var afhængig af balancen ved baseline. Metode: 42 deltagere blev 

randomiseret til 1 af 3 mulige træningsgrupper: konditionstræning på cykelergometer (AT-gruppen, 

n= 13) ved 75 % af HRR (3 intervaller á 12 min.), styrketræning af underekstremiteterne (RT-

gruppen, n = 13) ved 80 % af 1 RM (3 x 8 rep.) eller styrketræning af overekstremiteterne (SHAM-

gruppen, n = 16) ved 60 % af 1 RM (3 x 15). Træningen blev udført 3 gange om ugen i 12 uger 

under supervision af fysioterapeut. Effektmål: maksimal iltoptagelseshastighed (VO2peak), styrke 

(isometrisk knæekstension, armstrækkere), balance (BBS) og funktionsmål (10 m gangtest 

(komfortabel (CGS) og hurtig (FGS) ganghastighed), 6 minutters gangtest (6MWT) og 30 

sekunders stoletest). Resultater: alle træningsgrupper forbedrede BBS scoren (AT: 42.8 ± 9.6 → 

44.7 ± 9.6, RT: 44.5 ± 7.9 → 47.2 ± 5.1, SHAM: 45.3 ± 8.0 → 47.4 ± 6.6), og der var ingen forskel 

på grupperne før og efter træningsperioden. Alle træningsgrupper forbedrede sig i de funktionelle 

mål med undtagelse af CGS, hvor kun RT-gruppen forbedrede sig (8.6 ± 5.6 %). Ved baseline sås 

en signifikant korrelation mellem BBS og VO2peak (r = 0.525), BBS og CGS (r = 0.519), BBS og 

FGS (r = 0.521), BBS og 6MWT (r = 0.565) og BBS og stoletesten (0.566). Yderligere analyse 

viste, at disse korrelationer primært var gældende for deltagere med dårlig balance ved baseline 

(BBS ≤ 45). Forbedringer i BBS korrelerede ikke signifikant med forbedringer i de funktionelle mål 

med undtagelse af BBS og stoletesten for deltagere med BBS score ≤ 45 ved baseline (r = 0.570). 

Kun deltagere med BBS ≤ 45 ved baseline forbedrede balancen (4.0 ± 0.7 point), mens funktionelle 



forbedringer var lige store for deltagere med BBS ≤ 45 og deltagere med BBS > 45. Konklusion: 

fysisk træning forbedrede balancen hos kroniske apopleksipatienter og de 3 forskellige 

træningstyper i dette studie var lige effektive til at forbedre balancen. Der sås en sammenhæng 

mellem balance og funktion ved baseline men ingen sammenhæng mellem forbedringer i balance 

og funktionelle forbedringer med undtagelse af deltagere med dårlig balance, som viste 

sammenhæng mellem forbedringer i balance og forbedringer i stoletesten. Dårlig balance var ingen 

hindring for funktionel forbedring, og kun deltagere med dårlig balance var i stand til at forbedre 

balancen. 


