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Sammenfatning 

 
Dette dokument giver et overblik over den teoretiske baggrund og den kliniske brug af 
PANat. 
 
PANat: PRO-Aktiv tilgang til Neurorehabilitation integrerende Urias® Johnstone 
air splints (luftbandager) og andre terapeutiske redskaber. PANat er en videreudvikling 
af Johnstone konceptet. (Margaret Johnstone, FCSP 1919-2006)[1] 
 
I 1970 erne pionerede Margaret Johnstone FCSP[2-3] i brug af luftbandager til aktiv 
træning af hemiplegiske ekstremiteter hos motorisk svært ramte apopleksipatienter. 
Dette koncept er blevet opdateret ved at integrere nutidige principper fra 
bevægevidenskab og evidens baseret praksis, og kaldes i dag for PANat. Det inddrager 
redskaber i træningen, som er udviklet af terapeuter og giver ideer til at dække 
apopleksipatientens behandlingsbehov. 
 
 
 

Introduktion 

 
Bevægelse er nødvendig for alle individer for at kunne deltage og nyde livet i hjemmet, i 
samfundet og på arbejdspladsen. 
 
Mange apopleksipatienter, med få sensomotoriske fremskridt, bruger den ikke afficerede 
side til at klare daglige opgaver. Denne kompensation forstærker vanskeligheden ved at 
integrere den hårdt ramtes paretiske side i meningsfulde aktiviteter. Som en konsekvens 
af dette udvikles der manglende brug 'learned nonuse' som igen medfører 
muskelstivhed, kontrakturer og smerte. 
 
Studier har vist, at repetitiv og tidlig stimulation i træningen af den hemiplegiske arm 
har det en effektiv langtidsholdbar effekt på motorisk funktion. Ved at anvende 
luftbandagen gennemført dette hos apopleksipatienten med udtalt muskelsvaghed eller 
svær parese [4-5]. 
 
Interventioner som opmuntrer til specifik og intensiv træning med den hemiplegiske 
arm, gøres mulige ved at tilpasse opgaven og omgivelserne. Der anvendes Urias® 
oppustelige luftbandager og andre terapeutiske redskaber (f.eks. gyngestol og PANat-
Laptool1)[6-8]  Disse tilpassede situationer kan blive til et lærende miljø, som kan 
motivere patienten til at træne selektiv kontrol af bevægelser med deres svært lammede 
ekstremiteter i en opgaveorienteret aktivitet. Det kan over tid resultere i en bedre 
aktivitetsudførelse. 
 
PRO-Aktiv tilgang PANat er særligt udviklet til at behandle apopleksipatienter med lav 
senso-motorisk funktion. Ved at indarbejde principper fra PANat bruges interventioner 
med de hemiplegiske ekstremiteter repetitivt, intensivt og selektivt i alle faser af 
apopleksirehabilitering. Det er en metode med potentiale til at øge Neuroplasticitet og 
fremme effektiv og målrettet motorisk funktion. Der lægges vægt på at den 
apopleksiramte patient gives mulighed for at træne selvstændigt med den hemiplegiske 
ekstremitet både under superviseret terapi og som hjemmetræning.  

                                       
1 www.panat-laptool.ch 
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Teoretisk baggrund for PANat 

 
Den teoretiske baggrund for PANat er baseret på den moderne systemteori for motorisk 
kontrol og motorisk læring [9-16]. Disse teorier foreslår at bevægelsesmønstre opstår som 
et resultat af interaktion af mange processer og inkluderer en indre 'intrincic' proces hos 
den enkelte (perceptuel, kognitiv og motorisk) og en ydre 'extrinsic' faktor (interaktion 
mellem individet, opgaven og omgivelser). 
 
Til at guide behandlingen bruges principperne for motorisk læring og kognitiv videnskab, 
nutidig forståelse af effekten af sekundære problemer på kropsniveau, biomekanisk 
forståelse af funktionelle aktiviteter og klinisk viden om neural plasticitet[13]. 
 
Luftbandager og terapeutiske redskaber spiller en vigtig rolle i træning. Ved at integrere 
øvelserne med omgivelserne og tilpasse opgaven, er det muligt at kunne lave 
selvtræning med de hemiplegiske ekstremiteter. Problemløsningsprocessen inkluderer 
planlægning, initiering og udførelse af bevægesekvenser med feedback i en 'hands-off' 
situation. Selvtræning er derfor en vedvarende proces med både superviserede og ikke 
superviserede øvelser, der kan udføres i hjemmet. 
 
 
 

Klinisk arbejde med PANat 

 
Klinisk arbejde med PANat fokuserer på de senso-motoriske følger af apopleksien [16]: 
 

1. Funktionsniveau: Hvilke mål eller aktiviteter er lagt i samarbejde med 
patienten? 

2. Strategi: Hvilken bevægestrategi: restorativ funktion eller kompensation? 
(Aktivitets/ strategi niveau) 

3. Problem på kropsniveau: Hvilke underliggende begrænsninger er skyld i 
bevægemønsteret? (sensoriske, motorisk og kognitive problemer) 

 
Opgaven analyseres for at finde niveau for udførelsen. Et træningsprogram lægges ud 
fra principper for motorisk læring [17]. 
 
Rehabiliteringsprocessen guides af teorien om neuroplasticitet [18]. Der lægges vægt på 
at motivere og engagere patienten i udførelse af opgaveorienterede aktiviteter. Målet er 
at opmuntre til repetitive, intensive og målrettede træningsstrategier til den 
hemiplegiske side, ved at udføre delaktiviteter ('part practice'). Den opnåede delfunktion 
skal straks kædes sammen med den aktivitet pt. har som mål. 
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Integrering af PANat i rehabiliteringsprocessen 

 
Integrering af PANat i rehabiliteringsprocessen indebærer klientcentrerede mål og brug 
af opgavespecifikke strategier for at begrænse kompensatoriske bevægelser som opstår 
under funktionelle aktiviteter. Dette opnås ved at vedligeholde musklernes fleksibilitet og 
længde, styrketræne de svage muskler, stimulere muskelaktivitet i en funktionel 
sammenhæng og øge sensorisk stimulation [19]. 
 
Målet for træning med de hemiplegiske ekstremiteter er at øge både kvalitet og kvantitet 
i funktionelle aktiviteter. Dette gælder både uni- og bi-lateralt. Bimanuelle bevægelser 
forebygger skadelige kompensatoriske bevægemønstre. Valg af aktivitet i 
træningsprogrammet er baseret på de problemer på kropsniveau som begrænser 
klienten i at udføre en opgave. 
 
Øvelser udføres med et øget antal af repetitioner i et struktureret miljø. Variation i 
træningsplanen sker ved at graduere sværhedsgraden i hver opgave, og skifte mellem 
hastighed og/eller understøttelsesflade, justere højde og vægtstænger ved brug af 
luftbandager og andre terapeutiske redskaber, samt at introducere kognitive elementer 
som f.eks. 'dual tasking' (to ting på en gang). 
 
Valget af egnede luftbandager og terapeutiske redskaber kan reducere bevægelser der 
inddrager mange led, ved at begræse frihedsgrader ' degree of freedom of movement ' 
[20] under aktiviteten. Det fremmer selektiv motorisk kontrol af afficeret ekstremitet og 
giver mulighed for repetition og høj intensitet i træningen enten individuelt eller ved 
gruppetræning. Ved at bruge en balance mellem 'hands-on' og 'hands-off' praksis eller 
ved selvtræning kan patientens muligheder for problemløsning øges. 
Patientens mål og udførelse skal re-evalueres jævnligt og den terapeutiske interventions 
skal tilpasses, for at sikre det maksimale rehabiliteringspotentiale. 
 
Luftbandager og andre terapeutiske redskaber kan bruges i alle faser af rehabiliteringen 
fra den akutte fase til langtidsbehandling. Vægtning i træningsprogrammet vil variere fra 
forebyggelse og behandling af adaptive forandringer for at mobiliserer og rekruttere 
muskelaktivitet eller kan bruges som en del af et lærende miljø.  
 
Sensomotoriske skader responderer langsomt på forandring, men opgaven og 
omgivelserne kan struktureres til at stimulere de muskler som er nødvendige for at 
udføre aktiviteten. 
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Konklusion 

 
Effektiv og formålstjenlig træning til neurologiske patienter med svært nedsat 
sensomotorisk kontrol er udfordrende. Et mål for rehabilitering er at opnå effektiv 
motorisk funktion. Det er derfor absolut nødvendigt gennem hele 
rehabiliteringsprocessen, at træne intensivt og praktisk med den hemiplegiske side. 
 
PRO-Aktiv tilgang kan indarbejdes i rehabiliteringsprocessen; det integrerer nutidig 
dynamisk systemteori for motorisk kontrol og motorisk læring og evidens baseret viden 
om sensomotorisk træning [4,5,19,28], det er klientcentreret, fremmer tidlig involvering af 
hjælpere og muliggør selvstyret træning. 
 
Motorisk læring efter apopleksi er en livslang proces. Terapeuten integrerer PANat i 
rehabiliteringen og indarbejder strategier som kan begrænse de kompensatoriske 
bevægelser som fremkommer under funktionelle bevægelser. Dette opnås på et 
biomekanisk niveau ved at styrke de svage muskler, vedligeholde musklernes 
fleksibilitet og længde, stimulere muskelaktivitet i en funktionel sammenhæng og øge de 
sensoriske input. På et adfærdsniveau ved at indarbejde intensiv og repetitiv praksis 
både ved 'hands-on' og 'hands-off' træning, selv hos patienter med svære sensoriske, 
motoriske, kognitive og perceptuelle problemer. 
 
I tillæg vil disse understøttende terapeutiske redskaber hjælpe med til at reducere 
bevægelser hvor mange led er involveret. Terapeutiske redskaber kan begrænse 
frihedsgrader og muliggøre selvtræning. Det kan øge muligheden for selvtræning og øge 
tiden for træning. 
 
Apopleksipatienter og deres hjælpere opmuntres til at være proactive i den fortsatte 
rehabilitering. Med støtte fra terapeuten kan der arbejdes direkte på de specifikke 
problemer eller begrænsninger der er forårsaget af apopleksien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiske eksempler kan ses i 

• PANat User guide 
• i Poster – presenteret i Leuven, Belgien i 2006:  Promoting `Force to use it`- Strategies of the 

Hemiplegic Limbs of a Patient with Severely Impaired Motor Control Following Stroke: A Case Report. 
Cox Steck G., Signer S. 

• I artiklerne i NOT: “Independent, repetitive arm motor training in severe hemiparesis using the 
Johnstone Air Splint / Selbsttatiges, repetitives Armmotoriktraining bei ausgepragter Hemiparese mit 
den Johnstone-Luftpolsterschienen nach PANat* / Traitement autonome et repetitif de la motricite du 
bras lors d'une hemiplegie prononcee, a l'aide de les attelles gonflables de Johnstone d'apres PANat.”  
Wälder F. 2008 
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PRO-Aktiv – Hvad ligger der I ordet? 
 
PRO-Aktiv tilgang integrerende air splints* og andre terapeutiske redskaber 
*Urias® Johnstone air splints 
 
 
PRO-Aktiv: Sammenfatning af klinisk håndtering af PANat 
 
PRO: forebyggelsesprocessen og klinisk resonering for anvendelse af luftbandager 

og andre terapeutiske redskaber (Hvem, hvad og hvorfor) 
Aktiv: Træningsprogrammer er baseret på principper for nutidige teorier om motorisk læring. (Hvordan) 
 
P: Pathologi 
PANat er primært til apopleksirehabilitering. Det kan også bruges til andre neurologiske problemer som 
f.eks. personer med dissemineret sclerose og hjernetraume. Vægtningen i behandlingen vil afhænge af 
diagnosen. 
 
R: (Reframe) Ny ramme 
Ved brug af ”International Classification of Functioning and Health” (ICF)[21] skal det underliggende problem 
på kropsniveau sættes ind i en ny ramme. 
Udgangspunktet er aktivitet og deltagelse, men der skal tages hensyn til problemer på kropsniveau. 
”Upper Motor Neurone Syndrome” (UMNS) bruges til at forstå forskellen mellem primære og sekundære 
problemer, og disses relation til motoriske problemer efter hemiplegi. 
 
O: Objektivt 
Målsætning bruges som en motiverende teknik for at muliggøre at patienten forstår nødvendigheden af 
træning [22-23]. 

• Hvad er patientens mål? 
• Hvilken terapi kan objektivt opfylde dette mål? 

 
A: (Acquisition of skills) Erhvervelse af færdigheder 
Guidelines til erhvervelse af færdigheder integreres i træningsprogrammet [15]. 
Vægten lægges på at patienten skal starte den kognitive fase 'initiering' ved erhvervelsen af færdigheder. 
Den svært ramte ekstremitet skal lære færdigheder i en tilpasset situation, og patienten skal aktivt udføre 
bevægelsen. 
 
c: (carers) hjælpere 
En indbygget del af PANat er uddannelse af hjælpere, familiemedlemmer og venner i forståelsen og 
håndtering af sygdomsprocessen. Gennem træning udvikles der færdigheder til at fortsætte 
langtidsrehabilitering i hjemmet og at minimere angst, stimulere tillid og fremme en succesfuld udskrivning 
og social reintegration[24]. 
 
t: træning 
Træning efter skade på centralnervesystemet har vist sig at øge den funktionelle tilbagekomst [15]. Målet er 
at stimulere maksimalt til bedre funktion og forebygge kompenserende bevægelser. Når PANat integreres i 
rehabiliteringsprocessen, muliggør det at terapeuten kan starte tidlig specifik træning for at aktivere de 
rigtige muskelgrupper i en målorienteret sammenhæng. Evidensbaserede guidelines til træning er 
indarbejdet i programmet [13,16,31]. 
 
i: intensitet 
PANat tillader intensiv, repetitiv, fokuseret, selvtræning af den hemiparetiske arm, og ben samt inddragelse 
af kroppen, også hos patienter der er svært ramt på den motoriske kontrol. Luftbandager og redskaber kan 
benyttes af alle medlemmer af teamet samt af hjælpere. Dette muliggør en fortsat sensomotorisk træning 
også i weekender og hjemme. Træning kan også praktiseres i grupper eller opmuntre til effektiv brug af tid 
og ressourcer [25-26]. 
 
v: variation 
Luftbandager og redskaber bruges som en del af omgivelserne for at begrænse uhensigtsmæssige 
bevægelser og fremme kvalitative bevægelser [6-8]. Dette muliggør modificering af opgaver eller delopgaver i 
en aktivitet og der kan skabes utallige variationer. 
 
e: evidence 
Hvor effektiv har interventionen været for disse patienter? Fremskridt skal hele tiden evalueres; valget af 
undersøgelsesredskab afhænger af hvad der skal evalueres. 

• Kvantitative metoder skal måle statistisk (hvor meget). 
• Kvalitative metoder undersøger planlægnings og tilpasningsadfærd [27]. 
• Individuelt objektive undersøgelser viser ændringer i udførelse over tid. 
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Appendix 

 
Johnstone air splints - oppustelige luftbandager 
Urias® Johnstone luftbandager blev fra 1966 udviklet specifikt til motorisk svært ramte hemiplegipatienter. 
Valg af luftbandage eller terapeutiske redskaber afhænger at niveauet for motorisk funktion, udførelses 
kapacitet hos patienten og den specifikke opgave. Når der trænes ud fra PANat-principper anbefaler vi 
udelukkende brug af Urias® Johnstone air splints af følgende årsager: 

• Margaret Johnstone og andre PANat instruktører har designet forskellige 'air splints' luftbandager til 
forskellige træiningsprogrammer 

• Materialet i Johnstone luftbandager er lavet af fleksibelt PVC (der opfylder Europæiske standarder), i 
et dobbeltlag der er gennemsigtigt. Bandagerne blæses op med munden til et maksimalt tryk på 40 
mm Hg. De er specielt designet til at hjælpe de motorisk hårdt ramte. 

Detaljeret information om luftbandagerne opdateres jævnligt. Læs User Guide [6]. 
 
 
Self-directed training (´hands-off´) 
Selvtræning kombineret med luftbandager muliggør selvstændig træning, med gentagne og intensive 
træningsstrategier for de hemiplegiske ekstremiteter i en defineret aktivitet. Udgangspositionen for enhver 
aktivitet må tilrettelægges i forhold til det niveau for motorisk aktivitet patienten er på. Terapeutisk 
assistance i form af 'hands-on', er nødvendig for at lejre patienten, mobilisere led og muskler før 
luftbandagen sættes på, og i opsætningen af opgaven i et lærende miljø. Opgaven, omgivelser og 
øvelsessekvensen er tilpasset til selvtræning, og stimulerer til problemløsning med planlægning, initiering og 
udførelse som er 'hands-off'. 
 
Terapeuten evaluerer bevægelsessekvensen, men det er patienten, der selvstændigt udfører opgaven. 
Formålet er at fremme både kvantitet og kvalitet af funktionelle aktiviteter udført med den paretiske side, 
samtidig med at kompensation minimeres. Valg af aktivitet tilpasses niveauet af den motoriske funktion 
patienten har. 
 
 
Svært skadet motorisk kontrol 
De patienter som profiterer mest af denne træning er dem hvis motoriske funktion rækker fra ingen selektiv 
funktion til udtalt svaghed med minimal muskelaktivitet. Denne tilgang skal overvejes for de patienter som 
har udviklet sekundære negative muskuloskeletale og neurologiske problemer med forkortede muskler og 
kontrakturer. Chedoke McMaster Stroke assessment[29] klassificerer disse patienter i stadie 1-4. Disse 
patienter som har manglende selektiv kontrol og kognitive skader har svært ved at deltage i evidens 
baserede metoder som Constrained Induced Movement Therapy[30]. 
 
 
Begrænsning af frihedsgrader (Degrees of freedom of movement): N.A. Bernstein[21] 
Et motorisk problem efter en apopleksi er at koordinere og regulere bevægelser i kroppen. Processen kan 
bedst læres ved at begrænse frihedsgraderne i bevægelsen ved at stabilisere et eller flere led, og dermed 
undgå uhensigtsmæssige bevægelser. 
 
 
Externt Focus [32] 

Externt focus for opmærksomhed er fokus som retter sig mod effekten af bevægelse i relation til 
omgivelserne. 
PANat terapeuterne strukturerer omgivelserne med visuelle, auditive og taktile 'cues' for at øge kvaliteten af 
bevægelser for apopleksiramte med svært påvirket motorisk kontrol. Luftbandagerne og terapeutiske 
redskaber kan bruges i træningssessioner med eksternt fokus for opmærksomhed. 
 
 
 
Forfatterens kommetarer 
 
Dette dokument vil blive revideret regelmæssigt og enhver ændring vil blive erkendt og beskrevet ud fra et 
videnskabeligt grundlag i bevægeanalyse, motorisk kontrol og motorisk læring. Rehabilitering udvikles også 
gennem klinisk erfaring. Det anbefales at der udføres kliniske forsøg for at undersøge og evaluere brugen af 
PANat til denne patientgruppe. 
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