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Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som medför akuta 
neurologiska symptom. Vad som är gemensamt för alla personer som drabbas 
av stroke är att de bör läggas in på sjukhus på en strokeenhet. På strokenheten 
arbetar personalen multidiciplinärt och arbetsterapi är en del i behandlingen. 
Brain-Computer Interface (BCI) är en ny teknik inom 
strokerehabiliteringsområdet som påvisat god effekt att möjliggöra 
kommunikation mellan hjärnsignaler och datorer. Det finns ett kunskapsgap 
gällande en översikt av BCI som intervention med ett arbetsterapeutiskt 
perspektiv.  

Syfte Syftet var att utifrån befintlig kunskap undersöka effekten av Brain-Computer 
Interface inom strokerehabilitering för att utforska användbarhet inom 
arbetsterapi. 

Metod En systematisk litteraturöversikt har utförts med kvantitativ ansats med 
utgångspunkt från Rosén. Sex studier av RCT-design som ansågs svara till 
syftet valdes ut. En kvalitetsgranskning utfördes enligt SBU:s mall för 
bedömning av randomiserade studier, samt evidensgraderades enligt GRADE.  

Resultat Evidensgraderingen visade att de inkluderade studier hade låg (++) samt 
mycket låg (+) evidensstyrka. Sammanfattningsvis hade BCI-interventionerna 
som använts i studierna delvis positiv effekt för motorisk samt neurologisk 
funktion, aktiviteter i dagliga livet, anatomiska mått, upplevd smärta och 
spasticitet. Arbetsterapeutens insats i interventionerna skiljde sig åt mellan 
studierna. 

Slutsats BCI som intervention inom strokerehabilitering pekar på en viss positiv effekt 
i flera utfallsmått, enbart en minoritet av studierna visa signifikant skillnad 
mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Ytterligare forskning behövs inom 
ämnet för att stärka evidens och klargöra användningsområdet för 
arbetsterapeuter. 
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Background Stroke is a collective term for cerebrovascular diseases that causes acute 
neurological symptoms. The common thing for all people affected by stroke 
is that they should be hospitalized on a stroke unit. On a stroke unit the staff 
works multidisciplinary and occupational therapy is included as a part of the 
treatment. Brain-Computer Interface (BCI) is a new technology in the field 
of stroke rehabilitation that has shown good effect in enabling 
communication between brain signals and computers. There is a knowledge 
gap regarding an overview of BCI as an intervention with an occupational 
therapy perspective. 

Aim The aim was to investigate existing knowledge related to the effects of Brain-
Computer Interface to explore its applicability in occupational therapy.  

Method A systematic literature review was performed using a quantitative approach 
based on Rosén. Six studies with an RTC-design that met the aim were 
selected. A quality review was performed according to SBU's template for 
assessment of randomized studies and evidence was classified according to 
GRADE. 

Result The evidence grading showed that the included studies had low (++) and 
very low (+) quality of evidence. In summary all the BCI-interventions that 
were used in the studies had a positive effect for motor and neurological 
function, activities of daily living, anatomical measurements, experienced 
pain, and spasticity. The role of the occupational therapist in the 
interventions differed between the studies. 

Conclusion BCI as an intervention in stroke rehabilitation points to a certain positive 
effect in several outcome measures. However, a minority of the studies 
showed a significant difference between the experimental group and the 
control group. Further research is warranted in the subject area to strengthen 
evidence and clarify its use for occupational therapists. 
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Bakgrund  

Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta 
neurologiska symptom (1). Enligt Socialstyrelsen (2) är det cirka 25 000–30 000 personer i 
Sverige som drabbas av stroke årligen och stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i landet 
(2). När en person drabbas av stroke uppstår en syrebrist i något område av hjärnan. 
Syrebristen är antingen orsakad av nedsatt blodflöde, en så kallad blodpropp, eller tryck på 
hjärnvävnad. Det leder till att hjärncellerna i detta område av hjärnan dör. Detta gör att 
funktioner som styrs av området som dött inte längre fungerar som de ska. Det kan handla om 
att personen som blir drabbad av stroke kan få domningar eller förlamningar i olika 
kroppsdelar, svårt att prata, bli förvirrade, synstörningar på ett eller båda ögonen och 
svårigheter med balans och gång. Medelåldern för att drabbas av stroke är cirka 75 år, men en 
femtedel drabbar även personer under 65 år. Högt blodtryck, diabetes, rökning och fysisk 
inaktivitet är exempel på riskfaktorer för stroke (1). 

Vad som är gemensamt för alla personer som drabbas av stroke är att de bör läggas in på 
sjukhus på en strokeenhet. Där övervakas blodtryck, puls, andning och neurologiska 
funktioner som tal och minne. Grundprinciperna på en strokeenhet är att tidigt mobilisera och 
planera rehabilitering för inlagda personer samt att arbeta multidisciplinärt. Arbetssättet 
innebär att flera yrken inom enheten hjälps åt för att ge personen bästa möjliga vård (1,3). 
Vetenskapliga studier har visat en påtaglig förbättring i överlevnad och funktion hos personer 
som vårdats på strokeenhet (4,5). Rehabilitering efter stroke varierar i sin mängd, beroende på 
vilka funktionsnedsättningar som personen drabbats av. En vanlig påföljd efter en stroke är 
nedsatt rörelseförmåga hos en person, då de motoriska funktionerna påverkas negativt av 
syrebristen (6,7). En viktig del i rehabiliteringen är att analysera funktionsnedsättningarna och 
de bevarade funktioner, och i sin tur se över hur detta påverkar personer i deras aktiviteter och 
egna målsättning. Vidare utgår den moderna rehabiliteringen ifrån neurobiologiska principer, 
som innebär att arbeta kring hjärnans plasticitet, omformbarhet samt spegelneuronteorin (1). 
Plasticitet innebär att hjärnan har möjlighet att omforma transporten av hjärnsignaler. 
Exempel på detta är låta en person bli tvungen att använda den nedsatta handen i aktivitet, och 
på så sätt tvångsmässigt lära hjärnan nya sätt att fungera (1). Detta har visat sig skapa 
förändringar i hjärnan som inneburit bättre funktion, men också förbättring av utförande i 
bestämd aktivitet. Det hänger samman med att hjärnan väljer den lättaste vägen. Därav läggs 
det stor vikt i att träna det som upplevs svårast (1). Rizzolattis spegelneuroteori (8) bygger på 
att hjärnan kan lära sig aktivera ett skadat område genom att se en funktionell rörelse. Det kan 
handla om att se andra personer utföra en rörelse. Det kan också innebära att en person utför 
rörelse i en fullt funktionell del och döljer den icke-fungerande. Exempelvis visas en 
funktionell hand i en spegel, och den icke-fungerande döljs bakom spegeln. Teorin har 
resulterat i bättre funktion i dagliga livet. (1,9). 

Mer specifikt är strokerehabilitering ett område där arbetsterapi ingår som en del i 
behandlingen (3,7,10). Arbetsterapi är en profession som har en bred kunskapsbas och finns 
inom medicinska och sociala arbetsområden (11). Fokus i behandlingen är att förstå görandet 
bakom olika vardagsaktiviteter och anpassa delarna som ingår i dessa aktiviteter och görande 
för att underlätta utförandet hos en person (11). Målet med arbetsterapi är att stötta och 
förstärka känsla av självsäkerhet för personer i sitt vardagsliv och därmed minimera hinder i 
kroppsfunktion och omgivning (11).  
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Model of Human Occupation (MOHO) (12) är ett exempel på en teoretisk modell och 
referensram arbetsterapeuten kan utgå ifrån. MOHO förklarar hur individer anpassar sig 
utefter svår funktionsnedsättning och återupptäcker tillfredsställande och meningsfulla sätt att 
leva sina liv. Modellen utgår från att människors görande bygger på de tre komponenterna 
vilja, vana samt utförandekapacitet. Med viljekraft menas själva motivationen till att utföra 
aktiviteter. Vanebildning innebär att en person upprepar sina aktiviteter över tid. När 
aktiviteter upprepas, ökar känslan av individens egen kapacitet. Allt detta sker och utvecklas i 
en social och fysisk miljö som kan underlätta eller möjliggöra engagemanget i aktiviteter i 
dagliga livet (ADL) (12).  Enligt Kielhofner (12) är ADL sådana aktiviteter som vi utför för 
att kunna ta hand om oss själva. Föreliggande studie har valt att utgå ifrån MOHO som teori, 
vilket ger ett tydligt arbetsterapeutiskt perspektiv och referensram för arbetsterapeutiska 
insatser och dess tillämpning, oavsett funktionsnedsättning. 

Arbetsterapeutiska insatser är en viktig del inom strokerehabiliteringen (10,13,14). ADL-
träning är ett av områdena som arbetsterapeuter fokuserar på efter en stroke. En persons 
dagliga aktiviteter kommer att bli påverkade av en stroke och arbetsterapeutens uppgift är att 
tillsammans med patienten hitta verktygen för att få vardagen att fungera. (7,14) 
Funktionsnedsättningar som orsakas av stroke hos en person kan bidra till svårigheter i 
dagliga aktiviteter och samt påverka förutsättningarna för delaktighet. Exempel på sådana 
aktiviteter kan vara att promenera, att klä på sig kläder, äta en måltid eller toalettbesök 
(7,14,15). Med hjälp av aktivitetsträning kan arbetsterapeuten hjälpa personen att stärka, 
bibehålla eller kompensera för den nedsatta funktionsförmågan som stroke lett till. Genom 
rehabiliterande insatser ges förutsättningar för att utföra de dagliga aktiviteterna som 
förekommer i vardagen (12). 

En innovation som är aktuell inom strokerehabiliteringsområdet är Brain-Computer Interface 
(BCI) (16). BCI är en typ av teknik som fångar upp hjärnsignaler, analyserar dessa och 
skickar vidare signalerna till en mottagare. BCI kan fånga upp hjärnsignaler på olika sätt. Det 
finns icke-invasiva metoder samt invasiva metoder (16,17). Icke-invasiva metoder använder 
sig av elektroder som fästs i hårbotten som fångar upp hjärnsignalerna från hjärnan. Den 
invasiva metoden innebär att ett implantat opereras in i hjärnan i form av ett chip för att fånga 
upp hjärnsignaler. Den invasiva metoden fångar upp signalerna från området där implantatet 
är placerat, men det finns samtidigt en skaderisk på hjärnan då metoden kräver ett kirurgiskt 
ingrepp. Det saknas dessutom forskning som visar påverkan av invasiv metod under längre 
tid. Den icke-invasiva är säker eftersom avläsningen placeras utanför hjärnan, dock blir 
signalerna från hjärnan inte lika tydliga (16,17). 

Mottagaren i detta fall kan vara datorer och program i olika former. En dator kan i sin tur 
visuellt visa upp signalerna från hjärnan, och registrera signaler i form av rörelse. Detta blir 
en form av spegelträning inspirerad av Rizzolattis-teorin (8). Det kan också handla om att 
signalerna blir lästa av en rörlig protes som hjälper en person röra en kroppsdel. Huvudmålet 
med BCI är att kunna ersätta eller återställa nödvändiga funktioner i kroppen för personer 
med någon typ av neurologisk sjukdom, däribland stroke (16). Forskning har visat en god 
effekt kring användning av BCI inom rehabilitering vid olika skador som stroke och 
ryggmärgsskada (16). I en kontrollerad studie undersöktes effekten av att träna med BCI-styrd 
protes inom fysioterapi efter en stroke. Deltagarna var mellan 18–80 år och hade paralyserats i 
en av sina händer på grund av stroke. En invasiv metod användes för att inhämta 
hjärnsignalerna. Studien visade att gruppen som använde sig av BCI i sin träning påvisade 
signifikant positiv skillnad i arm- och handfunktion jämfört med kontrollgruppen (18). I en 
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liknande studie fastställdes en förbättrad motorisk förmåga hos personer som fick träna hand- 
och armfunktion med hjälp av BCI (19).   

BCI visar lovande resultat att fortfarande kunna kommunicera och interagera med omvärlden 
genom att ersätta eller kompensera för förlorade neurologiska funktioner (16). MOHO 
förklarar att människor blir vad de gör, tänker och känner inför det som de gör (12). Vidare 
kan BCI ge möjlighet för en person att uppleva en känsla av självbestämmande och att ett 
visst aktivitetsutförande är möjligt. Med hjälp av BCI kan alltså enligt MOHOs begrepp nya 
viljor och vanor väckas genom att återskapa möjligheter till ett aktivitetsutförande.  

Användning av BCI inom strokerehabilitering har tidigare undersökts i en systematisk 
översikt, men dessa studier hade både ett tekniskt och kliniskt perspektiv som utgångspunkt 
för översikten (20). En översikt saknas på användning av BCI inom strokerehabilitering med 
ett arbetsterapeutiskt perspektiv som fokuserar på att främja aktiviteter i dagliga livet. Detta 
identifierade kunskapsgap är ett område där forskning kan bedrivas och utvecklas. I 
föreliggande studie avses att utforska effekten av BCI för personer inom strokerehabilitering 
och hur denna teknik kan tillämpas inom arbetsterapi. 

Syfte  

Att undersöka effekten av Brain-Computer Interface inom strokerehabilitering för att utforska 
användbarhet inom arbetsterapi. 

Metod  

Metodval  
En systematisk litteraturöversikt med utgångspunkt från Rosén valdes för att besvara syftet 
(21). Syftet med en systematisk litteraturöversikt är att få en uppfattning om forskningsläget i 
ett visst ämne och få en uppfattning om vad som är känt och okänt i litteraturen (21).  

Enligt Rosén bör ett examensarbete avgränsa sig till en typ av studie (21). Eftersom delar av 
syftet till denna studie var att kartlägga effekten av BCI som intervention, valde författarna att 
använda sig av kvantitativa studier i litteraturöversikten. Kvantitativ metod betyder att det 
används någon form av insamlad data från strukturerade mätningar eller observationer för att 
få svar på sin forskningsfråga. Det är vanligt att kvantitativ forskning vill undersöka olika 
behandlingsmetoder och interventioner (21). Författarna valde att använda sig av 
randomiserade kontrollerade studier (RCT) då detta är det mest tillförlitliga sättet att jämföra 
olika behandlingar (21). Författarna valde även att inkludera pilotstudier i analysen. Syftet 
med en pilotstudie är att betrakta och studera ett studieupplägg i mindre skala, för att vidare 
bygga denna kunskap på fullskalig nivå (22). Det är vanligt att pilotstudier exempelvis har en 
RCT design, följer etiska riktlinjer, har en strukturerad metod likt en större studie men att 
antalet deltagare är få (22). Författarna valde att inkludera pilotstudier i analysen för att få så 
många antal träffar som möjligt i sökningen och därav få ett större resultat. 

Datainsamling och urval  
För att besvara studiens syfte formulerades inklusions- samt exklusionskriterier. 
Inklusionskriterierna var följande:  
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 Vetenskapliga publikationer på engelska 
 Kvantitativa randomiserade kontrollerade studier 
 Peer reviewed 
 Berörde Brain-Computer Interface som intervention 
 Att strokebehandling var en del av forskningen 
 Att aktiviteter i dagliga livet (Activities of Daily Living) skulle nämnas inom 

forskningen 
 Att fulltext skulle vara tillgänglig genom Göteborgs universitetsbibliotek.  

Exklusionkriterierna var följande:  

 Andra typer av litteraturöversikter  
 Vetenskapliga studier äldre än 2015 

Rosén menar att det är till stor nytta att ta hjälp av exempelvis bibliotekarie vid sökningsfasen 
för att bidra med en effektiv sökning (21). Författarna tog hjälp av bibliotekarie vid 
Biomedicinska Biblioteket som tillhör Göteborgs Universitet. Bibliotekarien gav stöttning 
genom formulering av relevanta Medical Subject Headings (MeSH)-termer samt gav förslag 
på databaser. 

De sökord som användes för att få fram studierna var “Brain-Computer Interface”, “Brain 
Computer Interface”, “BCI”, “stroke”, “cerebrovascular accident”, “CVA”, “rehabilitaiton”, 
“occupational therapy”, “occupation”, “therapy”, “Activites of daily living”, “ADL”, 
“activities”, “Randomised controlled trial”, “RCT”. Sökdatabaser som använts till att hitta de 
vetenskapliga studierna var Scopus, PubMed, Cochrane och OTseeker. Olika sökord har 
använts i databaserna i syfte till att få bredare resultat (21) (tabell 1). 
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Tabell 1. Sammanfattning av antal träffar med tillhörande sökord i databaserna PubMed, Scopus, OTSeeker, Cochrane.  

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

30/3 
PubMed 

“Brain-Computer Interfaces” AND “Stroke 
Rehabilitation“ 

Randomized Controlled 
Trial 
 

Studier publicerade från 
2015 

23 

30/3 
Scopus 

"Brain Computer Interface" OR "BCI" OR "Brain-
Computer Interface" AND "Stroke" OR "CVA" OR 
"Cerebrovascular Accident" AND "Occupational 
Therapy" OR "ADL" OR "Activities of Daily Living" OR 
"Occupation" OR "Rehabilitation" AND "Randomized 
controlled trial" OR "RCT" 

Dokumenttyp artikel  
 
 
Ämnesområde medicin, 
neurovetenskap, 
multidisciplinärt, 
vårdprofessioner 
 

Studier publicerade från 
2015  

36 

31/3 
OTSeeker 

"Brain-Computer Interface" AND "Stroke"  Studier publicerade från 
2015 

2 

31/3 
Cochrane 

"Brain-Computer Interface" AND "Stroke" AND 
"Rehabilitation" AND "Activities" 

Studier publicerade från 
2015 

37 

 

Enligt Rosén ska urvalet ske i två steg (22). Första steget blev att granska abstrakt och titel 
samtidigt med stöd från urvalskriterier. Andra steget blev att granska studierna i fulltext för 
att undersöka om urvalskriterier fortfarande uppfylls.  

Genom sökning i databaserna Pubmed, Scopus, OTSeeker samt Cochrane fick författarna 
fram 98 studier. Av dessa valdes 46 studier ut baserat på granskning av abstrakt och titel 
gentemot urvalskriterier och syfte. Ytterligare 52 studier valdes bort då de inte uppfyllde 
studiens urvalskriterier och syfte. Vidare exkluderades dubbletter från dessa 46 studier, och 
32 studier valdes ut för att granskas i fulltext. Slutligen exkluderades 26 studier baserat på att 
fulltexten inte uppnådde urvalskriterierna samt syfte, och sex studier valdes ut för att 
kvalitetsgranskas. 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen. 

Databearbetning  
Studier som sorterades enligt urvalet och som uppfyllde urvalskriterierna blev sedan bedömda 
kring risk för bias enligt bedömningsmall för randomiserade studier författad av Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (23), (bilaga 1). SBUs mall för 
bedömning av randomiserade studier använder sig av rubrikerna randomisering, avvikelser 
från planerade interventioner, bortfall, mätning av utfall, rapportering och 
jäv/intressekonflikter för att bedöma kvaliteten i studien. Som stöd för att fylla i 
granskningsmallen har författarna använts sig av manual till mallarna för randomiserade och 
icke randomiserade interventionsstudier (24) samt SBUs metodbok (25). Författarna har 
enligt SBU (25) först granskat studierna på egen hand genom bedömningsmallen, och sedan 
sammanställt de enskilda bedömningarna till en.  
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Evidensgradering  
Efter att studierna blev kvalitetsgranskade användes graderingssystemet Grading of 
Recommendation Assessment Development and Evaluation (GRADE) (26). GRADE är ett 
strukturerat sätt att bedöma osäkerheter och risker i det sammanvägda resultatet. Det här 
genomförs genom att klassificera evidensstyrka på en fyrgradig skala med de olika nivåerna 
hög (++++), måttlig (+++), låg (++) eller mycket låg (+). På så sätt går det att rangordna 
studierna baserat på vilken evidensstyrka det fått med hjälp av GRADE (26).  

RCT-studier har från start en hög evidensstyrka (++++) (26). Det finns fem faktorer som styr 
hur stark evidensstyrka en RCT-studie har, vilka är studiekvalitet, överensstämmelser, 
överförbarhet, precision i data samt risk för publikationsbias. För att bedöma studiekvalitet 
innebär det att författarna ser till hur studien har utförts, till exempel har randomisering och 
blindning används. Detta för att kunna göra en samlad värdering av artikelns material. 
Överensstämmelser berör hur lika de olika studierna är. Hur lika är studiernas resultat, 
population och intervention. Överförbarhet undersöker om behandlingen som finns i 
studierna är generaliserbart och relevant för svenska förhållanden. Vid precision i data 
undersöks hur osäker den sammanvägda effekten är. Genom att se till exempel hur mycket 
populationen varierar i studierna. Risk för publikationsbias undersöks i de fallen delar av det 
vetenskapliga underlaget inte är tillgängligt i publicerade studier (26).   

För att kartlägga hur en arbetsterapeut kan använda BCI som intervention valde författarna 
efter evidensgradering att analysera studierna utefter ett arbetsterapeutisk perspektiv (12). 
Författarna valde även att notera om och i sådana fall hur en arbetsterapeut som profession var 
involverad i studierna för att kunna svara på studiens syfte kring användbarhet inom 
arbetsterapi. Vidare valdes text och data ut för att sammanställa effekten av BCI som 
intervention. Studierna som gick igenom dessa steg och ansågs var relevanta presenteras i 
tabellform enligt Rosén (21) som bilaga (bilaga 2) samt som förkortad version i resultatdelen 
av uppsatsen. De effektmått som studierna använt sig av valdes att presenteras i kategorier 
och underkategorier i resultatdelen.  

Etiska överväganden  
De studier som inkluderades i föreliggande studie valdes utifrån att de är etiskt godkända av 
respektive institution samt att deltagare godkänt ett samtycke till att medverka. Det medför en 
nytta att utvärdera forskningsläget genom en litteraturöversikt, då författarna kan hålla sig 
neutrala till materialet. Enligt Rosén (21) har hälso- och sjukvården haft en snabb utveckling 
som alltmer baseras på vetenskaplig bas. Rosén menar även att vårdgivaren måste kunna 
bedöma vad som är bästa tillgängliga metod (21). Föreliggande studie kan bidra med en ökad 
kunskap kring BCI och möjlighet för arbetsterapeuters och andra vårdgivares val av 
interventioner inom strokerehabilitering. 

Resultat  

Sammanfattning av studier 
Av de granskade studierna (27–32) uppnådde alla studiens inklusionskriterier. Studierna var 
publicerade mellan år 2015–2022 och skrivna på engelska. Alla studierna var utförda i Asien, 
där tre av studierna var från Korea (27,29,30), två från Kina (28,32) samt en i Singapore (31). 
Alla studier har använt sig av en kontrollgrupp och en experimentgrupp för att mäta effekten 
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av BCI som en del i strokerehabilitering för personer som drabbats av olika typer av stroke. 
Ingen av studierna (27–32) påvisade ingen signifikant skillnad på baslinjevariabler med ett p-
värde <0.05.  

Interventionstiden skiljde sig mellan studierna. De dagliga tillfällena varade från 30 minuter 
till 90 minuter. Den kortaste interventionsperioden varade vid ett tillfälle (32), och den längsta 
i sex veckor (29,31). Alla studier genomförde före- och eftermätningar för utfall och effekt av 
BCI som intervention inom strokerehabilitering. Utfallsmått och mätinstrument varierade 
mellan studierna. 

Hela resultatet av studierna presenteras i tabell, se bilaga 2. Nedan i tabell 2 följer en 
förkortad version av detta resultat. 
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Tabell 2 Sammanfattning av resultat samt bedömd risk för bias för de sex utvalda studierna inkluderade i denna 
litteraturöversikt. 

Författare, 
referens,  titel,  år, land 

Metod och deltagare 
EG=Experimentgrupp 
KG=Kontrollgrupp 
n=Totalt antal deltagare 

Intervention 
  

Resultat  Studiens 
risk för 
bias  

Lee et al. (27) 
 
Action observation 
training and brain-
computer interface 
controlled functional 
electrical stimulation 
enhance upper extremity 
performance and cortical 
activation in patients with 
stroke: a randomized 
controlled trial 
 
2020 
 
Korea  

Kvantitativ, singel-
center, RCT, singel 
blindad, klinisk studie.  
 
n=26. 
 
EG=13 (4 män och 9 
kvinnor), medelålder 
55,15 år. 
 
KG=13 (6 män och 7 
kvinnor), medelålder 
58,30 år. 

EG: Aktivitetsbaserad 
träning med BCI + 
Functional Electrical 
Stimulation (FES) 30 
min i 20 sessioner 
under 4 veckor. 
 
KG:  
FES-träning 30 min i 
20 sessioner under 4 
veckor.  
 
Båda grupperna fick 
konventionell träning 
30 min/dag, 5 
dagar/vecka, i 4 
veckor. 

Efter fyra veckors träning 
fick gruppen som tränat 
med BCI signifikant 
skillnad i motorisk funktion, 
rörelseförmåga i ADL, och 
bedömning i utförandet av 
ADL jämfört med KG.  

Måttlig 

Zhao et al. (28) 
 
Effects of Training with a 
Brain–Computer 
Interface-Controlled 
Robot on Rehabilitation 
Outcome in Patients with 
Subacute Stroke: A 
Randomized Controlled 
Trial 
 
2022 
 
Kina 

Kvantitativ, singel-
center, RCT, dubbel-
blindad, sham-
kontrollerad, klinisk 
studie. 
 
n=28. 
 
EG=14 (13 män och 1 
kvinna), medelålder 
50,1 år. 
KG=14 (12 män och 2 
kvinnor), medelålder 
56,1 år. 

EG: 30 min av BCI 
robot-träning samt 30 
min fysioterapi-
träning 1/dag, 6 
dagar/veckan, under 4 
veckor.  
 
KG: 30 min av robot-
träning samt 30 min 
fysioterapi-träning 
1/dag, 6 
dagar/veckan, under 4 
veckor. 

Efter fyra veckors träning 
fick gruppen som tränat 
med den BCI-styrda roboten 
signifikant skillnad i 
kognitiv förmåga jämfört 
med KG. Ingen signifikant 
skillnad hos grupperna i 
motorisk funktion, balans, 
ADL eller hjärnaktivitet.  

Låg 

Jang et al. (29) 
 
Effects of Brain–
Computer Interface‐
controlled Functional 
Electrical Stimulation 
Training on Shoulder 
Subluxation for Patients 
with Stroke: A 
Randomized Controlled 
Trial 
 
2016 
 
Korea 

Kvantitativ, singel-
blindad, RCT, klinisk 
studie. 
 
n=20 
 
EG=10 (6 män och 4 
kvinnor), medelålder 
61,10 år. 
 
KG=10 (4 män och 6 
kvinnor), medelålder 
61,70 år.  

EG: 30 min av Brain-
Computer Interface-
Functional Electrical 
Stimulation (BCI-
FES)-träning/tillfälle, 
5 tillfällen/vecka, 
under en 6 veckors 
period. 
 
KG: 30 min av FES-
träning/tillfälle, 5 
tillfällen/vecka, under 
en 6 veckors period. 
 
Båda grupperna fick 
konventionell terapi 
(arbetsterapi) 
1 tillfälle/dag, 20 
minuter/tillfälle, 

Efter sex veckors träning 
fick gruppen med BCI-
kontrollerade FES-träningen 
signifikant skillnad i 
vertikal subluxation och 
förbättrad axelflexion och 
abduktion jämfört med KG. 
Ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna i smärta 
samt spasticitet.  

Måttlig 
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under en 6 veckors 
period.  

Kim et al. (30) 
 
Effects of Action 
Observational Training 
Plus Brain-Computer 
Interface-Based 
Functional Electrical 
Stimulation on Paretic 
Arm Motor Recovery in 
Patient with Stroke: A 
Randomized Controlled 
Trial. 
 
2016 
 
Korea 

Kvantitativ, singel 
blindad, RCT, klinisk 
studie. 
 
n=30 
 
EG=15 (6 män och 9 
kvinnor), medelålder 
59,07 år. 
 
KG=15 (6 män och 9 
kvinnor), medelålder 
59,93 år. 

EG: 30 min 
Aktivitetsbaserad 
med BCI + FES på 
övre extremitet under 
4 veckors tid. 20 
sessioner av skulle 
klaras av under dessa 
4 veckor. 
 
Båda grupperna fick 
konventionell terapi 
(arbetsterapi) 30 
min/dag, 5 
dagar/vecka, i 4 
veckor.  

Efter fyra veckors träning 
fick gruppen som tränat 
med BCI signifikant 
skillnad i motorisk funktion, 
rörelseförmåga i ADL, samt 
rörlighet i handled jämfört 
med KG.  

Måttlig 

Cheng et al. (31) 
 
Brain-Computer 
Interface-Based Soft 
Robotic Glove 
Rehabilitation for Stroke 
 
2020 
 
Singapore 

Kvantitativ, singel 
blindad, RCT, klinisk 
pilotstudie. 
 
n=10 
 
EG=5 (3 män och 2 
kvinnor), medelålder 
62,4 år. 
 
KG=5 (2 män och 3 
kvinnor), medelålder 
61,4 år.  

EG: 120 min per 
session (30 min 
standardterapi och 90 
min experimentell 
terapi BCI-SRG), 18 
sessioner i 6 veckor. 
 
KG: 120 min per 
session (30 min 
standardterapi och 90 
min experimentell 
terapi - SRG), 18 
sessioner i 6 veckor. 
 
Uppföljning skedde 
vid 6, 12, 24 veckor. 

Efter sex veckors träning 
visades ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna 
när det gällde motorisk 
funktion.  

Måttlig 
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Hu et al. (32) 
 
Motor Imagery-Based 
Brain-Computer Interface 
Combined with 
Multimodal Feedback to 
Promote Upper Limb 
Motor Function after 
Stroke: A Preliminary 
Study 
 
2021 
 
Kina 

Kvantitativ, singel 
blindad, RCT, klinisk 
pilotstudie. 
 
n=12 
 
EG=7 (4 män och 3 
kvinnor), medelålder 
44,9 år. 
 
KG=5 (4 män och 1 
kvinna), medelålder 
60,4 år. 

EG: 1 session, 30min 
Motor Imagery (MI)-
baserad BCI träning 
 
KG: 1 session, 30min 
MI-baserad träning 
 
Vid MI-baserad BCI 
träning fick 
deltagarna i VR-
headset 
greppa/sträcka ut 
påverkad hand 
(signaler togs upp via 
EEG).  

Efter ett 
interventionstillfälle visades 
ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna i motorisk 
funktion, utförande i ADL 
samt muskelrespons.  

Hög 

Kvalitetsgranskning 
Alla studier (27–32) som blev utvalda var av RCT-design, varav två studier var av typen 
pilotstudie (31–32). Enligt SBU fick en studie (28) låg sammanfattad risk för bias, fyra av sex 
studier (27,29–31) måttlig sammanfattad risk för bias samt en studie (32) hög sammanfattad 
risk för bias enligt SBU:s bedömningsmall för randomiserade studier (tabell 3). 
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Tabell 3 Sammanfattning av kvalitetsgranskningen. 

Studie Randomisering Avvikelser Bortfall Mätning 
av utfall 

Rapportering Jäv/intressekonflik Sammanfattad 
risk för bias 

Lee et 
al 

Låg Måttlig Låg Låg Måttlig Ja/Ja Måttlig 

Zhao 
et al. 

Låg Låg Låg Låg Måttlig Ja/Ja Låg 

Jang 
et al. 

Låg Måttlig Låg Låg Måttlig Ja/Ja Måttlig 

Kim et 
al. 

Låg Måttlig Låg Låg Måttlig Nej/Nej Måttlig 

Cheng 
et al. 

Måttlig Måttlig Låg Låg Måttlig Nej/Nej Måttlig 

Hu et 
al. 

Måttlig Måttlig  Låg Måttlig Måttlig Ja/Ja Hög 

 

Effektmått 
Studierna (27–32) har använt BCI på olika sätt i interventionen. Två av studierna (27,30) har 
använt BCI i samband med aktivitetsbaserad träning. Deltagare i studierna fick hjärnsignaler 
avlästa, och kunde virtuellt träna på olika aktiviteter i det dagliga livet som exempelvis 
innebar att öppna burkar, vika en handduk eller drick vatten ur ett glas. I tre studier (27,29,30) 
har även Functional Electrical Stimulation (FES)-verktyg varit inblandade. FES är ett verktyg 
som kan skicka elektriska impulser till olika muskler i kroppen. I de tre studierna har BCI 
skickat hjärnsignaler till ett FES verktyg, som vidare skickat impulser genom elektroder till 
nedsatta muskler hos personerna med stroke. Beroende på vilket område i hjärnan som 
hjärnsignaler skickats ifrån, har FES stimulerat muskler från signalens ursprung. En studie 
(28) använde BCI i form av att personen med subakut stroke fick möjlighet att få sina 
hjärnsignaler avlästa för att träna funktion i ben. Signalerna skickades vidare till en dator, som 
gjorde att personen kunde kontrollera en gående person virtuellt. I en studie (31) fick 
deltagarna sina hjärnsignaler avlästa som sedan skickades till en robothandske som gav 
deltagarna möjlighet att röra en nedsatt hand. Robothandsken var ansluten till en dator, där 
personen fick träna på diverse aktiviteter i dagliga livet. Exempel på aktiviteter var att lyfta en 
sked, hälla upp vatten i ett glas och vika en handduk. Visuell feedback gavs genom en 
datorskärm där aktiviteterna visades, men också fysisk feedback genom handsken. I en studie 
(32) fick deltagarna sina hjärnsignaler avlästa och vidare syntes signalerna virtuellt i ett 
Virtual-Reality (VR) headset. 

Genom analysen framkom kategorierna motorisk funktion, aktiviteter i dagliga livet, 
neurologisk funktion, anatomiska mått, upplevd smärta och spasticitet med underkategorier 
som beskriver effekter av BCI som interventionsmetod inom strokerehabilitering.  

Motorisk funktion 
I tre studier (28,31,32) fanns det ingen skillnad i förbättring av den motoriska funktionen 
mellan undersökningsgrupperna. Det fanns signifikant skillnad i förbättring av motorisk 
funktion mellan undersökningsgrupperna i tre studier (27,29,30). Studierna har använt olika 
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mätinstrument för att mäta den motoriska funktionen och både övre-, nedre- och halva 
kroppen. 

Övre extremitet 
Fugl-Meyer Assessment of the Upper Extremity (FMA-UE) mäter graden av sensomotorisk 
funktion i övre extremitet. Det är sammanlagt fyra studier (27,30–32) som använt 
instrumentet FMA-UE. I två studier (27,30) visar både experimentgruppen (EG) och 
kontrollgruppen (KG) förbättringar gentemot basvärdet. I den ena studien (27) påvisades en 
signifikant skillnad mellan grupperna till fördel för EG. I en studie (30) fanns signifikant 
skillnad mellan grupperna i axel och handled. I de andra två studierna (31–32) fanns det ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna. I en studie (31) sågs en förbättring i vecka 12 för EG, i 
vecka sex för KG gentemot basvärdet och i en studie (32) fanns det en förbättring gentemot 
basvärdet i EG. 
 
Range of Motion (ROM) är ett instrument som mäter rörlighet. Rörligheten i handleden 
mättes i en studie (30) med hjälp av en goniometer. I studien sågs en förbättring i rörlighet i 
handleden för EG samt KG jämfört med basvärdet. Det fanns även en signifikant skillnad till 
fördel för EG.  
 
En studie (27) använde sig av Wolf Motor Function Test (WMFT) som är ett tidsbaserat 
mätinstrument för att utvärdera rörelsen i övre extremitet. Båda grupperna visar förbättring 
gentemot basvärdet men det fanns en signifikant skillnad till fördel för EG. 
 
En studie (31) använde sig av Action Research Arm Test (ARAT). Ett standardiserat 
instrument som bedömer arm- och handfunktionen. Ingen signifikant skillnad för EG eller 
KG. 
 
För att mäta utvärdering av motoriska utfall i övre extremitet använde en studie (32) Motor 
Status Scale (MSS). Båda grupperna visade förbättring gentemot basvärdet, inga signifikanta 
skillnader mellan EG och KG. 
 
Nedre extremitet 
Graden av sensomotorisk funktion mättes i nedre extremitet med Fugl-Meyer Assessment for 
Lower Extremity (FMA-LE) i en av studierna (28). Båda grupperna visade förbättring 
gentemot basvärdet, ingen signifikant skillnad uppmättes mellan EG och KG av de 
sensomotoriska funktionerna i nedre extremitet.  
 
En studie (28) använde sig av Fugl-Meyer Assessment for Balance (FMA-B) för att mäta 
graden av balans hos patienterna. Studien visade en förbättring i båda grupperna gentemot 
basvärdet, men ingen signifikant skillnad mellan EG och KG av balans hos patienterna. I 
samma studie gjorde det även ett gå test med hjälp av Functional Ambulation Category 
(FAC). EG visade förbättring i T2 och T3 och KG i T3 jämfört med basvärdet, ingen 
signifikant skillnad i gåtestet framkom mellan grupperna. 
 
Unilateral extremitet 
I en studie (29) användes Manual Function Test (MFT) för att undersöka den unilaterala 
funktionen hos patienterna. Båda grupperna visade förbättringar gentemot basvärdet. Det 
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fanns signifikant skillnad mellan EG och KG i förbättring av axelflexion och axelabduktion 
till fördel för EG. 
 
Sammanfattningsvis har den motoriska funktionen har ökat i alla utvalda studier (27–32) hos 
den experimentella gruppen som använt sig av BCI av något slag som intervention. 
 
Aktiviteter i dagliga livet 
Två studier (27,30) har använts sig av Motor Activity Log (MAL), ett mätinstrument som 
mäter rörelseförmåga i aktiviteter i det dagliga livet. Båda studierna visade förbättring i 
rörelseförmågan i aktiviteter i det dagliga livet för EG samt KG. Det fanns en signifikant 
skillnad till fördel för EG i båda studierna (27,30). 
 
Modified Barthel Index och Barthel Index (MBI/BI) är bedömningsinstrument som mäter 
ADL där varje aktivitet bedöms med poäng beroende på vad personen kan utföra 
självständigt. Skillnaden på MBI och BI är att MBI innehåller fler aktiviteter som bedöms. 
Tre studier (27,28,30) använde sig av MBI. I två studier (27,30) visade båda grupperna 
förbättring gentemot basvärdet. Det fanns även en signifikant skillnad till fördel för EG. I en 
studie (28) hade båda grupperna förbättringar gentemot basvärdet, ingen signifikant skillnad 
mellan EG och KG. En studie (32) använde sig av BI, där inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna visades. 
 
Neurologisk funktion 
En studie (28) använde sig av att ta blodprov för att undersöka nivåerna på Serum brain-
derived neurotrophic factor (BDNF). I hjärnan har substansen BDNF verkan på både rörelse- 
och känselnervceller. Syftet var att undersöka nivåerna av BDNF innan och efter funktionell 
träning. Förbättring gentemot basvärdet i EG efter 4 veckor men inte någon signifikant 
skillnad mellan grupperna. 
  
En studie (28) använde sig av Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment 
(LOCTA) som är ett kognitivt test för post strokepatienter. Studien visade förbättring i det 
kognitiva för EG samt KG. Signifikant skillnad till fördel för EG endast i kontroll vecka fyra. 
 
En studie (28) använde sig av Motor-evoked potential (MEP) latency där registrering av 
elektriska signaler från muskler efter stimulering från hjärnan i latens. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan EG och KG. Samma studie (28) använde sig även av Maximal 
(MEP) Amplitude Mätning av den maximalt uppnådda MEP signalen i hjärnan. Det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 
 
Anatomiska mått 
En studie (29) mätte Vertical distance (VD) som innebär det vertikala avståndet från nedre 
skulderled till centrala punkten av överarmsbenets ledkula. Visar signifikant skillnad till 
fördel för EG. Samma studie mätte även Horizontal distance (HD) Horisontella avståndet 
mellan mittpunkten i Glenoid-kavitet och mittpunkten i överarmsbenets ledkula. Avstånden 
mättes för att undersöka hur mycket ledkulan förflyttat sig under interventionen mellan 
grupperna. Här visar båda grupperna förbättring gentemot basvärdet, inga signifikanta 
skillnader mellan EG och KG. 
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Upplevd smärta 
En studie (29) använde sig av Visual Analog Scale (VAS). Ett smärtinstrument där patienten 
skattar sin smärta på en visuell analog skala. Båda grupperna visar förbättringar genom 
minskad upplevd smärta gentemot basvärdet, inga signifikanta skillnader mellan EG och KG. 
 
Spasticitet 
En studie (29) använde sig av Modified Asworth Scale (MAS) ett mätinstrument för att mäta 
spasticitet i muskeln för att se hur det påverkade axelns funktion. Ingen av de båda grupperna 
visade signifikant skillnad i spasticitet.  
 
En studie (32) använde Surface Electromyography (sEMG), som mäter musklernas respons på 
stimulering från nervsystemet. Både EG och KG visade förbättring gentemot basvärdet, inga 
signifikanta skillnader framkom mellan grupperna. 

Evidensgradering 
Studierna (27–32) började på hög (++++) tillförlitlighet då alla var RCT-studier. Genom 
bedömning av studiedesign, studiekvalitet, överensstämmelse, överförbarhet, precision i data, 
och publikationsbias kunde studiernas tillförlitlighet sänkas beroende av utfallet av 
granskningen. 

Fem studier (27, 29–32) nedgraderades i studiekvalitet på grund av att randomiseringen ej var 
dubbelblindad. Alla studier (27–32) nedgraderades i överförbarhet då behandlingen ej 
används eller finns ännu i Sverige. Alla studier (27–32) nedgraderades i precision i data på 
grund av det låga antalet deltagare.  
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Tabell 4 Sammanfattning av evidensgradering enligt GRADE. 

Studi
e 

Studiedesi
gn 

Studiekvalit
et 

Överensstämme
lse 

Överförbarh
et 

Precisio
n i data 

Publikationsbi
as 

Sammanställni
ng 

Lee 
et al. 

RCT ++++ -1a 0 -1b -1c 0 + 

Zhao 
et al. 

RCT ++++ 0 0 -1b -1c 0 ++ 

Jang 
et al. 

RCT ++++ -1a 0 -1b -1c 0 + 

Kim 
et al. 

RCT ++++ -1a 0 -1b -1c 0 + 

Chen
g et 
al. 

RCT ++++ -1a 0 -1b -1c 0 + 

Hu et 
al. 

RCT ++++ -1a 0 -1b -1c 0 + 

a=Ej dubbelblindad  
b=Behandling som ej tillämpas/finns i Sverige 
c=Få antal deltagare 

En sammanställd bedömning genom GRADE visade att fem av sex studier (27, 29-32) fick 
evidensstyrka mycket låg (+), och en studie (28) fick evidensstyrka låg (++). Detta resultat 
visar på ett begränsat samt otillräckligt underlag för användande av de interventioner som 
inkluderar BCI inom strokerehabilitering.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Föreliggande studie valde att se över det aktuella forskningsläget inom BCI med ett 
arbetsterapeutiskt fokus genom en systematisk litteraturöversikt. Valet av denna studiedesign 
gjordes för att uppmärksamma ny och användbar teknik, men också för att se över 
användningsområden där BCI är aktuellt. För att undersöka effekten kring BCI som 
intervention inom strokerehabilitering valdes kvantitativa studier. 

RCT-studier valdes som inklusionskriterie, som jämför effekt mellan två grupper samt anses 
vara av hög kvalité (25). Inklusionskriterie som innefattar att strokebehandling var en del av 
forskningen samt att aktiviteter i dagliga livet skulle benämnas resulterade i att sökresultaten 
på databaserna blev begränsade. Detta låg till grund för beslutet att inkludera pilotstudier vid 
insamlingen, i syfte till att öka antalet studier i översikten. Detta har medfört en osäkerhet då 
en av studierna (32) klassades som hög risk för bias i kvalitetsgranskningen. För att 
upprätthålla ett godtagbart antal artiklar i översikten inkluderades även pilotstudier i 
föreliggande studie. Något som ytterligare kunnat bredda sökningen hade varit att inkludera 
andra rehabiliteringsområden samt söka efter studier gjorda tidigare än år 2015. Även att 
föeliggande studie enbart innefattar översikter av kvantitativ design minskar antalet studie och 
medför att även kvalitativa studier exkluderats. En nytta med en begränsad sökning som ger 
få resultat är att det påvisar ett tydligt kunskapsgap inom ämnet.  
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Vid databassökningens början togs hjälp från en bibliotekarie på Biomedicinska biblioteket 
som är en del av Göteborgs Universitet. Bibliotekarien visade hur MESH termer används och 
hur dessa skrivs ihop i sökningarna. I studien har databaserna PubMed, Scopus, OTSeeker 
och Cochrane använts. Stödet från bibliotekarie säkerställer en korrekt genomförd 
litteratursökning. Olika sökord har även använts i databaserna i syfte till att få bredare resultat 
(21). Sökorden “occupational therapy” samt “ADL” tillsammans med resterande sökord i 
PubMed och Cochrane gav ytterst få resultat. För att behålla ett aktivitetsperspektiv relaterat 
till syftet användes sökordet “activities” i databasen Cochrane. “Occupational therapy” valdes 
bort som sökord i OTSeeker, då databasen endast publicerar artiklar som anses vara relevanta 
för arbetsterapi. Vid första steget i databassökningen granskades studierna utefter titel och 
abstrakt samtidigt, vilket gav en noggrann bearbetning och minskat bortfall av relevanta 
studier. 

Vid databearbetning användes SBUs bedömningsmall från 2020 för randomiserade studier 
(23) samt tillhörande metodbok (25). För att undersöka evidensstyrkan i de utvalda studierna 
användes även GRADE, rekommenderat av SBU (25). Dessa riktlinjer gav struktur och stöd i 
arbetet och säkerställde trovärdighet och kvalité i litteraturstudien. Risken med begränsad 
erfarenhet av att använda dessa dokument minskades genom att bedömningar genomfördes 
enskilt och sedan diskuterades innan resultatet sammanställdes.  

Resultatdiskussion 
Studieresultatet visar att BCI kan vara en lämplig intervention för yrken inom 
strokerehabilitering i deras arbete med att hjälpa personer med stroke. BCI visar viss god 
effekt och signifikant skillnad i flera av effektmåtten. Dock fanns en begränsad samt 
otillräcklig evidens kring BCI och dess olika effektmått på personer efter en stroke, vilket 
innebär att resultatet bör tolkas med stor försiktighet. Enligt GRADE (25) hade fem studier 
(27, 29-32) mycket låg evidensstyrka (+) samt en studie (28) hade låg evidensstyrka (++). 
Gemensamt för alla studier (27-32) var att evidensgraden sänktes på grund av brist på 
överförbarhet av interventionen till Sverige, samt sämre precision i data då antal deltagare var 
få. I alla studierna (27-32) påpekades det att resultatet kan ha påverkats av få antal deltagare. 
Fem studier (27,29-32) fick även lägre evidensstyrka i studiekvalitét, då dubbelblindning ej 
användes som metod. Detta betyder att det behövs fler studier i fler delar av världen med ett 
större antal deltagare för att BCI som intervention ska kunna bli en evidensbaserad och säker 
behandlingsform vid strokerehabilitering för arbetsterapeuter. Detta bekräftar även 
kunskapsgapet som lyfts fram tidigare i denna studie samt att det vetenskapliga underlaget 
kring BCI och strokerehabilitering med ett arbetsterapeutiskt perspektiv är begränsat. 

Samtliga studier (27-32) har genomförts i klinisk miljö med vårdpersonal såsom 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter som varit delaktiga i interventionerna med BCI. 
Evidensstyrkan för studierna var låg (28) samt mycket låg (27,29-32) och enligt Rosén (22) är 
det höga krav på behandling inom vården som ska ha god effekt med vetenskapligt stöd. 
Enbart en studie (31) genomförde en uppföljning efter att interventionen var avslutade efter 
sex veckor. Denna uppföljning gjordes 24 veckor efter att interventionen startat. Resterande 
studier (27-30,32) hade ingen uppföljning efter interventionens avslut. Uppföljning av 
interventionerna på lång sikt behövs för att säkerhetsställa kliniska implikation för BCI inom 
arbetsterapi. Detta betyder att BCI som intervention sannolikt behöver studeras ytterligare för 
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att utvärdera eventuella effekter inom strokerehabilitering och för att kunna användas som en 
arbetsterapeutisk metod. 

Föreliggande litteraturöversikt har kunnat bidra med att kartlägga arbetsterapeuters 
medverkan i de inkluderade studierna. I två studier (27,28) var inte en arbetsterapeut 
involverad. ADL användes däremot som ett effektmått i dessa studier. I två andra studier 
(30,31) var arbetsterapeuten ansvarig för den konventionella träningen som var en del av 
interventionen, samt i en av studierna (31) mättes ADL som utfallsmått av en arbetsterapeut. I 
två studier (29,32) ansvarade arbetsterapeuten i all träning som var en del av interventionen. 
Hur arbetsterapeuter varit involverade i studierna har på så vis varierat.  

Effektmått som har använts av studierna (27-32) analyserades och kategoriseras enligt 
följande: motorisk funktion (27-32), aktiviteter i dagliga livet (27-30), neurologisk funktion 
(28), anatomiska mått (29), upplevd smärta (29) samt spasticitet (29,32). Denna 
översiktsstudie har valt att utgå från den arbetsterapeutiska teorin MOHO (12). Studiens syfte 
kring användbarhet inom arbetsterapi besvarades genom att resultatet 
reflekterades/analyserades utifrån MOHO-teorin samt dess begrepp viljekraft, vanebildning 
och utförandekapacitet. Dessa begrepp samt flera andra från teorin refereras och reflekteras 
löpande i texten i denna resultatdiskussion. 
 
I de studier (27-32) som mätt effekten av motorisk funktion påvisades positiv effekt gentemot 
basvärde, varav tre av dessa studier (28, 31-32) påvisade signifikant skillnad mellan 
experimentgrupp och kontrollgrupp. Studien som mätt effekt av neurologisk funktion 
påvisade positiv effekt gentemot basvärde, även signifikant skillnad mellan grupperna. Efter 
en stroke påverkas ofta den motoriska funktionen i någon del av kroppen (1). Detta kan 
påverka utförandekapaciteten på hur de dagliga aktiviteterna utförs (12). Den signifikanta 
skillnaden kan betyda att BCI kan komma till stor nytta till att förbättra motorisk funktion. Ett 
aktivitetsutförande innehåller däremot fler komponenter än en välfungerande kroppsfunktion 
där även viljekraft och vanebildning är av betydelse för utförandekapacitet (12). Ett liknande 
resonemang förs i en studie som gjort överblick av robotteknologi (33). Bodenhagen (33) 
menar att även om en kroppslig funktion visade sig vara förbättrad, är detta inte ett mått på 
förbättring av livskvalité hos personen.  
 
En aktivitet innebär dessutom olika krav på en person, så kallade aktivitetskrav (12). 
Aktivitetskrav finns i aktivitetens alla delmoment och innefattas av de objekt som krävs för 
aktiviteten, personens kognitiva och motoriska förmåga samt den fysisk och social miljön. 
Alla inkluderade studier (27-32) utfördes i klinisk miljö, vilket innebar att aktivitetskraven 
avvek från förhållanden om personen hade genomfört träningen med BCI i sin egen 
hemmiljö. Det finns även ytterligare en förändring i aktivitetskrav i studier (27,30,31) där 
deltagarna fick aktivitetsbaserad träning, som innebar att deltagarna fick träna på aktiviteter i 
dagliga livet såsom att vika en handduk, dricka ur ett glas eller öppna en burk. Dessa 
aktiviteter genomfördes i bestämda delmoment, vid en viss tidpunkt i en kontrollerad miljö 
som kan ha varit ovan för deltagarna. Ett förändrat aktivitetskrav i dessa aktiviteter kan 
upplevts hos deltagarna och det finns en risk att detta påverkat resultatet. Därav synliggörs 
vikten av att inkludera en arbetsterapeut i liknande framtida interventioner. Detta för att 
belysa komplexiteten i aktiviteten som tränas upp på nytt, och tydliggöra de olika krav som en 
aktivitet ställer på en person. 
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Deltagarnas egen upplevelse av intervention saknas generellt i studierna som ingick i 
literaturöversikten. Endast en studie (29) mätte upplevd smärta, där båda grupperna upplevt 
mindre smärta efter intervention. En risk som blir att analysera ett resultat som inte mäter 
deltagarnas egen upplevelse, är att MOHOs teori blir svårare att applicera. Komponenterna 
utförandekapacitet, viljekraft och vanebildning är exempelvis subjektiva och personliga 
bundna delar av aktivitetsutförandet (12). I framtida studier skulle det vara värdefullt att 
inkludera effektmått som belyser aktivitetsutförandet på ett djupgående sätt. 

I fyra studier (27,28,30,32) användes ADL som ett effektmått. I två studier (27,30) fanns det 
en signifikant skillnad mellan grupperna där BCI-gruppen förbättrade sitt utförande i ADL-
aktiviteter. I en studie (28) fanns det en förbättring för båda grupperna men ingen signifikant 
skillnad. En av studierna (32) visade ingen förbättring för någon av grupperna. BCI kan 
möjliggöra träning i aktivitet genom att en robothandske styr en hand med nedsatt funktion. 
Det kan spekuleras i att om en person ser sin nedsatta hand fungera, kan det i sin tur skapa en 
viljekraft hos personen. MOHO-teorin menar att genom upprepning av en aktivitet kan detta 
skapa en vana att kunna utföra aktiviteten på nytt med hjälp av nya förutsättningar (12). 

Effektmåttet spasticitet användes i två studier (29,32). I en av studierna (29) påvisades ingen 
skillnad i spasticitet gentemot basvärdet. I en studie (32) fanns det en förbättring för båda 
grupperna men ingen signifikant skillnad mellan grupperna. De två studierna (29,32) som 
mätte spasticitet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna och pekar på att mer 
forskning är nödvändig för att avgöra om BCI-behandling påverkar spasticitet. 

Deltagarnas ålder kan ha påverkat studierna (27-32), då dessa i samtliga studier var mellan 
44-62 år. Ett hinder för studierna är den relativt höga åldern hos deltagarna. Det har inte 
undersökts i studierna kring deltagarna vanebildning eller vilja kring BCI som tekniska 
hjälpmedel. De äldres inställning om den nya tekniken skulle kunna ha påverkat resultatet i 
negativ riktning när det gäller effektmått i ADL (27,28,30,32). Stroke debuterar oftast i högre 
åldrar, men förekommer även hos unga människor (1,2). Yngre generationer exponeras av ny 
teknik i tidig ålder och det har visat sig att de har lättare att vara mottaglig för ny teknik 
jämfört med den äldre generationen (34). Det skulle möjligen innebära att BCI hade visat en 
större effekt om deltagarna varit ungdomar eller barn. 

Forskning påvisar att en effektiv vård vid akut stroke och en generellt äldre befolkning i 
samhället leder till att fler personer kommer att behöva rehabiliteras i framtiden kring 
nedsättningar som orsakats av stroke (35). En studie (36) menar att forskning kring insatser 
efter stroke och rehabilitering bör vara en global hälsoprioritering då sjukdomen är den näst 
vanligaste anledningen till död och funktionsnedsättning i världen. Kuriakose och Xiao (36) 
menar att det finns stora gap i forskningen när det gäller att applicera ny behandling i klinisk 
miljö öppen för allmänheten. Denna brist påvisar att arbetsterapi även i framtiden kommer att 
ha en fortsatt viktig roll inom strokerehabilitering och att mer forskning behövs för att uppnå 
bästa möjliga vård. 
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Slutsats 

Resultatet av denna systematiska litteraturstudie visar att BCI som intervention inom 
strokerehabilitering pekar på en viss positiv effekt i motoriska funktioner samt utförande av 
aktiviteter i dagliga livet efter stroke. Studien kartlägger hur arbetsterapeuter varit involverade 
i interventioner som använder BCI. Majoriteten av studierna visade ingen signifikant skillnad 
i effektmått mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Studien visar att BCI som 
behandlingsform och intervention har låg (++) samt mycket låg (+) evidensstyrka. Det visar 
behov av ytterligare forskning inom ämnet för att kunna fastställa BCI som en säker och 
evidensbaserad behandlingsform. Studier behövs med större antal deltagare, längre 
uppföljningstider och effektmått som ger fördjupad bedömning av utförandet i aktiviteter i 
dagliga livet. 
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Bilaga 2. Tabell för sammanfattning av utvalda studier 

 

Författare, 
titel, 
referens, 
år, land 

Studiedesi
gn 
Antal 
deltagare 
(n) 

Patientgrupp 
Experimentgrup
p 
(EG)/kontrollgr
upp (KG) 

Intervention Utfall och 
mätinstrument 

Resultat Studie
ns risk 
för 
bias 

Lee et al. 
(27) 
 
Action 
observation 
training 
and brain-
computer 
interface 
controlled 
functional 
electrical 
stimulation 
enhance 
upper 
extremity 
performanc
e and 
cortical 
activation 
in patients 
with stroke: 
a 
randomized 
controlled 
trial 
 
2020 
 
Korea  

RCT 
 
n=28 
 
Två 
grupper 

EG: N=14 
 
KG: N=14 
 
n=26 (efter 
bortfall) 
 
EG=13 (4 män 
och 9 kvinnor), 
medelålder 55,15 
år. 
 
KG=13 (6 män 
och 7 kvinnor), 
medelålder 58,30 
år.  

EG: 
Konventionell 
träning 30 
min/dag, 5 
dagar/vecka, i 
4 veckor. 
 
AOT plus 
BCI-FES-
behandling 30 
min i 20 
sessioner 
under 4 
veckor. 
 
KG: 
Konventionell 
träning 30 
min/dag, 5 
dagar/vecka, i 
4 veckor. 
 
FES-
behandling 30 
min i 20 
sessioner 
under 4 
veckor.  

Fugl-Meyer 
Assessment of the 
Upper Extremity 
(FMA-UE) 
Mäter graden av 
sensomotorisk 
funktion i övre 
extremitet. 
 
Wolf Motor 
Funktion Test 
(WMFT) 
Tidbaserat 
mätinstrument för 
att utvädera 
rörelsen i övre 
extremitet.  
 
Motor Activity 
Log (MAL). Ett 
mätinstrument som 
mäter 
rörelseförmåga i 
aktiviteter i det 
dagliga livet. 
 
Modified Barthel 
Index (MBI) 
Bedömningsinstru
ment på ADL 
där  varje aktivitets 
bedöms med poäng 
beroende på vad 
personen kan 
utföra 
självständigt. 
 
EEG 

FMA-UE: 
Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet. 
signifikant 
skillnad till 
fördel för EG 
(p=0.005) 
 

WMFT: 
Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet. 
signifikant 
skillnad till 
fördel för EG 
(p=0.010) 
 
MAL: Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet. 
signifikant 
skillnad till 
fördel för EG 
(p=0.002). 
 
MBI: Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet. 
signifikant 
skillnad till 
fördel för EG 
(p=0.003). 

Måttlig 



 

 

Zhao et al. 
(28) 
 
Effects of 
Training 
with a 
Brain–
Computer 
Interface-
Controlled 
Robot on 
Rehabilitati
on 
Outcome in 
Patients 
with 
Subacute 
Stroke: A 
Randomize
d 
Controlled 
Trial 
 
 

2022 
 
Kina  

RCT 
 
N=31 
 
Två 
grupper 

EG: N=16 
 
KG: N=15 
 
n=28 (efter 
bortfall) 
 
EG=14 (13 män 
och 1 kvinna), 
medelålder 50,1 
år. 
KG=14 (12 män 
och 2 kvinnor), 
medelålder 56,1 
år. 
  

EG: 30 min av 
robot-träning 
sam 30 min 
pysioterapi-
träning 1/dag, 
6 
dagar/veckan, 
under 4 
veckor. (BCI-
gruppen 
kunde röra 
roboten med 
hjälp av EEG) 
 
KG: 30 min 
av robot-
träning sam 
30 min 
fysioterapi-
träning 1/dag, 
6 
dagar/veckan, 
under 4 
veckor. 

Primära utfall: 
 
Lowenstein 
Occupational 
Therapy Cognitive 
Assessment  
(LOCTA) 
Kognitivt test för 
post 
strokepatienter.  
 
Fugl-Meyer 
Assessment for 
Lower Extremity 
(FMA-LE) Mäter 
graden av 
sensomotorisk 
funktion i nedre 
extremitet. 
 
Sekundära utfall: 
 
Fugl-Meyer 
Assessment for 
Balance 
(FMA-B) Mäter 
graden av balans. 
 
Functional 
Ambulation 
Category 
(FAC) Gå test. 
 
Modified Barthel 
Index 
(MBI) 
Bedömningsinstru
ment på ADL 
där  varje aktivitets 
bedöms med poäng 
beroende på vad 
personen kan 
utföra 
självständigt. 
 
Serum brain-
derived 
neurotrophic factor 
(BDNF) 
 
Motor-evoked 
potential 
(MEP) latency. 
Registrering av 
elektriska signaler 

LOCTA: 
Visar 
förbättring i 
det kognitiva 
för EG samt 
KG.. 
signifikant 
skillnad till 
fördel för EG 
endast i 
kontroll 
vecka 4 
(p=0.049). 
 

FMA-LE: 
Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet. 
Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan EG 
och KG av 
sensomotoris
k funktion i 
nedre 
extremitet. 
 
FMA-B: 
Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet. 
Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan EG 
och KG av 
balans i 
nedre 
extremitet 
 
FAC: EG 
visar 
förbättring i 
T2 och T3 
och KG i T3 
jämfört med 
basvärdet. 
Ingen 

Låg 



 

 

från muskler efter 
stimulering från 
hjärnan i latens. 
 
Maximal (MEP) 
Amplitude. 
Mätning av den 
maximalt  uppnådd
a MEP signalen i 
hjärnan. 
  

signifikant 
skillnad i gå 
testet mellan 
grupperna. 
 
MBI: Både 
EG och KG 
visar 
förbättringar 
gentemot 
basvärdet i 
MBI. Ingen 
signifikant 
skillnad. 
 
BDNF: 
Högre i EG 
efter 4 
veckor men 
inte någon 
signifikant 
skillnad. 
 
MEP: ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna 
 
MAX MEP 
ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna 
   

 Jang et al. 
(29) 
 
Effects of 
Brain–
Computer 
Interface‐
controlled 
Functional 
Electrical 
Stimulation 
Training on 
Shoulder 
Subluxation 
for Patients 
with 
Stroke: A 
Randomize
d 

RCT 
 
n=23  
 
två 
grupper  

EG: N=11 
 
KG: N=12 
 
n=20 (efter 
bortfall) 
 
EG=10 (6 män 
och 4 kvinnor), 
medelålder 61,10 
år. 
 
KG=10 (4 män 
och 6 kvinnor), 
medelålder 61,70 
år.  

EG: 30 min av 
Brain-
Computer 
Interface-
Functional 
Electrical 
Stimulation(B
CI-FES)-
träning/tillfäll
e, 5 
tillfällen/veck
a, under en 6 
veckors 
period. 
 
Konventionell 
terapi 
(arbetsterapi) 

Vertical distance 
(VD). Vertikalt 
avstånd från nedre 
skulderled till 
centrala punkten av 
överarmsbenets 
ledkula. 
 
Horizontal distance 
(HD). Horisontella 
avståndet mellan 
mittpunkten i 
Glenoid-kavitet 
och mittpunkten i 
överarmsbenets 
ledkula. 
 
Visual Analog 
Scale (VAS) 

VD: Visar 
förbättring i 
VD 
signifikant 
skillnad till 
fördel för EG 
(p=0.004). 
 
HD: Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet, 
inga 
signifikanta 
skillnader 
mellan EG 
och KG. 

Måttlig  



 

 

Controlled 
Trial 
 
2016 
 
Korea  

1 tillfälle/dag, 
20 
minuter/tillfäll
e, under en 6 
veckors 
period. 
 
KG: 30 min 
av Functional 
Electrical 
Stimulation 
(FES)-
träning/tillfäll
e, 5 
tillfällen/veck
a, under en 6 
veckors 
period. 
 
Konventionell 
terapi 
(arbetsterapi) 
1 tillfälle/dag, 
20 
minuter/tillfäll
e, under en 6 
veckors 
period.  

Smärtinstrument 
där patienten 
skattar sin smärta i 
en visuel analog 
skala. 
 
Modified Asworth 
Scale (MAS) 
Mätinstrument för 
att mäta spasticitet 
i muskeln.  
 
Manual Function 
Test 
(MFT) unilateralt 
funktionstest för 
patienter efter 
stroke.  

 
VAS: Båda 
grupperna 
visar 
förbättringar 
i smärta 
gentemot 
basvärdet, 
inga 
signifikanta 
skillnader 
mellan EG 
och KG. 
 
MAS: Både 
grupperna 
visar ingen 
signifikant 
skillnad i 
spasticitet. 
 
MFT: Båda 
grupperna 
visar 
förbättringar 
gentemot 
basvärdet. 
Det fanns 
signifikant 
skillnad 
mella EG och 
KG i 
förbättring av 
Axel flexion 
(p=0.029)  oc
h axel 
abduktion 
(p=0.016) till 
fördel för 
EG  



 

 

Kim et al. 
(30) 
 
Effects of 
Action 
Observatio
nal 
Training 
Plus Brain-
Computer 
Interface-
Based 
Functional 
Electrical 
Stimulation 
on Paretic 
Arm Motor 
Recovery in 
Patient 
with 
Stroke: A 
Randomize
d 
Controlled 
Trial. 
 
2016 
 
Korea  

RCT 
 
n=34  
 
två 
grupper 

EG: N=17 
 
KG: N=17 
 
n=30 (efter 
bortfall) 
 
EG=15 (6 män 
och 9 kvinnor), 
medelålder 59,07 
år. 
 
KG=15 (6 män 
och 9 kvinnor), 
medelålder 59,93 
år. 

EG: 
Konventionell 
träning 30 
min/dag, 5 
dagar/vecka, i 
4 veckor. 
 
30 min AOT 
plus BCI 
based FES på 
övre 
extremitet 
under 4 
veckors tid. 
20 sessioner 
av AOT 
skulle klaras 
av under 
dessa 4 
veckor. 
 
KG: 
Konventionell 
träning 30 
min/dag, 5 
dagar/vecka, i 
4 veckor.  

Fugl-Meyer 
Assessment of the 
Upper Extremity 
(FMA-UE) 
Mäter graden av 
sensomotorisk 
funktion i övre 
extremitet. 
 
Motor Activity 
Log (MAL). Ett 
mätinstrument som 
mäter 
rörelseförmåga i 
aktiviteter i det 
dagliga livet. 
 
Modified Barthel 
Index 
(MBI) 
Bedömningsinstru
ment på ADL där 
varje aktivitets 
bedöms med poäng 
beroende på vad 
personen kan 
utföra 
självständigt. 
 
Range of Motion 
(ROM) (handled) 
Rörligheten i 
handleden mättes 
med hjälp av en 
goniometer.  

FMA-UE: 
Visar 
förbättring i 
den 
sensomotoris
ka 
funktionen i 
övre 
extremitet för 
EG samt KG. 
signifikant 
skillnad till 
fördel för EG 
i axel 
(p=0.001) 
och handled 
(p=0.001).  
 
MAL: Visar 
förbättring i 
rörelseförmå
gan i 
aktiviteter i 
det dagliga 
livet för EG 
samt 
KG.signifika
nt skillnad 
till fördel för 
EG 
(p=0.006). 
 
MBI: Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet, 
ingen 
signifikant 
skillnad till 
fördel EG 
(p=0.014). 
 
ROM: Visar 
förbättring i 
rörligheten i 
handleden 
för EG samt 
KG.signifika
nt skillnad 
till fördel för 
EG 
(p=0.004). 
 
  

Måttlig 



 

 

Cheng et al. 
(31) 
 
Brain-
Computer 
Interface-
Based Soft 
Robotic 
Glove 
Rehabilitati
on for 
Stroke 
 
2020 
 
Singapore  

RCT 
 
n=11 
 
två 
grupper 
 
Pilotstudie  

EG=5 
 
KG=5 
 
n=10 (efter 
bortfall) 
 
EG=5 (3 män och 
2 kvinnor), 
medelålder 62,4 
år. 
 
KG=5 (2 män och 
3 kvinnor), 
medelålder 61,4 
år. 

EG: 120 min 
per session 
(30 min 
standard 
terapi och 90 
min 
experimentell 
terapi BCI-
SRG), 18 
sessioner i 6 
veckor. 
 
KG: 120 min 
per session 
(30 min 
standard 
terapi och 90 
min 
experimentell 
terapi - SRG), 
18 sessioner i 
6 veckor. 
 
Uppföljning 
skedde vid 6, 
12, 24 veckor. 

Fugl-Meyer 
Assessment of the 
Upper Extremity 
(FMA-UE). 
Mäter graden av 
sensomotorisk 
funktion i övre 
extremitet. 
 
Action Research 
Arm Test (ARAT). 
Ett instrument som 
bedömer arm- och 
handfunktionen.  

FMA-UE: 
Visar 
förbättring i 
den 
sensomotoris
ka 
funktionen i 
övre 
extremitet för 
EG i vecka 
12 gentemot 
basvärdet. 
KG visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet i 
vecka 6, inga 
signifikanta 
skillnader 
mellan 
grupperna. 
 
ARAT: Både 
grupperna 
visar ingen 
signifikant 
skillnad 
gentemot 
basvärdet.  

Låg 

Hu et al. 
(32) 
 
Motor 
Imagery-
Based 
Brain-
Computer 
Interface 
Combined 
with 
Multimodal 
Feedback 
to Promote 
Upper 
Limb 
Motor 
Function 
after 
Stroke: A 
Preliminary 
Study 
 
2021 
 
Kina  

RCT 
 
n=12 
 
två 
grupper 
 
Pilotstudie 

EG=7 
 
KG=5 
 
n=12 
 
EG=7 (4 män och 
3 kvinnor), 
medelålder 44,9 
år. 
 
KG=5 (4 män och 
1 kvinna), 
medelålder 60,4 
år. 

EG: 1 session, 
30min MI-
baserad BCI 
träning 
 
KG: 1 session, 
30min MIT-
baserad 
träning 
 
Vid MI-
baserad BCI 
träning fick 
deltagarna i 
VR-headset 
greppa/sträcka 
ut påverkad 
hand (signaler 
togs upp via 
EEG).  

Fugl-Meyer 
Assessment of the 
Upper Extremity 
(FMA-UE). 
Mäter graden av 
sensomotorisk 
funktion i övre 
extremitet. 
 
Action Research 
Arm Test (ARAT). 
Ett instrument som 
bedömer arm- och 
handfunktionen. 
 
Motor Status Scale 
(MSS). utvärdering 
av motoriska utfall 
i övre extremitet.  
 
Barthel Index 
(BI). 
Bedömningsinstru
ment på ADL där 
varje aktivitets 
bedöms med poäng 

FMA-UE: 
Visar 
förbättring i 
den 
sensomotoris
ka 
funktionen i 
övre 
extremitet för 
EG gentemot 
basvärdet. 
Det fanns 
ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna. 
 
ARAT:  Båd
e grupperna 
visar ingen 
signifikant 
skillnad. 
 

Hög 



 

 

beroende på vad 
personen kan 
utföra 
självständigt. 
 
Surface 
Electromyography 
(sEMG). Mäter 
musklernas 
respons på 
stimulering från 
nervsystemet. 

MSS: Båda 
grupperna 
visar 
förbättring 
gentemot 
basvärdet, 
inga 
signifikanta 
skillnader 
mellan EG 
och KG. 
 
BI: Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna i 
ADL. 
 
sEMG: Båda 
grupperna 
visade 
förbättring 
gentemot 
basvärdet, 
inga 
signifikanta 
skillnader 
mellan 
grupperna. 
  

 


