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Dokumentasjon av VR trening av arm etter hjerneslag 

• Foreligger fortsatt få randomiserte kontrollerte 
intervensjonsstudier på armfunksjon og bruk av VR etter 
hjerneslag 

 

• De senere årene foreligger det noe blandet dokumentasjon på 
effekt av VR trening på armfunksjon sammenlignet med 
kontroller. Antall repetisjoner er noe høyere ved VR trening 

                        Turolla A 2013, Won-Seok K 2018 

 

• En metaanalyse i 2011 viser at VR bidro til en signifikant bedre 
Fugl-Meyer skår sammenlignet med kontroller 

            Saposnik G 2011 



    

  

Fysioterapi post stroke-systematisk gjennomgang av 
litteratur 

 

 

• Høy intensitetstrening mer effektiv and annen behandling 

 

• For arm trening er høyintensiv tidlig CIMT arm trening 
signifikant mer effektivt enn annen trening 

 

          Veerbeek JM, 2014 



    

  

VIRTUES 
Virtual Reality Training for Upper Extremity in 

Subacute Stroke 
A randomized controlled multicenter trial 

Brunner I et al. Neurology;2017 
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Research questions 

 

 

Is rehabilitation that includes VR more effective in 

improving upper limb function in the subacute phase after 

stroke  than conventional rehabilitation? 
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Randomized controlled single-blinded multicenter trial 

120 patients randomized to 

Virtual Reality training Conventional training 

Assessments at  

–  baseline  

–  post intervention  

–  3 months post intervention follow up  

16-20 sessions within 4 weeks + standard 

rehabilitation 

o

r 

Primary end 
point:  

Upper limb 
motor function  

Action 
Research Arm 
Test at 3 
months 

 

Secondary 

outcome 

measures: 

Box and Blocks 

FIM 

ABILHAND 

Questionnaires 

PGIC 



 Action Research Arm Test 
Results    

Time (months) Time (months) 
4 1 2 2 1 4 



Box and Blocks Test 
Results 
  

  
Time (months) Time (months) 

4 1 2 2 1 4 



    

  

Functional Independence Measure Results     



U N I V E R S I T Y  O F  B E R G E N  

Is upper limb Virtual Reality 

training more intensive than 

conventional training for 

patients in the subacute 

phase after stroke?  

An analysis of 50 video recordings 
Brunner I, Skouen J, Hofstad H, Assmus J, Pallesen H, Becker F, Verheyden G. 

BMC Neurology, 2016  
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What is intensity? 

Repetitions 

• Total time when active per unit 

 

• Total time when active  

 

 

• Total time 
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Methods 

Video-recordings of 50 patients VIRTUES trial 

25 Virtual Reality 

25 Conventional task-related  
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  VR (n = 25) 

Mean (SD) 

CT (n = 25) 

Mean (SD) 

Age, years 59.64 

(15.60) 

61.64 (12.61) 

Days post stroke 50.92 

(18.98) 

48.60 (24.03) 

Days after baseline 

assessment 

22.20 (7.33) 21.00 (9.71) 



    

  

Results 
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Conclusions of the two studies 

 

• VR and CT were equally effective when measuring function 

 

• Increased intensity for severly impaired patients in VR group 

 

• VR may constitute a motivating training alternative as a 
supplement to CT 



    

  

Intensitet og tidspunkt 

 

• Undersøkelser viser at pasienter er aktive i trening 13% av 
tiden og overlatt til seg selv 60% av tiden 

• Studier viser at gjennomsnittet av repetisjoner er 32, mens 
studier på dyr viser at man må opp i 400 for å oppnå økt 
synapse aktivitet 

• Ideelt bør det være økende intensitet de første ukene, deretter 
opprettholdende høy intensitet de neste ukene som 
videreføres i dagliglivet. Man skal unngå kompensatoriske 
strategier 

• Mye av fremgangen ved lav aktivitet under rehabilitering 
skyldes spontan bedring!! 

            Krakauer JW, 2012 
 

 

              



    

  

Intensitet og aktivitet 

• Anbefaler at man må trene minst 1 time daglig på de 
dominerende utfall 

 

• Man må begynne etter noen få dager 

 

• Treningen må være målrettet og funksjonsrettet 

 

• Nok kliniske studier mangler fortsatt, vanskelig å få organisert 
tilstrekkelig intensitet 

     

         Krakauer JW, 2012,  Bernhardt J, 2017 
 

 

              



    

  

Oppsummering 

• De studier som har vist en forskjell i armfunksjon ved bruk av 
VR teknologi har sannsynligvis gjennomført en tilstrekkelig høy 
intensitet i treningen 

 

• Pasientene rapporterer at VR trening er inspirerende og 
motiverende 

 

• Flere intervensjonsstudier trengs med minst 1-2 timer trening 
hver dag i uken for å kunne oppnå effekt 


