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Sammanfattning 

Bakgrund: Idag lever personer med Downs syndrom längre än vad de tidigare har 

gjort. De tenderar att ha ett stillasittande liv vilket genererar olika komplikationer och 

följdsjukdomar. Fysisk aktivitet förebygger och behandlar folksjukdomar hos den 

generella populationen. För att främja hälsa ska sjuksköterskan utföra hälsofrämjande 

omvårdnad. Syfte: Syftet var att belysa betydelsen av hälsofrämjande fysisk aktivitet 

hos personer med Downs syndrom. Metod: Studien är utformad som en allmän 

litteraturstudie. Resultat: Datamaterialet analyserades och tre huvudteman framkom: 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet ger positiva fysiska effekter, Hälsofrämjande fysisk 

aktivitet ger ökat välbefinnande samt Hälsofrämjande fysisk aktivitet främjar socialt 

samspel. Fysisk aktivitet förebygger många av de sjukdomar som personer med 

Downs syndrom riskerar att drabbas av. Fysisk aktivitet förbättrade hälsan hos 

personer med Downs syndrom. Resultaten som kunde läsas ur litteraturen var minskat 

kroppsfett, lägre blodtryck, ökad muskelstyrka samt bättre rörlighet och balans. 

Fysisk aktivitet genererade dessutom ett ökat socialt samspel vilket gav ökad glädje 

och ökat välbefinnande. Konklusion: Fysisk aktivitet var hälsofrämjande för personer 

med Downs syndrom. Vid regelbunden fysisk aktivitet skapades bättre förutsättningar 

för ett hälsosamt liv.  
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Abstract 

Background: People with Down´s Syndrome live longer today than they have done 

previously. But they tend to have a sedentary life which causes different 

complications and secondary diseases. Physical activity prevents and treats national 

diseases in the general population. To promote health, nurses should give health-

promoting care. Purpose: The aim was to illustrate the importance of health-

promoting physical activity in persons with Down’s Syndrome. Method: The study is 

constructed as a general literature study. Results: The data was analysed and three 

main themes emerged: Health-promoting physical activity produces positive physical 

effects, Health-promoting physical activity produces improved well-being and Health-

promoting physical activity encourages social interactions. Physical activity prevents 

many of the diseases that people with Down’s Syndrome are at risk of contracting. 

Physical activity improved the health of persons with Down’s Syndrome. 

Conclusion: Physical activity promoted better health for persons with Down’s 

Syndrome. Regular physical activity improved the prerequisites needed for increased 

quality of life. 
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Inledning  

Downs syndrom är den vanligaste kromosomavvikelsen och förekommer hos ett till 

två barn per 1000 nyfödda (Socialstyrelsen, 2016). Idag föds dock allt färre barn med 

Downs syndrom, detta på grund av att antalet aborter ökar (Socialstyrelsen, 2018). 

Medellivslängden för personer med funktionsnedsättningen Downs syndrom har ökat 

till cirka 60 år (Karmiloff-Smith et al., 2016). Det innebär att andelen äldre som lever 

med Downs syndrom växer och populationen med Downs syndrom ökar (Annéren, 

Johansson, Kristiansson & Lööw, 1996). Annéren et al. (1996) påpekar att kunskapen 

om Downs syndrom och relaterade medicinska problem är betydelsefullt för en god 

hälsa. När personer med Downs syndrom når vuxen ålder accelererar sannolikheten 

för åldersrelaterade sjukdomar (Carmeli, Ariav, Bar-Yossef, Levy & Imam, 2011; 

Karmiloff-Smith et al., 2016). Carmeli et al. (2011) noterar att fysisk aktivitet hos 

personer med Downs syndrom har visat sig fördröja starten av åldersrelaterade 

sjukdomar. Fysisk aktivitet startar en process som den som utför hälsofrämjande 

omvårdnad bör ha kunskap om (Willman & Gustafsson, 2015). Personer som utövar 

fysisk aktivitet påverkar både sin fysiska och psykiska hälsa. Bland annat påverkas 

immunsystemet och hjärt-kärlsystemet positivt samt att ångest minskar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).  

Att leva med en funktionsnedsättning kan vara begränsande när det kommer till 

deltagandet i aktiviteter. Att individanpassa aktiviteter med hänsyn till personers olika 

förutsättningar och förmågor för att främja delaktighet är betydelsefullt för den 

berörde. En stillasittande fritid kan vara en bidragande faktor till en ökad ohälsa. 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet som genomsyrar vardagen har visat sig ha god effekt 

på människors hälsa på ett holistiskt plan. Alla människor bör varje dag vara fysiskt 

aktiva i sammanlagt minst 30 minuter enligt de senaste rekommendationerna från 

Statens Folkhälsoinstitut (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Bakgrund  

Downs Syndrom 

Funktionsnedsättningen Downs syndrom har funnits länge. Målningar från 1400-talet 

har upptäckts som avbildar barn och vuxna med Downs syndrom (Annerén et al., 

1996). John Langton Down var 1866 den första som beskrev syndromet och det är 

från honom syndromet fått sitt namn (Kyle, 2012). I Lund klargjordes det 1956 att 

människan har 46 kromosomer och 1958 upptäckte den franske läkaren Jerome 

Lejeune att personer med Downs syndrom har en extra kromosom (Annerén et al., 

1996). Downs syndrom är en intellektuell funktionsvariation som varierar i 

svårighetsgrad (Socialstyrelsen, 2016). Genetiska, epigenetiska och miljöfaktorer 

spelar en roll hur Downs syndrom-fenotypen uttrycker sig i varje individ (Karmiloff-

Smith et al., 2016). 
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Utöver Downs syndrom diagnosen i sig så finns det olika somatiska tillstånd som är 

förknippade med Downs syndrom (Annerén et al., 1996). Syndromet medför ett 

typiskt utseende och kan ibland även medföra missbildningar (Socialstyrelsen, 2016). 

Personer med Downs syndrom kan ha ett unikt spektrum av maligniteter, som 

inkluderar leukemi samt solida tumörer (Annerén et al., 1996).  

Sköldkörtelhormonstörning förekommer ofta vid Downs syndrom. Det kan leda till att 

människan som är drabbad inte växer som den ska eller att hud och hår är torrt och 

sprött (Annerén et al., 2016). Populationen av personer med Downs syndrom har en 

ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar (Hill et al., 2003). Ett vanligt hjärtfel hos 

personer med Downs syndrom är en septumdefekt i hjärtat, som kan leda till 

hjärtsvikt (Annerén et al., 1996). Annerén et al. (2016) beskriver att det är vanligt att 

personer med Downs syndrom lider av en ökad infektionskänslighet. Det är viktigt att 

personer med Downs syndrom får ett bra vaccinationsskydd (Annerén et al., 1996). 

Enligt Pikora et al. (2014) kan det finnas en genetisk risk att vuxna med Downs 

syndrom drabbas av fetma. Fetma kan ha en negativ effekt på motivationen, 

självkänslan och förmågan att kunna delta i fysisk aktivitet, vilket kan bidra till 

ytterligare viktökning (Pikora et al., 2014). 

Det finns olika funktionsnedsättningar hos personer med Downs syndrom som 

exempelvis inlärnings- och talsvårigheter (Annerén et al., 1996). Språkutvecklingen 

hos personer med Downs syndrom är ojämn. En del utvecklar ett språk i både tal och 

skrift, en del gör det men på en mycket lägre nivå än förväntat vid deras ålder, det vill 

säga endast två- och tre ordsatser vid vuxen ålder. Nedsatt hörsel är vanligt 

förekommande hos personer med Downs syndrom och kan vara en bidragande faktor 

till att språket utvecklas sent (Annerén et al., 1996). Kyle (2012) menar att det kan 

härledas till deras kognitiva försämring. Talet kan bli svårt att förstå då en del 

personer med Downs syndrom kan ha svårt att ljuda vissa ord och artikulera ordentligt 

och därmed lätt blir missförstådda (Annerén et al., 1996). Kyle (2012) berättar att 

användandet av teckenspråk underlättar inlärningen av talspråket. 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet kan användas som verktyg för att förebygga och behandla flertalet 

folksjukdomar, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet påverkar 

många system i kroppen, till exempel nervsystemet, hjärt-kärlsystemet, muskler och 

skelett samt psykisk hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Statens 

folkhälsoinstitut (2011) avser fysisk aktivitet alla rörelser som genererar en 

energiförbrukning. Det vill säga aktiviteter som att gå, cykla, utöva friluftsliv, leka, 

utöva sporter men även vardagsaktiviteter som dammsugning i hemmet och räfsning i 

trädgården inkluderas. Effekten bedöms av intensiteten som antingen klassificeras 

som låg, måttlig eller hög. Om aktiviteten har skett inomhus eller utomhus spelar 
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också en roll i huruvida aktiviteten är allsidig eller inte. En hälsofrämjande fysisk 

aktivitet är en aktivitet som främjar att personen mår bra och får en bättre hälsa utan 

att personen riskerar att skada sig. Statens folkhälsoinstitut (2011) anser att det finns 

stark evidens att ökad fysisk aktivitetsnivå förbättrar livskvalitén. Zhanjia och Weiyun 

(2018) menar att endast 10 minuters fysisk aktivitet i veckan kan höja välbefinnandet 

samt minska ångest hos den generella populationen (Zhanjia & Weiyun, 2018). Det 

rekommenderas för alla vuxna att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka. 

Intensiteten bör vara måttlig vilket innebär att aktiviteter som till exempel en rask 

promenad räknas in (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Hälsorisker hos personer med Downs syndrom 

Den förlängda livslängden innebär att personer med Downs syndrom utsätts för en 

större risk att utveckla sjukdomar som associeras med Downs syndrom, till exempel 

Alzheimers (Karmiloff-Smith et al., 2016). Sjukhusbesöken är fler hos personer med 

Downs syndrom i jämförelse med den generella populationen (Isaacs et al., 2010; 

Hendrie et al., 2013; Lunsky et al., 2014; Walker, Beck, Eccles & Weston, 2016). 

Personer med Downs syndrom är generellt inte tillräckligt fysiskt aktiva (Draheim, 

Williams & McCubbin, 2002; Heller, Hsieh, & Rimmer, 2002; Phillips & Holland, 

2011). Enligt Mahy et al. (2010) kan bristen av fysisk aktivitet hos personer med 

Downs syndroms härledas till bristande intresse, brist på stöd eller fysiska tillstånd 

som är associerat med Downs syndrom. Mycket stillasittande bidrar till ökat 

midjeomfång, ett högre Body Mass Index (BMI) värde samt ett högre systoliskt 

blodtryck (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Muskel- och skelettbelastning ökar med 

kroppsvikt och inaktivitet förhindrar att muskler och skelett stärks vilket förvärrar 

skador som belastningen kan ge. Dessa tillstånd rapporterades ha en negativ inverkan 

på både sysselsättning och rörlighet (Pikora et al., 2014).  

Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande är ett koncept som används när personen kommit till insikt att det 

behöver genomföras en förändring (World Health Organization [WHO], 1984). Enligt 

(WHO, 1984) kan hälsofrämjande arbete beskrivas som en process som möjliggör för 

människor att förbättra sin hälsa. Hälsofrämjande omvårdnad är enligt Willman och 

Gustafsson (2015) inriktad mot personers relation till hälsa, lidande och sjukdom 

istället för problem och diagnoser. En sjuksköterska som utför hälsofrämjande 

omvårdnad bekräftar personen, dess upplevelse och framtid. Sjuksköterskan anpassar 

stöd utefter vem hen har framför sig och får patienten att verbalisera känslor (Willman 

& Gustafsson, 2015). Hälsofrämjande är en aktivitet där sjuksköterskor har en viktig 

roll i att främja och låta växa (WHO, 1984). 
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Sjuksköterskans roll 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser enligt Forsberg (2017) är samverkan i team. 

Att ta hjälp av andra professioners kompetens och erfarenheter gör att vården blir 

säkrare samt mer hälsofrämjande. Samarbete över yrkesgränserna är viktigt för att 

täcka upp alla vårdområden som kan behöva tillgodoses (Forsberg, 2017). Kyle 

(2012) påpekar att familjer som har ett barn med Downs syndrom är i stort behov av 

stöd. Stöd från sjuksköterskor, andra familjer i samma situation och olika 

organisationer är betydelsefullt för både familjer och personer med Downs syndroms 

fortsatta utveckling (Kyle, 2012). Sjuksköterskans roll kan inkludera att erbjuda 

information samt att erbjuda motiverande samtal med kvalificerade råd (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Edvardsson (2015) innebär personcentrerad vård att 

sjuksköterskan placerar personen som vårdas i centrum. Personcentrerad vård är att 

kunna närma sig personen som vårdas på ett okonstlat sätt för att skapa en kontakt och 

en relation. Den relationen är som ett partnerskap som bygger lika mycket på det 

sociala samspelet, det etiska och mellanmänskliga färdigheterna som de personliga 

förmågorna (Edvardsson, 2015). Sjuksköterskan ska uppmärksamma personens 

delaktighet och medverkan i sin omvårdnad (McCance, McCormack & Dewing, 

2015). Personen som vårdas har kunskap som är av betydelse för hur omvårdnaden 

bör utformas.  

Kommunikationen med en person som har Downs syndrom kan vara utmanande. 

Sjuksköterskan beskriver att personer med Downs syndrom ofta har svårt att 

specificera sig, exempelvis gällande smärta (Cleary & Doody, 2016). Det är viktigt 

för sjuksköterskan att vara medveten om att personen med Downs syndrom som de 

har framför sig använder teckenspråk. Att sjuksköterskan kan några enkla tecken är 

användbart och uppfattas som betryggande. Sociala berättelser används ofta vilket 

underlättar förståelsen och samtycket. Bilder och symboler med tillhörande 

pratbubblor kan underlätta kommunikationen och förståelsen för varandra (Kyle, 

2012). För att kunna bedriva personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan ser 

bortom diagnosen och istället ser personen (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). 

Att arbeta personcentrerat innebär att sjuksköterskan utformar omvårdnaden efter 

personens värderingar, närvaro, engagemang, fysiska behov samt att ta beslut 

tillsammans med personen (McCormack & McCance, 2006). Målet med att ha ett 

personcentrerat samtal är att få en samlad bild av diagnos, förmågor, tidigare 

erfarenheter och riskfaktorer. De tidigare erfarenheterna kan spela in hur en person 

känner inför exempelvis fysisk aktivitet. Sjuksköterskan ska erbjuda personcentrerade 

samtal med eventuellt tillägg för skriftlig ordination om personen inte har tillräckligt 

med fysisk aktivitet i sin vardag (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Det finns möjlighet 

till att få fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR är en skriftlig ordination till personer 

som bedöms inte få tillräckligt med vardaglig fysisk aktivitet. Aktiviteten som 

föreskrivs utförs utanför vården (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  
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Stöd enligt lag 

När personer med funktionsnedsättning utför fysisk aktivitet så kan det finnas olika 

hinder. Det är viktigt att aktiviteter görs lättillgängliga och att lokaler 

handikappanpassas (Statens folkhälsoinstitut, 2011). I Sverige föreligger särskilda 

lagar som omfattar stadganden så att funktionsnedsatta ska få chans att delta i 

samhället. En av dessa lagar är Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som 

innefattar landstingets ansvar för habilitering och hjälpmedel för funktionsnedsatta. 

Lagen avser också att främja en god hälsa och vård på lika villkor till hela 

befolkningen (SFS 1982:763). Lagen om stöd och service till funktionshindrade 

(LSS) omfattar bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service till 

personer med funktionsnedsättning (SFS 1993:387). LSS berör insatser som personlig 

assistans, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, familjehem för barn eller 

ungdomar samt bostad och daglig verksamhet för vuxna (SFS 1993:387). Enligt 

Annerén et al. (1996) är LSS till för att underlätta vardagen för personer med en 

funktionsnedsättning. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd och kan 

användas för att underlätta kommunikationen med omvärlden (Annerén et al., 1996). 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är den lag som främjar lika rättigheter och 

möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Annerén et al. (1996) upplyser att det finns 

ledsagarservice för att personer med Downs syndrom ska ha möjlighet att delta i 

aktiviteter. När en person med funktionsnedsättning bedöms vara i behov av en 

ledsagning så erbjuds en ledsagare. Ledsagaren kan följa med som ett stöd vid 

fritidsaktiviteter så som biobesök, träffa vänner, resa eller delta i fysisk aktivitet 

(Annerén et al., 1996).  

Problemformulering  

Idag lever personer med Downs syndrom längre. Fysisk aktivitet har visat sig ha en 

välgörande effekt på kroppen, trots det lever de ofta ett stillasittande liv. Det är 

essentiellt att ta reda på hur personer med Downs syndrom berörs av hälsofrämjande 

fysisk aktivitet. Det är betydelsefullt för sjuksköterskor att ha kunskap om hur 

personer med Downs syndrom påverkas av fysisk aktivitet. 

Syfte   

Syftet var att belysa betydelsen av hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer med 

Downs syndrom. 

Metod   

Studien är genomförd som en allmän litteraturstudie för att svara på studiens syfte. 

Litteraturstudiens upplägg syftar till att stärka sjuksköterskans kompetens genom att 
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skapa översikt över valt område. Sökningarna genomfördes systematiskt i tre 

databaser som alla inriktar sig specifikt på omvårdnad: Comulated Index of Nursing 

and Allied Health (CINAHL), Psychological Abstracts (PsycInfo) och Public Medline 

(PubMed) (Forsberg & Wengström, 2016). Granskning av resultatartiklar gjordes med 

granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003).  

Inklusionkriterierna var (1) artiklar om hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer 

med Downs syndrom i alla åldrar, (2) artiklar som publicerats mellan åren 2008-2018 

och (3) peer reviewed artiklar. Exklusionskriterierna var (1) föräldrars upplevelser, 

(2) artiklar som inte publicerats på engelska samt (3) artiklar som erhöll grad III enligt 

granskningsmall av Carlsson och Eimans (2003). 

Datainsamling  

Inledningsvis kontrollerades det valda ämnet i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 

för att säkerhetsställa att det valda ämnet inte belysts inom publikationer de närmsta 

fem åren från Halmstad Högskola. Därefter skapades en sökningsplan enligt Östlundh 

(2017) som bestod av två steg, en inledande informationssökning samt egentlig 

informationssökning. Den inledande sökningen genomfördes för att skapa en generell 

bild över det valda ämnet. Den egentliga sökningen genomfördes för att erhålla 

resultatartiklar som svarade på studiens syfte (Östlundh, 2017).  

För att utvidga sökresultatet översattes sökorden till engelska (se bilaga A, tabell 1). 

Sökorden utgick ifrån syftet och det resulterade i följande: Downs syndrome, physical 

activity, effect, health promotion och exercise. Det svenska ordet betydelse likställdes 

med det engelska ordet effect. I samtliga databaser användes fritextsökning och 

ämnesordlistor i enlighet med Östlundh (2017) som CINAHL headings, Thesaurus 

och MeSH (se bilaga A, tabell 1). Sökningarna genomfördes i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2016) med den booleska operatorn AND för att begränsa sökningen. 

Sökhistoriken finns i bilaga B, tabell 2. Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan 

användandet av trunkering (*) på sökord användas för att få med alla böjningar på 

ordet. Trunkering användes på sökorden effect* samt på sökordet exercis* när det 

användes som fritext.  

Artikelsökning i CINAHL 

Den egentliga sökningen efter resultatartiklar startade i CINAHL, en databas som 

fokuserar på omvårdnad och omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Inledningsvis startade sökningen med en kontroll av ämnesord, CINAHL headings 

(Östlundh, 2017). Sökorden som kontrollerades var Downs syndrome, physical 

activity, exercise, health promotion och effect. Downs syndrome och physical activity 

återfanns som CINAHL headings. Sökorden effect*, health promotion och exercis* 
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återfanns inte som ämnesord och söktes som fritext (se bilaga A, tabell 1). En sökning 

genomfördes där CINAHL headings användes för sökorden Down syndrome, physical 

activity och fritext användes för sökorden exercis* samt effect*. Sökorden 

kombinerades med den booleska operatorn AND mellan begreppen (se bilaga B, 

tabell 2). Resultatet av sökningen var en artikel som lästes i sin helhet. Artikeln 

ansågs svara på studiens syfte och valdes ut som resultatartikel (se bilaga B, tabell 2).  

Vidare genomfördes en sökning med sökorden Down syndrome som CINAHL 

headings och physical acitivity, exercis* och effect* som fritext. Sökorden 

kombinerades med den booleska operatorn AND mellan begreppen (se bilaga B, 

tabell 2). Det resulterade i tre träffar. Samtliga titlar och abstract lästes, en av 

artiklarna valdes ut då den ansågs svara på studiens syfte (se bilaga B, tabell 2).  

Fortsättningsvis genomfördes en sökning med sökorden Downs syndrome som 

CINAHL headings och physical acitivity och effect* som fritext. Sökorden 

kombinerades med den booleska operatorn AND mellan begreppen (se bilaga B, 

tabell 2). Sökningen resulterade i åtta träffar där samtliga titlar och abstract lästes. 

Sökningen tog fram två tidigare utvalda artiklar men inga nya artiklar ansågs svara på 

studiens syfte (se bilaga B, tabell 2).  

En fritextsökning med sökorden Downs syndrome, physical acitivity och effect* som 

fritext genomfördes. Sökorden kombinerades med den booleska operatorn AND 

mellan (se bilaga B, tabell 2). Det resulterade i åtta träffar där samtliga titlar och 

abstract granskats i tidigare sökningar och inga nya artiklar valdes ut (se bilaga B, 

tabell 2).  

Slutligen utfördes en sökning med sökorden Down’s Syndrome, physical activity och 

health promotion som fritext (se bilaga B, tabell 2). Sökorden kombinerades med den 

booleska operatorn AND mellan begreppen. Sökningen resulterade i sju träffar där 

samtliga titlar och abstract lästes, en artikel valdes ut som motsvarade studiens syfte 

(se bilaga B, tabell 2). 

Artikelsökning i PsycINFO 

Sökning efter resultatartiklar genomfördes även i PsycINFO. PsycINFO är en databas 

som fokuserar på psykologisk forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2016). Inledningsvis kontrollerades sökorden i ämnesordlistan Theasaurus (Östlundh, 

2017). Sökorden Downs Syndrome, physical activity och exercise återfanns som 

Thesaurus (se bilaga A, tabell 1). Sökordet effect* och health promotion återfanns inte 

och användes som fritext (se bilaga A, tabell 1). Första sökningen genomfördes med 

sökorden Downs Syndrome, physical activity och exercise som Thesaurus och effect* 

som fritext. Sökorden kombinerades med den booleska operatorn AND mellan 
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begreppen (se bilaga B, tabell 2). Sökningen resulterade i fem träffar och samtliga 

titlar och abstract lästes. En artikel valdes ut som motsvarade studiens syfte (se bilaga 

B, tabell 2).  

Vidare genomfördes en sökning med sökorden Downs Syndrome och physical activity 

som Thesaurus och exercis* och effect* som fritext. Sökorden kombinerades med den 

booleska operatorn AND mellan begreppen (se bilaga B, tabell 2). Sökningen 

resulterade i sex träffar och samtliga titlar och abstract lästes. Ingen artikel valdes ut 

då de inte ansågs svara på studiens syfte (se bilaga B, tabell 2).  

Vidare genomfördes en sökning med sökordet Downs Syndrome som Thesaurus och 

physical activity och effect* som fritext (se bilaga A, tabell 1). Sökorden 

kombinerades med den booleska operatorn AND mellan begreppen (se bilaga B). 

Sökningen resulterade i 42 träffar och samtliga titlar och abstract lästes. Slutligen 

ansågs fem artiklar svara på studiens syfte, varav två var dubbletter från tidigare 

sökningar i CINAHL (se bilaga B, tabell 2).  

En sökning med fritext genomfördes för att verifiera om sökningen resulterade i fler 

artiklar som kunde svara på studiens syfte. Sökorden Down’s Syndrome, physical 

activity och effect* användes och det genererade i 44 träffar (se bilaga B). Sökorden 

kombinerades med den booleska operatorn AND mellan begreppen. I tidigare 

sökningar hade 42 av 44 abstract lästs och därför lästes endast två abstract. Inga 

artiklar ansågs svara på studiens syfte (se bilaga B, tabell 2).  

Sedan genomfördes en sökning med sökorden Down’s Syndrome, physical activity 

och health promotion (se bilaga B, tabell 2). Sökorden kombinerades med den 

booleska operatorn AND. Sökningen resulterade i 28 träffar där samtliga titlar och 

abstract lästes, en artikel motsvarade studiens syfte. Artikeln var en dubblett från 

tidigare sökning i CINAHL (se bilaga B, tabell 2). 

Artikelsökning i PubMed 

Den tredje databasen som användes var PubMed som är en gratisversion av databasen 

Medline. Databasen innehåller material från olika tidskriftsförlag inom omvårdnad, 

medicin samt odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen inleddes med en 

kontroll av MeSH-termer för att definiera sökningen (Östlundh, 2017). Sökorden 

Downs Syndrome, physical activity, effect, health promotion och exercise 

kontrollerades. Det resulterade i MeSH-termerna Down’s Syndrome och exercise. 

Sökorden physical activity, health promotion och effect återfanns inte som MeSH-

termer och användes som fritext (se bilaga A, tabell 1). Sökningarna i denna databas 

kunde inte begränsas till artiklar som enbart var peer reviewed då funktionen ej fanns. 

Inledningsvis genomfördes en sökning med sökorden Downs Syndrome och exercise 
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som MeSH-termer och physical activity samt effect* som fritext (se bilaga B, tabell 

2). Sökorden kombinerades med den booleska operatorn AND (se bilaga B, tabell 2). 

Sökningen resulterade i 48 träffar där samtliga 48 titlar och abstract lästes och tre 

artiklar ansågs svara på studiens syfte. En var dubblett från tidigare sökning i 

PsycINFO (se bilaga B, tabell 2).  

I bilaga B (tabell 2) redovisas ytterligare en genomförd sökning, denna gång endast 

med MeSH-term av sökordet Down’s Syndrome och fritextorden physical activity, 

effect* och exercis*. Sökningen kombinerade sökorden med den booleska operatorn 

AND mellan begreppen. Sökningen resulterade i 77 träffar där 77 titlar och 77 

abstract lästes. Inga nya artiklar valdes ut, endast två dubbletter ifrån tidigare sökning 

i PsycINFO (se bilaga B, tabell 2).  

Fortsättningsvis genomfördes en sökning med MeSH-term av sökordet Down’s 

Syndrome och fritextorden physical activity och effect*. Sökningen kombinerade 

sökorden med den booleska operatorn AND mellan begreppen. Sökningen resulterade 

i 94 träffar där 94 titlar och 94 abstract lästes. Inga nya artiklar valdes ut, endast två 

artiklar som var dubbletter ifrån tidigare sökning i PsycINFO och en ifrån tidigare 

sökning i CINAHL (se bilaga B, tabell 2).  

Det gjordes en sökning med MeSH-term av sökordet Down’s Syndrome och 

fritextordet exercis* (se bilaga B, tabell 2). Sökorden kombinerades med den booleska 

operatorn AND. Sökningen resulterade i 177 artiklar där 177 titlar och 29 abstract 

lästes (se bilaga B, tabell 2). Av de abstract som lästes valdes två artiklar ut som 

resultatartiklar varav båda artiklarna var dubbletter från CINAHL och PsycINFO (se 

bilaga B, tabell 2).  

En sökning med sökorden Down’s Syndrome, physical activity och health promotion 

gjordes (se bilaga B, tabell 2). Sökorden kombinerades med den booleska operatorn 

AND mellan begreppen. Sökningen resulterade i 21 träffar där samtliga titlar och 

abstract lästes men ingen artikel motsvarade studiens syfte (se bilaga B, tabell 2). 

Sammanfattning av datainsamlingen 

Genomgående läste båda författarna till föreliggande studie titlar, abstract och 

resultatartiklar. Samtliga sökningar i de tre olika databaserna resulterade i totalt nio 

resultatartiklar. Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för att säkerhetsställa att de vidhöll god vetenskaplig kvalitet. Enligt 

Carlsson och Eimans (2003) poängsätts artiklarna utefter deras olika delar vilket leder 

till en procentsats. Procentsatsen placerar artikeln på en tre-stegs skala där grad I 

motsvarar hög kvalitet, grad II medelhög kvalitet och slutligen grad III som står för att 

artikeln håller lägre vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eimans, 2003). Fyra artiklar 
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erhöll grad I, fem artiklar erhöll grad II och noll artiklar erhöll grad III. Detta innebar 

att nio artiklar slutligen användes i studien. Två artiklar var kvalitativa och resterande 

sju var kvantitativa. 

Databearbetning  

I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) genomgick samtliga artiklar en 

innehållsanalys. Steg ett innebar att artiklarna lästes i sin helhet och sammanfattades i 

en artikelöversikt (se bilaga C, tabell 3). Andra steget innebar att texten bearbetades 

för att urskilja nyckelord. Tredje steget utfördes för att sammankoppla nyckelorden i 

huvudteman. I det avslutande steget överlades resultatet ytterligare för att påvisa 

relevansen i den tematiska indelningen (Forsberg & Wengström, 2016). 

Forskningsetiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013) är en samling 

etiska principer som är riktat mot medicinsk forskning som innehåller mänsklig data 

samt mänskligt material. Helsingforsdeklarationen ligger till grund för nationella 

lagar och regler inom medicinsk forskning. En av de grundläggande principerna är 

deltagares samtycke vid forskning samt att deltagande måste vara frivilligt. Även om 

forskningsansvarig samråder med anhöriga måste deltagaren själv ge samtycke till att 

delta i studien. Om forskningen involverar personer som inte är kapabla att ge 

samtycke så måste forskargruppen söka samtycke hos en juridiskt auktoriserad 

representant (WMA, 2013). Anhöriga kan enligt Olsen och Trotter (2014) behöva i 

klä sig en advokatsroll rörande sin familjemedlem med funktionsnedsättning för att 

föra sin familjemedlems talan. Det är också viktigt att den medicinska forskningen 

inte går före deltagarnas välbefinnande eller intressen. Forskning som innefattar en 

grupp människor som är extra utsatta eller på något sätt känner sig förbisedda kan 

vara komplext och forskarna i studien måste vara lyhörda för eventuella hälsorisker 

(WMA, 2013). Det är extra viktigt är att vara lyhörd för personer med Downs 

syndroms hälsa. Att information framförs många gånger på olika vis är en 

förutsättning för öka möjligheten för förståelse hos deltagaren. Enligt WMA (2013) 

måste forskargruppen också göra en avvägning om resultat av studien kan vara 

gynnsamt för gruppen. Sekretess är av yttersta vikt för att skydda privatlivet för 

deltagarna och deras personuppgifter, allt för att skydda och minimera 

integritetsrisker med att delta i studien (WMA, 2013).  

Samtliga resultatartiklar i denna studie har undergått granskning av ländernas etiska 

nämnder eller universitetskommittéer. I Sverige anger Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) att forskning får inkludera individer om godkännande har gjorts enligt 

lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Lagen om etikprövning som avser människor 

(SFS 2003:460) innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser 
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människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också 

bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen om etikprövning är 

att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning 

(SFS 2003:460). 

Resultat 

Med utgångspunkt i datamaterialet i de nio resultatartiklarna framkom tre 

huvudteman: Hälsofrämjande fysisk aktivitet ger positiva fysiska effekter, 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet ger ökat välbefinnande samt Hälsofrämjande fysisk 

aktivitet främjar socialt samspel. Hälsofrämjande fysisk aktivitet ger positiva fysiska 

effekter anspelar på fysisk aktivitets effekt i kroppen och hur personer med Downs 

syndrom utvecklade sin motorik. Hälsofrämjande fysisk aktivitet ger ökat 

välbefinnande syftar på känslor och hur personer med Downs syndrom utvecklade 

sina kognitiva förmågor. Hälsofrämjande fysisk aktivitet främjar socialt samspel 

avser att lyfta fram hur personer med Downs syndroms sociala interaktioner 

utvecklades med hjälp av fysisk aktivitet.  

Hälsofrämjande fysisk aktivitet ger positiva fysiska effekter  

Hälsofrämjande fysisk aktivitet bidrog till förbättrad uthållighet hos personer med 

Downs syndrom (Aguiar et al., 2008; Silva et al., 2017) och ökad muskelstyrka (Lin 

& Wuang, 2012; Silva et al., 2017). Enligt Lin och Wuang (2012) var ökningen 

speciellt märkbar i muskelgrupper såsom höft och knä (Lin & Wuang, 2012). Silva et 

al. (2017) forskning visade att fysisk aktivitet genererade betydlig förbättring av 

statisk armstyrka, handstyrka och bålstyrka. Enligt Ferry et al. (2014) och Silva et al. 

(2017) generade fysisk aktivitet ökad prestationsförmåga hos personer med Downs 

syndrom. Det visade sig genom förbättrad hastighet på rörelser, flexibilitet och 

rörlighet. Även löphastighet, smidighet, balans och funktionell rörlighet förbättrades 

(Silva et al., 2017). I studien av Silva et al. (2017) var det signifikant skillnad mellan 

testgrupp och kontrollgrupp, där kontrollgruppens värde antingen försämrades eller 

var oförändrade. 

Fysisk aktivitet generade flera hälsofrämjande förbättringar hos personer med Downs 

syndrom (Aguiar et al., 2008; Ferry et al., 2014). Enligt Seron et al. (2015) bidrog 

fysisk aktivitet till ett sänkt blodtryck. Efter 12 veckor fysisk aktivitet blev det en 

signifikant förbättring av både systoliskt och diastoliskt blodtryck (Seron et al., 2015). 

Benmineraldepån i skelettet vid ländrygg och höft hos fysiskt aktiva personer med 

Downs syndrom ökade (Ferry et al., 2014). Fysisk aktivitet medförde även minskade 

nivåer av inflammatoriska cytokiner (Rosety-Rodriguez et al., 2013). Dessutom 

sänktes kroppsliga stress signaler med hjälp av fysisk aktivitet (Aguiar et al., 2008).  
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Ytterligare en hälsofrämjande följd av fysisk aktivitet var den minskade procenthalten 

av kroppsfett som visades i Ferry et al. (2014) och Rosety-Rodriguez et al. (2013) 

studier. Avvikande var Aguiar et al. (2008) resultat som inte visade någon signifikant 

förbättring av kroppsvikt hos personerna med Downs syndrom när de mätte deras 

BMI efter 16 veckors träning.  

Flera studier konstaterade att fysisk aktivitet bidrog till en förbättrad motorik hos 

personer med Downs syndrom (Aguiar et al., 2008; Lin & Wuang, 2012; Reinders, 

Bryden & Fletcher, 2015). Reinders et al. (2015) påvisade att fysisk aktivitet bidrog 

till en förbättrad kroppskontroll. Regelbunden fysisk aktivitet medförde en ökad 

medvetenhet om sin kropp. Förmågan att anpassa sig efter sin miljö utvecklades samt 

kroppsrörelser blev mer koordinerade och utvecklade. Intensiteten i kroppsrörelser 

kontrollerades bättre än tidigare (Reinders et al., 2015). Enligt Aguiar et al. (2008) 

och Rosety-Rodriguez et al. (2013) konstaterades det att fysisk aktivitet förbättrade 

grovmotoriken hos personer med Downs syndrom. Studien av förbättrad motorik i 

Reinders et al. (2015) studie var dock begränsad till dans som personen med Downs 

syndrom aktivt medverkat i. Rörelser som förbättrades enligt Aguiar et al. (2008) var 

krypa, hoppa, gå och springa. Lin och Wuang (2012) påvisade att även rörelser som 

hoppa åt sidan, hoppa på ett ben stillastående samt hoppa på ett ben åt sidan gjordes 

bättre.  

Förmågan att komma ihåg särskilda rörelser utvecklades med hjälp av fysisk aktivitet 

(Love & Angiovlasitis, 2016; Reinders et al., 2015). En av personerna med Downs 

syndrom berättade glatt att hon hade lärt sig färdigheten att på rätt sätt kunna placera 

fingrarna i hålen på bowlingklotet när hon bowlade (Love & Angiovlasitis, 2016). En 

annan person med Downs syndrom beskrev hur han blev bättre på att dansa till olika 

typer av musik (Reinders et al., 2015). 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet ger ökat välbefinnande  

När personen med Downs syndrom utförde fysisk aktivitet regelbundet bidrog det till 

en mer bekväm och personlig individ (Reinders et al., 2015). Hos personer med 

Downs syndrom bidrog fysisk aktivitet till ökat självförtroende, självsäkerhet och 

självkänsla (Love & Agiovlasitis, 2016; Reinders et al., 2015). Att kunna kalla sig 

själv en bra simmare, eller som några personer med Downs syndrom upplevde sig 

själva som sportmänniskor var viktigt i hänseende av att skapa sig en identitet (Love 

& Agiovlasitis, 2016). Att delta i fysisk aktivitet var kul för informanterna. Deras 

glädje och välbefinnande visade sig i ansiktsuttryck, tal- och kroppsspråk (Reinders et 

al., 2015). Enligt Love och Agiovlasitis (2016) ökade motivationen när personerna 

med Downs syndrom kände att den fysiska aktiviteten var hälsofrämjande. Som ett 

resultat av träningen kände de sig trötta men samtidigt uppfyllda av energi (Love & 

Agiovlasitis, 2016). 
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Personer med Downs syndrom uttryckte en glädje över att få tillhöra en grupp och att 

få nya vänner inom sporten. De såg nya vänner i sina chefer, arbetskamrater eller 

vårdare (Love & Agiovlasitis, 2016). Beröm för sitt deltagande från sina kamrater 

bidrog till ett förhöjt självförtroende (Reinders et al., 2015). Love och Agiovlasitis 

(2016) påvisade att personer med Downs syndrom även uttryckte att beröm i form av 

priser var något som uppskattades. Priser att kunna visa upp för vänner och familj var 

något som kändes viktigt. Vidare skriver Love och Agiovlasitis (2016) att personer 

med Downs syndrom uttryckte en allmän glädje över utbudet av aktiviteter och 

sporter (Love & Agiovlasitis, 2016).  

När personen med Downs syndrom kände att hen gjorde framsteg och utvecklades i 

sin aktivitet blev hen exalterad och glad (Reinders et al., 2015). Känslan av att kunna 

utföra en aktivitet och uppnå ett resultat fick deltagarna att känna sig som vinnare. 

Personerna med Downs syndrom uppgav att de kände sig nöjda när de behärskade en 

speciell rörelse eller ett speciellt moment. Personerna med Downs syndrom visade 

stor lustfylldhet när de utförde rörelser som de tyckte om. När de lyckades kontrollera 

specifika rörelser som till exempel att kunna fånga en boll eller att kunna dribbla en 

basketboll kände de sig tillfredsställda. Att kunna fånga en fisk eller att göra en strike 

upplevdes som viktigt och prestigefullt (Love & Agiovlasitis, 2016).  

Studien av Reinders et al. (2015) visade att minnet förbättrades av fysisk aktivitet. 

Förmågan att röra sig synkroniserat med andra och komma ihåg koreografi 

utvecklades. Den kognitiva förmågan att härma och följa efter förbättrades. Det 

framgick att kunskapen om vilka tillfällen det var lämpligt att själv aktivt delta och 

vilka tillfällen det var lämpligt att stanna upp och lyssna förbättrades (Reinders et al., 

2015). Fysisk aktivitet främjade en förbättrad koncentrationsförmåga hos personer 

med Downs syndrom (Chen, Ringenbach, Crews, Kulinna & Amazeen, 2014; 

Reinders et al., 2015). Chen et al. (2014) konstaterade att personer med Downs 

syndrom hade lättare att fokusera och koncentrera sig efter fysisk aktivitet.  

Hälsofrämjande fysisk aktivitet främjar socialt samspel  

Den fysiska aktiviteten främjade möjligheten att interagera med andra (Reinders et al., 

2015). Enligt Love och Agiovlasitis (2016) samt Reinders et al. (2015) uttryckte 

personerna med Downs syndrom en glädje över att göra saker tillsammans med andra 

samt att få tillhöra ett socialt nätverk. Reinders et al. (2015) menar att fysisk aktivitet 

gav sociala erfarenheter som annars gås miste om. Det framgick även att personen 

med Downs syndrom blyghet minskade under studiens gång. Fysisk aktivitet främjade 

ett socialt engagemang där det verbala samspelet utvecklades (Reinders et al., 2015). I 

Love och Agiovlasitis (2016) framgår det att personer med Downs syndrom 

uppfattade att den fysiska aktiviteten gav starka band med andra personer. En kvinna 

som promenerade tillsammans med en man refererade till honom som sin make trots 
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att de inte var gifta. Personer med Downs syndrom uttryckte även att anledningen till 

att de gillade en specifik sport till stor del berodde på deras tränare. Relationen till 

tränaren var en viktig anledning till varför den fysiska aktiviteten uppskattades. En 

annan anledning till varför en sport uppfattades som roligare än en annan kunde även 

bero på om det var någon familjemedlem som utövade sporten (Love & Agiovlasitis 

2016).  

Studien av Love och Agiovlasitis (2016) uppmärksammar att sociala interaktioner i 

samband med fysisk aktivitet främjar motivation och glädje. Att utföra en lagsport 

tillsammans med vänner bringade lycka över att få vara en lagspelare. Personerna 

med Downs syndrom kunde räkna upp namnen på sina lagkamrater som de upplevde 

att de hade haft ett starkt band med. Leken lyftes även upp som en viktig del till 

varför fysisk aktivitet uppskattades. Lekar tillsammans med andra människor och djur 

var något som personer med Downs syndrom uppskattade då beröm från de andra 

deltagarna i leken fick dem att må bra. Personer med Downs syndrom tyckte att det 

var roligt att få göra en del av aktiviteterna med vänner, familj, djur och vårdgivare. 

Samspelet med djur gick lika bra som samspelet med människor. Några personer med 

Downs syndrom berättade om hur roligt det var att leka tillsammans med hundar eller 

att få gå på hundpromenad (Love & Agiovlasitis, 2016). 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Metoden diskuteras utifrån fyra kvalitetsindikatorer: trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Detta för att säkerhetsställa att forskningen 

håller god kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012).  

Syftet var att belysa betydelsen av hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer med 

Downs syndrom. Endast sökningar med sökord som återfanns i syftet genomfördes 

för att stärka trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2015). Det svenska sökordet 

betydelse likställdes med det engelska ordet effect, detta kan ses som en svaghet då 

den engelska ordet effect har en annan innebörd. Samtliga resultatartiklar var skrivna 

på engelska vilket kan ses som en svaghet då det engelska språket inte är författarna 

till föreliggande studies modersmål. Sökningar med ämnesord genomfördes för att 

möjliggöra ett resultat som var mer exakt (Karlsson, 2017). Studiens sökord 

kombinerades med den booleska operatorns AND för att precisera sökningen 

(Forsberg & Wengström, 2015). Författarna till föreliggande studie beskrev 

inklusions- och exklusionskriterier noggrant för att höja studiens bekräftelsebarhet 

(Wallengren & Henricson, 2012). I enlighet med Östlundh (2017) användes 

årtalsavgränsning för att få fram aktuell forskning och artiklar som publicerats före år 

2008 exkluderades.  
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För att styrka studien genomfördes sökningarna i tre olika databaser: CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. I enlighet med Henricson (2012) valde författarna till denna 

studie att inkludera resultatartiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod 

eftersom det gav fler aspekter inom valt område. Samtliga titlar, abstract och 

resultatartiklar lästes utav båda författarna vilket ökar studiens pålitlighet. Den 

inledande sökningen genererade mer kunskap och författarna blev ytterligare pålästa 

inom det valda ämnet vilket stärker bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 

2012). Den egentliga sökningen genomfördes systematiskt enligt Wallengren och 

Henricson (2012) och höjer bekräftelsebarheten ytterligare. Sökningarna genererade 

nio artiklar som svarade på studiens syfte, de granskades först enskilt och sedan 

tillsammans vilket stärker studien. Wallengren och Henricson (2012) hävdar att 

kvalitetsgranskning av artiklar i en litteraturstudie är av hög prioritet för att kunna 

säkerhetsställa ett gott värde av studiens resultat. Därför granskades samtliga artiklar 

enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. De artiklar som inte erhöll grad I 

eller II på skalan exkluderades då det var en av studiens exklusionskriterier.  

Trovärdigheten i studien styrks av att resultatet i studien är rimligt och giltigt för den 

kontext som avses (Wallengren & Henricson, 2012). Då författarna inte haft någon 

specifik förförståelse inom det valda ämnet ökar studiens pålitlighet (Wallengren & 

Henricson, 2012). Avsaknad av förförståelse betyder att det inte finns någon tidigare 

kunskap eller erfarenhet inom ämnet (Priebe & Landström, 2012). Peer debriefing har 

kontinuerligt genomförts genom studiens gång vilket stärker trovärdigheten. Peer 

debriefing innefattar att personer med samma kunskapsnivå kritiskt läser studiens 

material för att ge konstruktiv kritik och synpunkter (Wallengren & Henricson, 2012). 

Den här studiens kritiska vänner innefattar handledare, lärare, klasskamrater och en 

disputerad inom närliggande vetenskapligt område. Överförbarheten för studiens 

resultat är utifrån Wallengren och Henricson (2012) begränsat, då det är avgränsat till 

en specifik grupp av människor. Det som minskar överförbarheten är att i de nio 

resultatartiklarna är det mycket skilda syften och ett brett åldersspann på studiernas 

deltagare. Ingen av studierna var genomförd i Skandinavien men resultatet kan anses 

överförbart till ett svenskt kontext. Det som stärker överförbarheten är att resultatet 

beskrivits noggrant och att trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten för 

studien är säkerhetsställd (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion  

Resultatet i litteraturstudien visar tydligt att fysisk aktivitet bevarar hälsa och 

förebygger ohälsa hos personer med Downs syndrom. Fysisk aktivitet genererade mer 

välmående, gladare samt fysiskt starkare personer med ökad motståndskraft mot 

folksjukdomar.  
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WHO (1984) beskriver hälsofrämjande arbete som en process som strävar mot hälsa. 

Fysisk aktivitet har visat sig vara en viktig komponent i en sådan process (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). En förståelse för hur fysisk aktivitet kan se ut för personer 

med Downs syndrom kan ge dem bättre förutsättningar för en hälsofrämjande aktiv 

fritid (Draheim, 2002; Heller et al., 2002; Phillips & Holland, 2011). Författarna till 

föreliggande studie anser därför att sjuksköterskan bör ha god kunskap om fysisk 

aktivitet, hur det påverkar personer med Downs syndrom och hur det förebygger 

sjukdom. Enligt Mahy et al. (2010) kan brist på fysisk aktivitet bland annat bero på 

brist på stöd från olika instanser. Sjuksköterskan kan påverka det genom att bedriva 

personcentrerad vård och för att utföra det krävs det att sjuksköterskan ser personen 

och inte diagnosen (Edvardsson et al., 2008). För när personer med Downs syndrom 

utförde fysisk aktivitet upplevde de det som hälsofrämjande (Love & Angiovlasitis, 

2016). Det ingår i sjuksköterskans roll att observera och utvärdera aktivitetsförmågan 

hos personen som söker vård (Statensfolkhälsoinstitut, 2011). Den fysiska 

aktivitetsnivån hos vuxna med Downs syndrom har dock en tendens till att vara låg 

(Draheim et al., 2002; Heller et al., 2002; Phillips & Holland, 2011). Sjuksköterskan 

får skriva ut FaR till personer som inte har tillräcklig vardagsmotion (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Tidigare forskning visar att det finns kunskap om hur fysisk 

aktivitet förbättrar hälsan hos personer med Downs syndrom. Sänkt blodtryck (Seron 

et al., 2015) och minskade nivåer av inflammatoriska cytokiner (Rosety-Rodriguez et 

al., 2013) har påvisats. En förbättrad hälsa är något som eftersträvas, personer med 

Downs syndrom besöker sjukvården oftare i jämförelse med den generella 

populationen (Isaacs et al., 2010; Hendrie et al., 2013; Lunsky et al., 2014; Walker et 

al., 2016). Vistelsens varaktighet är också längre än genomsnittet (Zhu et al., 2013; 

Lunsky et al., 2014). Vuxna med Downs syndrom löper större risk att drabbas av 

fetma (Pikora et al., 2014). Enligt forskare (Ferry et al., 2014; Rosety-Rodriguez et 

al., 2013) minskade procenthalten av kroppsfett med hjälp av fysisk aktivitet hos 

personer med Downs syndrom. När deras BMI mättes visades dock ingen förbättring 

(Aguiar et al., 2008). En orsak till att BMI mätningen inte visade någon förändring 

kan vara felklassificering. Enligt Peterson, Thomas, Blackburn och Heymsfield 

(2016) så felklassificeras personer när BMI används som mätinstrument. BMI kan ge 

samma utslag på en gravt överviktig person med liten muskelmassa som en vältränad 

person med stor muskelmassa. Lin och Wuang (2012) konstaterade att ökad fysisk 

aktivitet bidrog till ökad muskelmassa hos personer med Downs syndrom. Författarna 

till föreliggande studie konstaterade att detta kan vara orsaken till att personerna med 

Downs syndroms BMI i Aguiar et al. (2008) studie inte minskade.  

Inaktivitet hos personer med Downs syndrom påverkar deras rörlighet negativt 

(Pikora et al., 2014). Hos personer med Downs syndrom ökade medvetenheten om sin 

kropp med hjälp av fysisk aktivitet (Reinders et al., 2015) samt resulterade även i en 

förbättrad motorik (Aguiar et al., 2008; Lin & Wuang, 2012; Reinders et al., 2015). I 
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tidigare forskning presenteras liknande resultat som visade på att fysisk aktivitet 

bidrar till en förbättrad rörelseförmåga (Becker & Drusing, 2010). Enligt Silva et al. 

(2017) erhölls en signifikant förbättring av statisk arm- och handstyrka, bålstyrka, 

balans samt smidighet i samband med olika fysiska aktiviteter. En teori är att detta 

resultat skulle kunna minska behovet av hjälpmedel såsom rullatorer, duschstolar 

samt käppar som landstinget enligt SFS 1982:763 kan erbjuda.  

Ytterligare en utveckling som fysisk aktivitet resulterade i var ett förbättrat minne hos 

personer med Downs syndrom. Det förbättrade minnet underlättade när personen med 

Downs syndrom skulle komma ihåg en koreografi eller följa instruktioner (Reinders 

et al., 2015). Dessa observationer stöds även av tidigare forskning (Becker & Drusing, 

2010). När personer med Downs syndrom behärskade invecklade moment och mindes 

dessa uttryckte de en stolthet och lycka. Forskning av Love och Agiovlasitis (2016) 

påvisade att glädjen att få tillhöra en grupp och att få nya vänner var hälsofrämjande. 

Det bidrog till skapandet av en identitet och ökade självkänslan (Love & Agiovlasitis, 

2016). Det finns teorier om att fysisk aktivitet i form av dans utvecklar 

kommunikationsförmågan med andra och ökar självständighet (Jobling, Virji-Babul 

& Nichols, 2006). Social interaktion med andra i samband med fysisk aktivitet var ett 

generellt intresse hos personer med Downs syndrom. Det sociala samspelet var inte 

begränsat till bara andra människor, utan även djur inkluderades i de fysiska 

aktiviteterna (Love & Agiovlasitis, 2016). Kommunikation kan vara en utmaning för 

personer med Downs syndrom, då det kan vara svårt att göra sig förstådd (Cleary & 

Doody, 2016). Reinders et al. (2015) påvisade att fysisk aktivitet främjade den verbala 

kommunikationen i sociala sammanhang. Liknande resultat presenteras i Jobling et al. 

(2006) studie, där fysisk aktivitet visade sig utveckla kommunikationsförmågan med 

andra, både verbalt och kroppsligt. Författarna till föreliggande studie konstaterade att 

förbättrad kommunikation med teckenspråk mellan sjuksköterskan och personen med 

Downs syndrom hjälper anhöriga och personen själv. Det blir lättare för personen 

med Downs syndrom att uttrycka sig och få rätt hjälp och stöttning.  

Självförtroende, självkänsla, glädje och välbefinnande var positiva känsloaspekter 

som höjdes med hjälp av fysisk aktivitet (Reinders et al., 2015). Fysisk aktivitet har 

också visat sig minska negativa känsloaspekter som ångest (Zhanjia & Weiyun, 

2018). Detta resultat överensstämmer med annan forskning som påvisar att fysisk 

aktivitet minskar social ångest och istället ökar självkänslan och självförtroendet 

(Becker & Drusing, 2010).  

Konklusion och implikation 

Fysisk aktivitet var hälsofrämjande för personer med Downs syndrom. Många 

positiva hälsoeffekter både kroppsligt och psykologiskt har konstaterats vid 

regelbunden fysisk aktivitet. Förbättrad muskelstyrka, uthållighet, balans och rörlighet 
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uppstod till följd av regelbunden fysisk aktivitet. Livshotande tillstånd som fetma och 

hjärt-kärlsjukdomar och andra kroppsliga besvär är inte lika riskfyllt när personer med 

Downs syndrom utövar regelbunden fysisk aktivitet. Kognitiva förmågor såsom bättre 

minne, koncentrationsförmåga och kroppskontroll utvecklas. Fysisk aktivitet bidrog 

till ett ökat socialt liv, vilket resulterade i ett större välbefinnande och en tydligare 

identitet. Mjuka värden såsom självförtroende, självsäkerhet och självkänsla ökade då 

fysisk aktivitet skapade glädje och samhörighet med andra. Kunskapen om hur fysisk 

aktivitet påverkar personer med Downs syndrom behöver spridas. Sjuksköterskor 

möter personer med Downs syndrom i sitt arbetsliv. Undervisning för sjuksköterskor 

och anhöriga om hur gynnsamt fysisk aktivitet är för personer med Downs syndrom 

rekommenderas av författarna till föreliggande studie. Vardagsmotion i kombination 

med en inspirerande aktiv fritid kan bidra till förbättrade förutsättningar för ett 

hälsosamt liv. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CinAHL PsycINFO PubMed 

Down’s syndrom 

”Down syndrome” [Cinahl 

headings] 

“Down’s syndrome” 

[fritext]  

”Down’s syndrome” 

[Thesaurus]  

“Down’s syndrome” 

[fritext] 

”Down’s syndrome” 

[MeSH]  

“Down’s syndrome” 

[fritext] 

Fysisk aktivitet 

”Physical activity” [Cinahl 

headings] 

”Physical activity” [fritext] 

”Physical activity” 

[Thesaurus] 

“Physical activity” 

[Fritext] 

”Physical activity” 

[Fritext] 

Betydelse “Effect*” [fritext] “Effect*” [Fritext] “Effect*” [Fritext] 

Träning “Exercis*” [Fritext] 
“Exercise” [Thesaurus] 

“Exercis*” [Fritext] 

“Exercise” [MeSH] 

“Exercis*” [Fritext] 

Hälsofrämjande 
“Health promotion” 

[Fritext] 

“Health promotion” 

[Fritext] 

“Health promotion” 

[Fritext] 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

( )= Sökningar som genererade i dubbletter. 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

181025 CinAHL 

(MH “Down syndrome”) AND (MH “physical 

activity”) AND effect* AND exercis* 

Limits: 2008-2018, english, peer reviewed 

1 1 1 1 

181025 CinAHL 

(MH “Down syndrome”) AND physical activity AND 

effect* AND exercis* 

Limits: 2008-2018, english, peer reviewed 

3 3 1 1 

181025 CinAHL 

(MH “Down syndrome”) AND physical activity AND 

effect* 

Limits: 2008-2018, english, peer reviewed 

8 8 0 0 

181025 CinAHL 
Down syndrome AND physical activity AND effect* 

Limits: 2008-2018, english, peer reviewed 
8 0 0 0 

181025 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT("Down's Syndrome") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Physical Activity") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Exercise") AND effect* 

Limits: 2008-2018, english,  peer reviewed 

5 5 1 1 

181025 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT("Down's Syndrome") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Physical Activity") AND 

Exercis* AND effect* 

Limits: 2008-2018, english,  peer reviewed 

6 6 0 0 

181025 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT("Down's Syndrome") AND 

(Physical Activity) AND effect* 

Limits: 2008-2018, english,  peer reviewed 

42 42 5 3 (2) 

181025 PsycINFO 

Down's Syndrome AND Physical Activity AND 

effect* 

Limits: 2008-2018, english, peer reviewed 

44 2 0 0 

181025 PubMed 

("Down Syndrome"[Mesh]) AND "Exercise"[Mesh] 

AND physical activity AND effect* 

Limits: 10 years, english 

48 48 3 2 (1) 

181025 PubMed 

("Down Syndrome"[Mesh]) AND Exercis* AND 

physical activity AND effect* 

Limits: 10 years, english 

77 77 2 (2) 

181025 PubMed 

("Down Syndrome"[Mesh]) AND physical activity 

AND effect* 

Limits: 10 years, english,  

94 94 3 (3) 

181025 PubMed 
("Down Syndrome"[Mesh]) AND exercis* 

Limits: 10 years, english 
177 29 2   (2) 

181101 CINAHL 

Down syndrome AND physical activity AND health 

promotion 

Limits: 2008-2018, english, peer reviewed 

7 7 1 1 

181101 PsycINFO 

Down's Syndrome AND Physical Activity AND 

health promotion 

Limits: 2008-2018, english,  peer reviewed 

28 28 1 (1) 

181101 PubMed 

Down’s Syndrome AND physical activity AND health 

promotion 

Limits: 10 years, english 

21 21 0 0 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Aguiar, A., Tuon, T., Alburquerque, M., Rocha, G., Speck, A., Araújo, J., Dafré, A., Prediger, R., 

Pinho, R. (2008). The exercise redox paradigm in the Down’s syndrome: improvements in motor 

function and increases in blood oxidative status in young adults.  Journal of Neural Transmission, 

115, 1643-1650. doi: 10.1007/s00702-008-0120-x  

Land  

Databas 

Brasilien. 

PsycINFO. 

Syfte Undersöka effekterna av laktat i blodet och individernas motorik med hjälp av kontrollerad 

handledd judoträning hos 21 unga vuxna med Downs syndrom.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie.  

Epidemiologisk design.  

Urval 21 manliga individer med Downs syndrom valdes ut strategiskt utav forskarna.  

Datainsamling Inledningsvis kontaktades deltagarna och deras föräldrar för att samla in bakgrundsinformation 

om deltagarna. När studien drog igång medverkade deltagarna i aktiv judoträning i 16 veckor. 

Träningen varade i 50 minuter och genomfördes tre gånger i veckan. Samtliga deltagare hade ett 

deltagande på över 80%. Mätning av motorik gjordes med The Gross Motor Function Measure 

(GMFM) 88. Mätningarna genomfördes dagen före första träningspasset och 48 h efter det sista 

genomförda träningspasset, innan blodprovstagning. Laktatet mättes under träningspassets gång, 

med kapillärt blod ifrån örsnibben.  

Dataanalys Den statistiska utvärderingen av resultaten gjordes med Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 12.0.  

Bortfall Inga kända bortfall. 

Slutsats Deltagarna i studien visade ingen signifikant förändring av sitt BMI. Deltagarnas motorik visade 

signifikant förbättring med mätning av GMFM. Rörelser såsom krypa, gå och springa blev bättre 

med hjälp av fysisk aktivitet. Laktatet sänktes med hjälp av fysisk aktivitet och deltagarnas 

uthållighet förbättrades.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 77% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Chen, C., Ringenbach, S., Crews, D., Kulinna, P., Amazeen, E. (2015). The association between a 

single bout of moderate physical activity and executive function in young adults with Down 

syndrome: a preliminary study. Journal of intellectual disability research, 59, 589-598. doi: 

10.1111/jir.12163  

Land  

Databas 

USA. 

CINAHL. 

Syfte Undersöka inverkan av ett enda övningstillfälle hos unga med Downs syndrom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Kohortstudie. 

Urval 32 deltagare rekryterades från ett lokalt special olympiskt program och en downs syndroms 

förening. 22 deltog i studien uppdelade i två grupper (en experiementgrupp 

 och en löpningsgrupp). Två exkluderades från studien och endast 20 slutförde studien. 

Datainsamling Intresserade föräldrar och målsmän kontaktade studien via telefon och email. The Peabody picture 

vocabulay test användes för att mäta intelligensnivån för att kunna säkerställa att deltagarna kunde 

uppfatta språket och kunna ta direktiv. Studien bestod av tre verkställande övningar (I) Val-

responstid (II) Uppmärksamhetsförskjutning (III) Hämning. Värden av verkställande övningar 

funktioner testades före och efter träningstillfället. Löpningsgruppen tränade gång/löp på löpband i 

20 min. Ord och bilder blev presenterade för deltagarna i experimentgruppen som de fick para 

ihop enligt egen mening. De fick också se en bild på ett E som de fick bestämma åt vilken riktning 

E pekade. Deras hörsel testades med hjälp av en audiometer. Val-responsiden testade med att 

deltagarna fick sätta sina pekfingrar på två knappar som var och en representerade ett blått ljus och 

ett vitt ljus. Sen fick deltagarna trycka på rätt knapp för rätt ljus. Uppmärksamhetsskiftande 

testades med att deltagarna skulle sortera kort efter samma färg som rätt och blått. Hämning 

testades deltagarnas förmåga att undertrycka irrelevant och störande stimuli.  

Dataanalys En envägs analys av ANCOVA applicerades för att undersöka skillnader i efterprövningsresultatet 

av de olika övningarna. Förprövningsresultat var kovariant. Statistiska analyser utfördes med 

användning av SPSS 19.0 och statistisk signifikans bedömdes med hjälp av alfa-nivå av 0.5. 

Bortfall Beräknat bortfall. 

Slutsats Resultaten visade sig vara icke signifikanta förbättringar i val-responstid och 

uppmärksamhetsförskjutning men en statisk signifikans i förbättring av hämning efter 

träningstillfället. Det framgick också i studien att unga människor med Downs syndrom kan få en 

ökad prestanda av regelbunden måttlig gångträning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Ferry, B., Gavris, M., Tifrea, C., Serbanoiu, S., Pop, A., Bembea, M., Courteix, D. (2014). The 

bone tissue of children and adolescents with Down syndrome is sensitive to mechanical stress in 

certain skeletal locations: A 1-year physical training program study. Research in Development 

Disabilities, 35, 2077-2084. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2014.05.004  

Land  

Databas 

Rumänien. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet var att bedöma effekten av ett 1-årigt träningsprograms påverkan på skelettet hos barn med 

Downs syndrom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod.  

Kohortstudie. 

Urval 45 personer med Downs syndrom (24 pojkar och 18 flickor) deltog i studien. Deltagarna delades 

in i två grupper, en övningsgrupp och en icke utövande grupp. Deltagarna valdes från olika skolor 

och specialistinstitut i Rumänien. 

Datainsamling Föräldrar och barn informerades om målen och genomförandet av studien, såväl risker som 

fördelar. Skriftligt informerat samtycke från målsmän och deltagare erhölls. Alla undersökningar 

utfördes i början och slutet av programmet som varade under ett år. Träningen bestod i fysisk 

aktivitet två ggr i veckan x60 min. Övningarna var slalom, styrketräning, hinderbana, gymnastik, 

stående hopp, sit- and- reach, situps och manuell dynamometri. En dietundersökning där barnen 

och deras målsmän dokumenterade barnens matvanor utfördes. Dokumentationen bestod av ett 

frågeformulär. Registreringarna bearbetades med hjälp av Nutrilog som visar näringsanalysen. Ett 

frågeformulär över fysisk aktivitet användes för att registrera den genomsnittliga 

energiförbrukningen.  

Dataanalys Alla värden uttrycktes som medelvärde och standardavvikelse. Den normalfördelningen av 

värdena bedömdes med Shapiro- Wilk test. Envägs ANCOVA användes. Antingen så användes 

Paersons metod, korrelationskoefficient eller Spearman test utfördes för att bedöma en potential 

länk mellan skelettet och fysiskaktivitet. Alla analyser utfördes med SPSS program PASW version 

20. 

Bortfall Inga kända bortfall. 

Slutsats Ett år av träning ökade prestandan hos övningsgruppen. Det viktigaste resultatet visade på att det 

finns svagheter på skelettet hos barn med Downs syndrom. Ingen av grupperna förändrade sitt 

energiintag eller energiuttag. Den tränade gruppen visade på att ha en förbättrad 

kroppskomposition och hade ökat sin benmassa vid höft och ländrygg. Resultatet visade på att ett 

långsiktigt träningsprogram är att föredra samt att en systematisk träningsform ger ett positivt 

resultat.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 88% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Lin, H., Wuang, Y. (2012). Strength and agility training in adolescents with Down syndrome: A 

randomized controlled trial. Research in Developmental Disabilities, 33, 2236-2244. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2012.06.017  

Land  

Databas 

Taiwan. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekterna av ett utbildningsprogram för ungdomar med 

Downs syndrom, där fokus låg på smidighet och styrka. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod.  

Kohortstudie. 

Urval 92 ungdomar rekryterades och jämnfördelades i två grupper, en träningsgrupp och en 

kontrollgrupp. Ungdomar i åldern 13-18 år som hade en möjlighet att följa enkla instruktioner och 

kunde ge ett skriftligt samtycke rekryterades. Studien vände sig till 17 gymnasieskolor och fyra 

institutioner. Studien kontaktade i första hand skolsköterskorna och lärarna för att se om det fanns 

något intresse bland ungdomarna. Föräldrar och målsmän fick ta del av information om studien 

och att deras ungdom slumpmässigt skulle väljas till antingen övningsgruppen eller 

kontrollgruppen. Undertecknat samtycke erhölls från föräldrar och målsmän.  

Datainsamling Övningsutbildningen startade med 10 min på löpband och sen 20 min virituell baserad 

verklighetsträning (VR) från Nintendo WII spelteknik där en trådlös kontroll interagerar med 

spelaren genom rörelsedetektorsystem tre gånger i veckan i sex veckor. Mätningar före och efter 

träningen fokuserades på smidighet och styrka. Hjärtregistrering mättes efter varje aktivitet.  

Dataanalys En handhållen dynamometer mätte musklerna i de nedre extremiteternas styrka. Subtestest  

testades av Bruininks-Oseretskys test of motor proficiency- second edition. SPSS version 15.0 

användes för att analysera data. ANOVA utfördes för att jämföra före och efter resultat I 

muskelstyrka och smidighet.  

Bortfall Beräknat bortfall. 

Slutsats Deltagarnas i träningsgruppen kroppsvikt minskade under studien. Regelbunden träning med 

Nintendo WII kan erbjudas och övervakas av en outbildad personal vilket gör träningsformen 

relativt lätt tillgängligt. Kombinationen löpband samt VR träningsform kan vara effektivt och öka 

motivationen och lekfullheten hos ungdomarna med Downs syndrom. Övningsgruppen hade en 

signifikant förbättring i smidighet och muskelstyrka i alla muskelgrupper som mättes (höft 

extensorer, höft flexor, knä extensorer, knä flexorer, fotled plantarflexorer och höft adductor). 

Knämuskelgruppen både flexorer och extensorer hade de största ökningarna av alla uppmätta 

muskelgrupper.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 72% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Love, A., Agiovlasitis, S. (2016). How Do Adults With Down Syndrome Perceive Physical 

Activity? Adapted Physical Activity Quarterly, 33, 253-270. 

doi:http://dx.doi.org/10.1123/APAQ.2015-0042 

Land  

Databas 

USA. 

CINAHL. 

Syfte Syftet var att undersöka hur individer med Downs syndrom deltog i fysisk aktivitet, träning och 

sport.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie. 

Grounded theory. 

Urval 30 vuxna med Down syndrom valdes strategiskt ut med hjälp av personal på bostadsanläggningar, 

medlemmar av Down syndrom-supportgrupper och andra personliga kontakter.  

Datainsamling Djupintervjuer face-to-face med deltagarna genomfördes. Alla intervjuer spelades in på en 

bandspelare. Alla intervjuer började med en förklaring för deltagarna om anledningen till 

forskningen. Frågorna var anpassade utefter deltagarnas individuella förmågor men var överlag 

korta och enkla. Intervjuarna upprepade frågorna i olika former för att säkerhetsställa att 

deltagarna gav svaret som var mest lämpligt för dem. Efter avslutad intervju med deltagaren bad 

forskarna föräldern eller vårdgivaren om han eller hon kunde bekräfta deltagarens svar.  

Dataanalys Analysen av datan gjordes överlag i en grounded theory-inriktning och genomfördes samtidigt 

som intervjuerna fortgick. Intervjuerna transkriberades ord för ord. Analysen av datan började 

med att identifiera teman och mönster i deltagarnas svar. Nästa steg involverade att forskarna 

jämförde mellan de olika intervjuerna och skapade ytterligare teman.  

Bortfall Inga kända bortfall.  

Slutsats Personer med Downs syndrom har efter studien en positiv syn på fysisk aktivitet, träning och 

sport. Resultatet slutade i tre teman (1) deltagande, (2) framsteg och (3) prestation. Deltagarna 

utryckte att de mådde bra av fysisk aktivitet relaterat till den sociala kontakten med andra. 

Deltagarnas självvärde höjdes i takt med att de utförde en viss fysisk aktivitet. Deltagarna kände 

även glädje av att kunna genomföra en specifik uppgift. Känslan av att klara av att genomföra 

specifika uppgifter lyftes upp och deltagarna beskrev det som en positiv känsla.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 73% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 6 

 

 

Referens Reinders, N., Bryden, P., Fletcher, P. (2015). Dancing with Down syndrome: a phenomenological 

case study. Research in Dance Education, 16, 291-307. doi: 10.1080/14647893.2015.1036018  

Land  

Databas 

Kanada. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet med studien var tvåfaldigt: (1) att undersöka Luke’s (en individ med Downs syndrom) 

specifikt upplevda erfarenhet och påverkan av ett dansprogram på sex veckor, (2) undersöka hans 

upplevda erfarenhet av dans ur perspektivet ifrån hans föräldrar och dansinstruktör.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer, fenomenologisk analys. 

Urval Strategiskt urval. 

Datainsamling Inledningsvis skickades ett frågeprotokoll ut till deltagarna med bakgrundsfrågor, frågor som 

”Vad är din relation med Luke” ställdes. Första veckan av dansprogrammet genomfördes face-to-

face intervjuer som fokuserade på information om Luke, hans förmågor och hans kunskap om 

dansprogrammet. Sex veckor senare genomfördes ytterligare en face-to-face intervju med 

deltagarna där intervjun fokuserades på dansprogrammets effekter. Alla intervjuer spelades in på 

en bandspelare. Fältnoteringar registrerades före och efter varje intervju om tid, plats, stämning, 

kroppsspråk och känslouttryck. 

Dataanalys Fenomenologisk analys av innehållet genomfördes. Samtliga intervjuer lästes, transkriberades och 

avidentifierades. Triangulering genomfördes två gånger för att säkerhetsställa god kvalité av 

insamlad data. För att eliminera bias eliminerade den huvudsakliga forskaren personliga 

bedömningar om deltagarna och deras erfarenheter av dans under processen.  

Bortfall Inga kända bortfall.  

Slutsats Deltagarna kände att dansprogrammet var fördelaktigt. Dansläraren ansåg att Luke gynnades 

fysiskt, socialt och psykiskt. Dansen hade en positiv inverkan på Luke’s sociala, fysiska och 

psykiska färdigheter. Framförallt gav dansklassen honom möjlighet att utvidga sin sociala cirkel, 

han blev mer engagerad och mer fysiskt aktiv. Luke’s motorik förbättrades och hans förmåga att 

följa musiken. Det var motiverande att få beröm av andra, exempelvis applåder.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
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Artikel 7 

 

 

Referens Rosety-Rodriguez, M., Camacho, A., Rosety, I., Fornieles, G., Rosety, M., Diaz, A., Rosety, M., 

Ordones, F. (2013). Resistance circuit training reduced inflammatory cytokines in a cohort of male 

adults with Down syndrome. Med Sci Monit, 19, 949-953. doi: 10.12659/MSM.889362  

Land  

Databas 

Spanien. 

PubMed. 

Syfte Kartlägga effekterna av cirkelträning med resistance-band mot inflammation hos vuxna med 

Downs syndrom.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Kohortstudie. 

Urval 40 unga manliga vuxna med Downs syndrom valdes strategiskt ut. 

Datainsamling 24 av deltagarna valdes randomiserat ut till att delta i ett 12 veckors träningsprogram med 

resistance-band tre gånger i veckan. 16 deltagare deltog inte i något träningsprogram. Blodprover 

samlades in och togs venöst.  

Dataanalys För att jämföra medelvärdena användes en envägsanalys (ANOVA). Pearsons 

korrelationskoefficient användes för att bestämma potentiella förändringar bland testade 

parametrar.  

Bortfall Inga kända bortfall. 

Slutsats Träning med resistance-band förbättrade systemisk inflammation hos tidigare stillasittande vuxna 

med Downs syndrom. Det förbättrade även motoriken och deltagarnas prestanda i 

interventionsgruppen. Deltagarnas BMI och midjemått var signifikant mindre efter att de avslutat 

träningsprogrammet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 79% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 8 

 

 

Referens Silva, V., Campos, C., Sá, A., Cavadas, M., Pinto, J., Simões, P., Machado, S., Murillo-Rodríguez, 

E., & Barbosa-Rocha, N. (2017). Wii-based exercise program to improve physical fitness, motor 

proficiency and functional mobility in adults with Down syndrome. Journal of Intellectual 

Disability Research, 61, 755–765. doi: 10.1111/jir.12384  

Land  

Databas 

Portugal. 

CINAHL. 

Syfte Syftet var att analysera effekten av Wiibaserad träning för vuxna med Downs syndrom, med 

inriktining mot mobilitet, fysisk fitness och motorik. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Kohortstudie. 

Urval Strategiskt urval. 32 vuxna med Downs syndrom i åldrarna 18-60 från olika yrkescenter i 

Portugal. 27 deltagare delades in i 2 grupper (n=13 kontrollgrupp och n=14 experimentgrupp). 

Studien exkluderade människor med neuromuskulära sjukdomar, sensoriska störningar eller 

människor som redan tränade fysiskt. 5 deltagare uteslöts på grund av olika anledningar. Initialt 

förklarades studien för att potentiella deltagare, familjer och målsmän. Ett informerat samtycke 

erhölls från deltagare och deras målsmän. 

Datainsamling Studien varade i två månader med en timmes session/vecka där deltagarna ibland tränade i grupp 

eller själva. Wiibaserad träning innebar balansträning, statisk träning och träningsspel. Deltagarna 

i experimentgruppen fick en Fit balance board för att kunna utgöra statiska och balansövningar. 

Följande spel erhölls: Free run, Heading, Table tilt, Snowboard slalom, Tight rope, Hula hoop, 

Balance bubble, Penguin slide, Just dance, Just dance 2, Swordplay, Table tennis, Boxing och  

Cycling. Kontrollgruppen gjorde sina vardagliga aktiviteter på yrkescentret så som rehabilitering, 

färdighetsträning och konstlektioner. Oberoende prover användes för att verifiera skillnaderna 

mellan grupperna. Post–hoc analys användes för att bedöma effekterna inom varje grupp. 

Dataanalys Normalitetsantaganden testade med Leverne och Shapiro- Wilk metoden. Alla tester applicerades 

med en signifikansnivå på 0.05. Effektanalys för varje grupp beräknades med hjälp av Cohens d. 

Det är beräkningen för genomsnittet av förprov och efterprov dividerat med standardavvikelse. 

Beräkningarna sammanställdes med G. POWER Software version 3.1. 

Bortfall Beräknat bortfall. 

Slutsats Beskrivande statistik visade på att deltagarna i experimentgruppen förbättrades tydligt på alla de 

olika övningarna, medan kontrollgruppen vara relativt oförändrade och i vissa fall försämrade. 

Wiibaserad träning kan förbättra rörlighet, smidighet, uthållighet, flexibilitet, balans, motorik och 

muskelökning i de nedre extremiteterna. Deltagarnas uthållighet förbättrades signifikant med hjälp 

av fysisk aktivitet. Styrkan i bålen, handstyrkan och armstyrkan ökade med hjälp av fysisk 

aktivitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 87% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
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Land  

Databas 

Brasilien. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att utreda effekten av aerobic och motståndsövningar på blodtrycket, hjärtats funktion 

och kärlmotståndet hos unga individer med Downs syndrom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Kohortstudie. 

Urval Strategiskt urval. Inbjudningar till studien skickades ut till ungdomar med Downs syndrom i 

åldrarna 12-20. 29 ungdomar valdes ut (20 pojkar och 9 flickor). Målsmän fick information om 

studien och efter det så gav de sitt samtycke. För att få delta gjordes en läkarundersökning där det 

säkerställdes om ungdomen kunde utföra övningarna på ett riskfritt sätt. Ungdomarna delades upp 

i två grupper, 14 st i aerobicgruppen och 15 st i motståndövningsgruppen. Studien varade i 12 

veckor och varje session varade i 50 minuter. Det gjordes två bedömningsbesök. Det fanns till en 

början en kontrollgrupp men de deltog enbart i det första bedömningsbesöket och de exkluderades 

från studien senare.  

Datainsamling Blodtrycket övervakades med en FinometerTM före och efter träningsprogrammet. Kontinuerlig 

digital elektrokardiografisk övervakning och noninvasiv kardiovaskulär hemodynamisk 

övervakning med digital infraröd fotoplethysmografi utfördes under 15 minuter med 

individen i sittande läge. Man beaktande deltagarens ålder, kroppsmassa, höjd och kön. 

Kroppsmassa uttrycktes i kilo. Höjd mättes i meter, en 2-m flexibel tejpmätning användes för 

mätning av bukens omkrets. Följande hemodynamiska variabler betraktades för analyserna: 

systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck, hjärtfrekvens, POX. En forskare som inte hade 

vetskapen om vilken grupp som hade utfört vilka övningar utförde bedömningar och analys av de 

olika variablerna. 

Dataanalys Shapiro-Wilk test användes för att kontrollera normaliteten av data. Pearsons koefficienten 

användes för att korrelera de hemodynamiska värdena med ålder, höjd och kroppsmassa. Tvåvägs 

ANOVA användes för att jämföra de hemodynamiska variablerna före och efter träning. Data 

analyserades av SPSS version 18.0 programvara i alla analyser och betydelsenivån sattes till 5%. 

Bortfall Beräknat bortfall. 

Slutsats Studien visade att 12 veckor av antingen aerobic eller motståndövningar gav betydande 

minskningar i systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck samt medelblodtryck av unga individer 

med Downs syndrom. Därför föreslås för unga individer med Downs syndrom att för att förhindra 

kardiovaskulära risker så bör de antingen träna aerobic eller motståndsträningsprogram med 

fysiska övningar. Att upprätthålla en fysiskt aktiv livsstil bör ses som en strategi som kan bidra 

väsentligt till att förbättra en stillasittande livsstil och få flera hälsofördelar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 72% enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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