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Förändrad syn på fysisk träning efter skallskada

Tidigare – Vila till dess symtomen går över.

Idag - Fysisk träning är medicin efter en skallskada. 



Hur kom vi hit?



Okej – bra. 
men hur gör man då? 

Vad har personerna med 
sig när de kommer



Psykollogiska barriärer att hantera?
Vad sa hjärnskadetrappan?

• Steg 1) Hjärnvila
• Personen ska avstå helt från både psykisk och fysisk 

anspänning till dess att alla symptom försvunnit. Detta innebär 
att avstå från tv-tittande, arbete med dator, läsning av läxor 
och likartade påfrestningar för hjärnan. Här ska även all fysisk 
aktivitet med stegring av hjärtfrekvensen undvikas... 



Många har kvarstående symtom

Många blir återställda med rådet
– minska fysisk och mental stimuli till dess 

symtomen går över –
…men det förutsätter att symtomen faktiskt går 
tillbaka snabbt. 
• -Det gör de inte alltid

• Symptom (inkl kognitiva funktionsnedsättningar, etc) 
förekommer – beroende på studie: 

• 3 mån efter trauma: upp till 84% av patienterna
• 6 mån efter trauma: upp till 66% av patienterna
• 12 mån efter trauma: upp till 50% av patienterna



Varför ges rådet att vila?
◆För tidig återgång (första dagarna) till fysisk träning – negativa 

konsekvenser på neuro-plasticitet och återhämtning. 

◆Försiktighetsprincipen har relevans 
◆ Ej optimalt för återhämtning tillbaka till tävlingsidrott för tidigt
◆ Viktigt att undvika ”den andra smällen” . Ökad känslighet i ~ 2 

veckor – månader. Längre tid för unga. Upprepade trauman → CTE.

◆För lång vila / sen återgång → negativ spiral. Sämre kondition → symtom 
utlöses på lägre och lägre intensitet → oro, sänker aktivitetsnivån 
ytterligare osv. 

◆Varaktig inaktivitet förstärker och förlänger återhämtningen från många 
hälsorelaterade tillstånd associerade med TBI (störningar i balansorganen, 
känslolivet kronisk trötthet och smärta/huvudvärk). 



De flesta lämnas att lösa detta själva

Symtom ↑ vid 
ansträngning

Kvarstående symtom + oro 
för symtom

Undviker - drar 

ned på aktivitetLägre kapacitet

Symtom vid 

lägre belastningDrar ned på 
aktivitet

Mycket låg reservkapacitet + 
symtom vid mycket låg fysisk 
belastning / mental stress 



Hälsorisker associerade med låg grad 
av fysisk aktivitet

ACSM riktlinjer 2008
◆Hjärt-kärlsjukdomar

◆Hypertension

◆ Ischemisk stroke

◆Dyslipidemi

◆Osteoporos

◆Obesitas

◆Diabetes Typ 2

◆Colon och bröstcancer



Sekundära hälsokonsekvenser av fysisk 
inaktivitet efter skallskada

üTre gånger så hög risk att dö på pga. hjärt-och kärlrelaterade problem
(kardiovaskulära, cerebrovaskulära, tromboemboliska sjukdomar)
jämfört med generella befolkningen 
Shavelle et al 2007

üReducerad livslängd med 7 år till följd av moderata till svåra TBI. 
Vanligaste grundorsaken - hjärt-och kärlrelaterade problem. 
Harrison-Felix 2006

üÖkad risk för psykisk ohälsa: Potentiellt negativ inverkan på funktionell 
återhämtning. Förstärker kognitiva och beteendemässiga nedsättningar.



De flesta som drabbats av skallskada 
hamnar i en period med låg kondition

Maximalt syreupptag

65-75%
av genomsnittet för åldersgruppen 

Män
Ålder

Mycket låg
1

Låg
2

Genomsnittlig
3

Hög 
4

Mycket hög
5

20-25 - 33 34 – 41 42 – 46 – 50 51 – 59 60 -

MET - 9.5 10 - 12 12 – 14 14 - 17 17 -



MET?

• Hur ”krävande” i absoluta mått är olika typer av arbeten? 
• MET = Hur många gånger högre är energiförbrukningen 

jämfört med energiförbrukningen i vila



Så vadå?

• Konsekvens: 
• Om maximal MET är 9 MET så kan personen bara nyttja 50% av den intensiteten i 30-

60 min.
• Att arbeta i trädgården kan nu sägas vara lika ”hårt” som det tidigare var att springa 

blodomloppet! Klarar max 4.5 MET i en timme 
• Arbetsdag 33% = 2.5 MET



Om inaktiviteten blir varaktig?

Cirkulationsapparaten
◆ Problem att reglera blodflöde/blodtryck
◆ Sänkt aerob kapacitet (VO2 max) (central och lokal) 
◆ Förändrad reglering av hjärnans blodflöde

◆ Direkt konsekvens av skallskada + indirekt 
konsekvens av inaktivitet 

I våra muskler
◆ Upp till 40% sänkning av muskelstyrkan: mer uttalat i 

benen
◆ Sänkt uthållighet 
◆ Mitokondrier ↓ och enzymer↓
◆ Bildar mjölksyra vid låg belastning
◆ → muskeltrötthet, ansträngning

Lungorna, balans, kognition, sömn, 
smärta/huvudvärk, yrsel, psykiskt mående 



Efter en skallskada + låg 
grad av fysisk aktivitet 
- maximalt syreupptag ¯
men också
- hur stor andel av det 
maximala syreupptaget 
som kan utnyttjas ¯

Fysisk arbetsförmåga sänks mer än vad 
”konditionstalet” antyder



Efter en skallskada + låg 
grad av fysisk aktivitet 
- maximalt syreupptag ¯
men också
- hur stor andel av det 
maximala syreupptaget 
som kan utnyttjas ¯

Fysisk arbetsförmåga sänks mer än vad 
”konditionstalet” antyder



Konditionstest – en viktig start.

• Buffalo Concussion Treadmill test
• Neurorehab Umeå.

• Arbetsprov på cykel (4 min steg) (25, 50, 75, 100 watt)
• Estimerar maximal arbetsförmåga
• Symptom (CR-10)
• Hjärtfrekvens (får en bild av hjärtfrekvensreglering)

• Ej invändningsfritt – men ett bra stöd i kartläggning
• Ansträngningsutlösta symtom JA/NEJ
• Förväntad arbetsförmåga/kondition? JA/NEJ
• Hjärtfrekvensreglering – autonom funktion – åtminstone 

får vi en bild av hur det ser ut 
• Underlag för individuell dosering av  träningsintensitet



Exempel från konditionstest – ung kvinnlig 
hockeyspelare

Från SUB-maximalt konditionstest: 
Cykling 50 watt: HR: 165, RPE: 11, CR 10: 5

Cykling 75 watt: HR: 185, RPE: 17, CR 10: 8

Cykling 100 watt: Klarar ej

Estimerat VO2 max (1.5 l)
Estimerad maximal aerob effekt (100 watt)

1.5 l på 70 kg = 21 ml/kg x min

Kvinnor 
Ålder

Mycket låg
1

Låg
2

Genomsnittlig
3

Hög 
4

Mycket hög
5

20-25 - 31 32 – 39 40 - 43 – 47 48 – 55 60 -



Hur sakta måste hon gå för att det skall 
funka.
50% av 21 ml/kg x min= 
11 ml/kg x min = 3 km/h  



Reglerad fysisk träning ”medicin” efter en 
hjärnskada – information till patienter 

• Kondition ↑ vilket ökar reservkapacitet 
• Ett visst arbetet arbete - lägre procent av max – mindre stress

• Sänker symtom vid ansträngning och vila (Lal 2018)
• Normaliserar hjärnans blodflödesregering

• Autonom balans parasympatikus – sympatikus (HRV) (Esterov 
& Greenwald, 2017)

• Stimulerar till nybildning av nervceller/återhämtning – läkning 
• BDNF (brain derived neurotrophic factor)
• IGF-1 (insulin-like growth factor)
• VEGF (vascular endotelial growth factor)

• Lär sig hur man kan träna i rådande situation. 
• Vilken intensitet klarar jag av - och ändå må bra. 



Men hur hittar vi lagom?

Lagom:
• – för lite stimuli (fysiskt – mentalt) – negativt
• - lagom mycket stimuli – positivt
• - för mycket stimuli – negativt (åtminstone på kort sikt)

• Knivseggen är ibland tunn…



Reglerad fysisk träning på 
Neurorehab NUS 

• Lågintensiv fysisk aktivitet – Dagliga promenader. 
• Regelbunden fysisk träning i form av ej symtomstegrande 

promenader 20-30 min - individuellt anpassad intensitet – ibland 
”oväntat” långsamt – ”börja med att gå 1.5 km på 30 minuter”

• Doserad fysisk träning i grupp eller individuellt. Initialt på 
medelhög intensitet.  

• ”4 x 4”. Initialt på en intensitet som inte stegrar symtom – ofta ca 50 
% av watt vid VO2 max (baserat på arbetsprov på cykel)

• Riktlinjer för att öka: Symtom – upplevelse av ansträngning.
• Efter varje 4 minuter - orka minst en minut till – en intervall i reserv
• Avspänning, stretching och sval dusch efteråt. 
• Ska må bra av träningen!

Övervinna ”rädsla” för fysisk träning!



Varför upplägg med block (intervaller)?
Lika mycket psykologi som fysiologi 
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Moderat aerob träning - uppdelat i  intervaller

Träningsintensitet Watt vid VO2 max
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Upptrappnings - schema
Tänk medicin-upptrappning
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Stegrings-schema

Lika stora steg varje ökning
Ca 5 % av estimerat max = 5 watt för de flesta
Hur fort man kan stegra varierar

Steg Kadens Broms Watt
Steg 1 60 0,75 45
Steg 2 67 0,75 50
Steg 3 74 0,75 55
Steg 4 60 1 60
Steg 5 65 1 65
Steg 6 70 1 70
Steg 7 60 1,25 75
Steg 8 64 1,25 80
Steg 9 68 1,25 85
Steg 10 60 1,5 90
Steg 11 63 1,5 95
Steg 12 67 1,5 100
Steg 13 60 1,75 105
Steg 14 63 1,75 110
Steg 15 66 1,75 115
Steg 16 60 2 120
Steg 17 63 2 125
Steg 18 65 2 130
Steg 19 68 2 135
Steg 20 70 2 140
Steg 21 73 2 145
Steg 22 75 2 150



• Exempel case: 
• Börjar på 88 watt (4 x 4)

• Puls: 145, CR 10: 5
• Arbetar på 70% av max

• Efter 10 v 160 watt (4 x 4)
• Puls: 175, CR 10: 2
- Förbättrat kondition  (V02 max högre)
- Arbetar nu på högre procent (90% av max) (röd linje)
- Ökat belastning under träning med 82% (gul linje)
- Mindre symtom – trots högre belastning (blå linje)

OBS! Enbart högintensiv träning inte enda 
pusselbiten – sannolikt lika viktigt med daglig 
lågintensiv träning på kontinuerlig belastning 
Buffalo Concussion Treadmill - gruppen



Vad upplever personer som deltagit i 
”Cykelgruppen” 8 veckor. 



Vad upplever personerna som deltagit i ”Cykelgruppen”

• Lämplig metod för att få hjälp med att komma igång med 
träning. Skulle gärna fortsätta i gruppen – tror jag kommer 
att ha svårt att komma vidare på egen hand. 

• Jag har hittat en nivå att börja träna på. Lärt mig hur jag kan 
styra träningen med watt. Jag kommer fortsätta på hemorten 
och har fått en träningskompis i gruppen. 

• Verkligen känt av jag fått bättre kondition. Bra med guidning. 
Bra att träna med andra i samma situation. 

• Vill gärna fortsätta i gruppen. Har hjälpt mig så att jag nu kan 
jogga. Hjälpt mig i att hitta var jag kan ligga i 
ansträngningsnivå. Men - mitt mående pendlar så mycket så 
det gör det svårt att från nu fortsätta helt på egen hand.

• Konditionen har förbättrats. Fått kunskap och erfarenhet om 
att intervallträning fungerar och är bra. 



Ta-med-hem meddelanden…
ü Alla som drabbas av en traumatisk skallskada riskerar att bli långvarigt inaktiva med 

påföljande sekundära hälsorisker! Svårt att ta sig ur på egen hand! 

ü Skadan i sig ger under en kortare eller längre tid störningar i cerebralt blodflöde som 
påverkar fungerandet (symtom och kognition). Detta kan förvärras av fysisk inaktivitet. 
Men också av för hård fysisk aktivitet. 

ü Varaktig inaktivitet kan förstärka eller förlänga återhämtningen från många 
hälsorelaterade tillstånd associerade med skallskadan (störningar i balansorganen, 
affektiva störningar, post-traumatisk stress, kronisk trötthet och smärta) 

ü Inget vetenskapligt / empiriskt stöd att långvarig fysisk och mental vila (mer än högst 
några veckor) är till någon nytta. Sängvila max 3 dagar. Silverberg 2013

ü Kartlägg ansträngningsutlöst huvudvärk – arbetsförmåga

ü Progressiv wattbaserad träning på cykel är ett enkelt sätt att ha kontroll.

ü Daglig kontinuerlig träning, initialt 20-30 minuter mest studerat (Buffalo Concussion)

ü Många kan komma igång själva med råd och uppföljning.   



Råd till våra patienter. 

• Att bibehålla kondition inte lika ”dyrt” som att 
öka kondition!

• ”Fysisk träning” är inte ”bara” träning av fysisk! 
• Långsiktiga mål: Bibehålla regelbunden fysisk 

aktivitet på låg-moderat intensitet – du behöver 
det!

• Gärna ”krydda” med intervallträning på ”lagom” 
intensitet – men – aldrig må dåligt av träningen!

• Hinna med återhämtning – varva ned!
• Investeringsvärde:

• Håller uppe konditionen (hjärtat mår bra)
• Håller uppe kognitionen (hjärnan mår bra)
• Hälsovinster (blodfetter, hjärt-kärl, typ 2 diabetes)
• Autonoma nervsystemet hålls ”anpassningsbart”

Exempel: 
ü WHO rekommenderar: minimum 30 min 

rask promenad 5 dagar per vecka = 150 
min

ü Krydda med 30 min träning på högre 
intensitet (intervaller?)

= 80/20



TA C K  F Ö R  AT T  N I  LY S S N AT !  

S e n t  e n f r e d a g å  a l l t …

mattias.hedlund@umu.se



Efter en skallskada minskar ofta nivån av
fysisk aktivitet
Patients randomised to the early return to 
high-intensity exercise protocol recovered in 
34 ± 8 days, compared with 40 ± 22 days for 
patients following the ACC-based guidelines 
(p = 0.58). 

Varför blir det så?
Vilka barriärer finns?

Hur kan man stödjaigångsättande avdoserad fysisk träning?
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