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Är det bara och tuta och köra?? 
• För några enstaka personer….Ja! 

 

• På kort sikt……Ja! 

 

• För flertalet patienter och ett långsiktigt 
utövande av fysisk aktivitet……Nej! 

 

• All långvarig sjukdom gör att fysisk aktivitet måste 
individanpassas för ett långsiktigt utövande… 



Schizofreni och rörelseapparaten 
Benskörhet, frakturer och smärtproblematik 

Ökad risk för frakturer, främst höft och kotfrakturer.  
Troliga orsaker: dålig kost, fysisk inaktivitet, rökning, alkohol och 
antipsykotisk medicinering (Kishimoto, de Hart, Carlson & Manu, 2012) 

Ökad smärttolerans och minskad känslighet 
för skadliga känselintryck (Stubbs, Thompson, Acaster, 

Vancampfort, Gaughran & Corell, 2015) 
 

Ca: 35 % av patienter med schizofreni har 
smärtproblematik, endast 1-2 % får  adekvat 
behandling (Stubbs, Mitchell, de Hert, Corell, Soundy, 

Stroobants, Vancampfort, 2014) 



Trötthet 

(Hedlund, Gyllensten & Hansson, 2014) 



Motoriska svårigheter, det fjärde klustret  vid 
schizofreni? 

• Katatoni, 5-23%  
• Mjuka neurologiska tecken 97-100% 
• Förlångsammad motorik 
• Extrapyramidala symtom, 9-17% 

Kvalitativ och kvantitativ 
påverkan på 
• Hållning, positionering 
• Rörlighet och koordination 
• Viljemässiga rörelser 
• Mun- och synfunktion 

Källa: Morrens, Docx & Walther, 2014 



Psykisk sjukdom och rörelseförmågan 

 Upplevelseaspekter 

Kroppen lyder mig inte, den verkar 
ha sin egen vilja. Själv är jag 
instängd i mitt huvud, med 

främmande röster och kaos. 

Personalen säger jag måste röra på 
mig men jag orkar inte, jag kan 

faktiskt inte, kroppen är så avlägsen, 
i bitar och det gör ont varje gång jag 

försöker… 



Bedömning av rörelseförmåga och 
rörelsekvalitet 

På det sätt rörelser utförs i relation till tid, rum 
och intention 

 

Hur påverkas då rörelsekvaliten av att patienten 
inte är orienterad till tid, rum och sig själv som 

person?? 



Kroppsjags- 

funktionerna 

 

 

 
 

• Balanslinjen/grundning 

• Koordinationscentrum 

• Andning 

• Flöde 

• Närvaro 

• Relaterande till rum och andra 
personer 

 

 



 
Body Awareness Scale Movement Quality 

and Experience - BAS MQ-E 

• Rörelsetest – enkla 
”vardagsrörelser”, test för 
relaterande och närvaro, 23 items 

 

• Formulär om kroppsupplevelse, 
fysisk aktivitet och 
copingstrategier 

 

• Kroppsupplevelsetest – 
patientens upplevelse kontra vad 
som observatören kan se. 



BAS MQ-E -  reliabilitet och validitet för 
patienter med schizofrenispectrum samt bipolär 

sjukdom 
53 patienter deltog i 
interbedömar 
studien,  
 
62 patienter deltog i 
validitetsstudien,  
samband 
undersöktes med 
mjuka neurologiska 
symtom, trötthet, 
alexitymi, ångest och 
mastery 
(Hedlund, Lundvik Gyllensten, Waldegren & 
Hansson, 2016) 



Rörelsekvalitet mätt med BAS MQ-E 
• 77% påtaglig till svår avvikelse 

gällande koordination och 
andning. 

• 40% påtaglig till svår avvikelse 
gällande balans och grundning 

• 27% påtagligt till svår avvikelse 
gällande relaterande/närvaro 
(främst de med schizofreni, F 
20) 

• Fanns en signifikant skillnad 
mellan F 20 och övriga (F 22, F 
25, F 29 och F 31) 



Resultat validitet rörelsetestet 

• Korrelation fanns mellan stabilitet i 
funktion och mjuka neurologiska 
tecken, kognitiv/perceptuell 
funktion och repetativa rörelser 
samt fysisk trötthet 
 

• Korrelation fanns mellan 
koordination/andning och kognitiv 
perceptuell funktion samt fysisk 
trötthet 
 

• Korrelation fanns mellan 
relaterande/närvaro och fysisk 
trötthet 



Validitet formulär om kroppsupplevelse  

• Fanns en korrelation 
mellan formuläret och 
trötthetsskalans alla 
subskalor, med ångest 
och med Alexitymi, 
delskala om 
kroppsupplevelser samt 
Mastery 

 

 

 



Självmedvetande 

Påverkar rörelsekvaliten, 
främst via den intentionella 
aspekten av  rörelse. 
 
Den sensomotoriska 
förankringen i kroppen den 
mest grundläggande 
självmedvetandenivån; 
”agency” och ”body 
ownership”. Studier har 
visat brister på 
grundläggande 
självmedvetandenivå för 
patienter med schizofreni 



Självmedvetande och rörelseförmågan 

• Top-down, bottom-
up dynamik 

• Multisensorisk 
integration 

• Bålen som 
referenspunkt 



Sammanfattning 
• Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har sannolikt olika 

psykomotoriska avvikelser, ökad risk för frakturer och försämrad 
smärtkänslighet 

• Det finns en ökad risk för skador, akuta och felbelastning och en 
minskad möjlighet till upplevt välbehag i samband med fysisk 
aktivitet 

• Trötthetsnivåerna är generellt höga vilket försvårar motivationen till 
fysisk aktivitet  

• Fysioterapeuter kan användas för att  
 - bedöma rörelsekvaliten/rörelseförmågan 
 - vid behov erbjuda individuell träning för förbättrad
 rörelseförmåga och individanpassad träning 
 - behandla och rehabilitera problem snabbt som    
 uppstår och försämrar motivationen till fortsatt träning 
  



 [L 

Characteristic n (%) Characteristic n (%) 
Gender 

Male 

Female 

  

  

  

27  (44) 

35  (56) 

Work situation 

Regular work 

Sheltered employment 

Unemployed 

Studying 

Disability pension 

Missing 

  

  

14  (22.6) 

  4  (6.5) 

10  (16.1) 

  2  (3.2) 

29  (46.8) 

  3  (4.8) 

Primary diagnosis 

Schizophrenia F20 

Persistent delusional disorders F22 

Schizoaffective disorder F25 

Unspecified non organic psychosis F29 

Bipolar disorder 

  

  

32  (51.6) 

  9  (14.5) 

  8  (12.9) 

  6  (9.7) 

  7  (11.3) 

Medication 

Antipsychotic 

Antidepressant 

Sedative 

Mood stabilizer 

Sleeping medication  

  

  

49  (79) 

31  (50) 

21  (33.9) 

15  (24.5) 

21  (33.9) 

Housing 

Alone 

Partner 

With parents 

Other; sheltered accommodation, homeless 

  

33 (53.2) 

19 (30.6) 

  6 (9.7) 

  4 (6.5) 

Years in contact with PC 

Mean 

±SD years 

Range 

Min-Max 

Missing 

  

16,025 

±11.1656 

42.0 

1 - 43 

1 

Education 

Elementary school 

Upper secondary school 

University 

Missing 

  

  9  (14.5) 

29  (46.8) 

23  (37.1) 

  1  (1.6) 

Age  

Mean 

±SD years 

Range 

Min-Max  

  

  

42.8 

±10.8 

43 

23 - 66 

  


