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Forord         

Den teknologiske spillutviklingen går svært fort, og det kommer stadig flere 

produkter på markedet. De fleste av oss er i dag klar over at det finnes en rekke 

muligheter når det gjelder bruk av teknologi, blant annet for å trene, men 

terskelen for å ta teknologien i bruk kan for mange være stor. Det å skulle ta i 

bruk spillteknologi i egen opptrening eller veilede andre, krever noe 

grunnleggende kunnskap og en oversikt over muligheter som finnes.  

Denne veilederen er ment som en hjelp til dere som opplever usikkerhet når 

det kommer til å ta i bruk ny teknologi, eller som bare rett og slett aldri har 

forsøkt seg på å spille dataspill. Vi ønsker med veilederen å senke terskelen for 

å ta i bruk dataspill i trening, fordi vi vet at dette er både morsom og effektiv 

trening.  

Brukerveilederen er basert på erfaringer som er gjort av terapeuter og 

pasienter ved Sunnaas sykehus. Hvis du som leser av denne veilederen har 

erfaringer som du ønsker å dele med oss, vil vi gjerne at du tar kontakt. 

Kontaktinformasjon finner du på siste side av veilederen.  

Brukerveilederen er laget som en del av prosjektet «Spill deg bedre!». 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for slagrammede 

og Sunnaas sykehus HF, og er finansiert av Extrastiftelsen. 
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Dataspill som treningsmetode  

En rehabiliteringsprosess kan være både lang og hard, og det kan være 

krevende å holde motivasjonen oppe over tid. Dataspill som hjelpemiddel og 

metode for trening kan være med på å gjøre treningen morsom, og gjennom 

dette et godt hjelpemiddel for å holde motivasjonen oppe. Denne veilederen er 

ment som en hjelp til deg som har havnet i den situasjonen at du har behov for 

rehabilitering eller trening etter skade eller sykdom.  

I tillegg er veilederen ment som en hjelp til deg som er behandler/terapeut 

eller pårørende, og som ønsker å ta i bruk dataspill som en metode i treningen 

av dine pasienter eller nærmeste. Som terapeut i en hektisk klinisk hverdag kan 

det være vanskelig å holde seg oppdatert på ulike spill og ny teknologi. 

Veilederen er ment som et hjelpemiddel for enklere å kunne tilby denne type 

trening til dine pasienter eller nærmeste.  

Bruk av dataspill i opptrening er forskjellig fra kun å benytte det som 

underholdning. Det skal være underholdene å spille dataspill, men i trening er 

det også sentralt å velge rett type konsoll med hensyn til de 

funksjonsutfordringer den enkelte har. Det er også viktig å velge riktig spill ut 

fra hva den enkelte ønsker å trene.  

Ofte har man hørt at dataspill passiviserer spilleren, eller noe man gjør i en 

mørk kjeller alene. Men, med bevegelsessensorene til både Nintendo, Sony og 

Microsoft har dette endret seg. Det er lite tvil om at det å spille dataspill kan 

være en aktiv aktivitet, samtidig som det for mange oppleves svært morsomt. 

Enkelte beskriver det som at bruk av dataspill i trening til tider gjør at det 

glemmes at det er trening man holder på med. 
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Dataspill er utviklet for at spilleren skal ha det gøy. Det er en aktivitet mange 

gjør uten at de tenker på at det å spille spill utfordrer både fysiske og kognitive 

funksjoner. Dette kan utnyttes når det kommer til opptrening etter sykdom 

eller skade. 

Når det kommer til det å velge spill til de ulike konsollene er det nå laget en 

oversikt som regelmessig vil bli oppdatert. Dette spillbiblioteket finner du på: 

www.spilldegbedre.no  

Det presiseres at vi ikke har noen binding eller noe samarbeid med noen av 

leverandørene av de ulike konsollene. Informasjonen på denne nettsiden er 

ikke ment som reklame for noen av konsollene. 

Vi anbefaler deg som leser av dette til å ta kontakt med terapeut før du starter 

treningen med dataspill. Trening med dataspill må være forsvarlig. Du må 

derfor ta sikkerhetsmessige forbehold hvis du har nedsatt balanse eller fallfare. 

Hvis du har sterk epilepsi bør ikke dataspill som treningsmetode anvendes.  

http://www.spilldegbedre.no/
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Begrepsavklaringer 

Hva er et dataspill? 

Dataspillet er de forskjellige programmene man ser på skjermen. Et dataspill 

kan enten være en CD, et program eller en applikasjon (app) man laster ned. 

Eksempler på dataspill er Super Mario Bros., Wii Sports eller Kinect Adventures.  

Hva er en spillkonsoll? 

Spillkonsollen er den maskinen man kobler til skjermen for å kunne spille av 

dataspill med. Eksempler på spillkonsoller kan være Nintendo Wii, Xbox eller 

Playstation.  

Hva er en håndkontroll? 

En håndkontroll er det man holder i for å styre dataspillet.  

Hva er en bevegelsessensor? 

En bevegelsessensor er en sensor, for eksempel et kamera, som fanger opp 

bevegelser og overfører disse til dataspillet. Dette gjør at man kan benytte sin 

egenkropp som «håndkontroll» og på denne måten benytte kroppen til å 

manipulere ulike gjenstander eller figurer på tv-skjermen.  

Hva er aktive dataspill? 

Aktive dataspill er dataspill som benytter seg av en bevegelsessensor, og 

gjennom dette aktiviserer spilleren underveis i spillet.  

Hva er exergames? 

Et ord sammensatt av exercise og games, som henviser til at dataspill benyttes 

sammen med en bevegelsessensor for å trene. Spillet forteller deg hva du skal 

gjøre, og bevegelsessensoren gjør at spillet kan fortelle deg om du gjør riktig og 
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feil. Exergames bygger på spillprinsipper som for eksempel at en kan trene og 

samle poeng, få visuell tilbakemelding eller tydelig oppnå mål.  

Hva er et balansebrett?  

Et balansebrett er en slags kontroll som man bruker til Nintendo Wii og 

Nintendo Wii U. Brettet er en plattform som spilleren står og beveger seg på, 

for å manipulere figurer eller gjenstander i et gitt spill.   
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Hvorfor velge dataspill som treningsmetode?  

Et av svarene på spørsmålet hvorfor velge dataspill som trening er enkelt; fordi 

det er gøy. Dataspill utvikles for å fenge og være morsomme. Er det noe som er 

sikkert så er det at det er enklere å gjøre aktiviteter vi liker og synes er 

morsomme.  

Et dataspill som benytter seg av en bevegelsessensor utfordrer spilleren til å 

gjøre mange ulike bevegelser og aktiviteter. Dette gjør spill til trening uten at 

du tenker over det, fordi du har det morsomt. Samtidig kan spillet også gi 

treningseffekt på andre funksjoner som oppmerksomhet, konsentrasjon, 

kommunikasjon og/eller samspill med andre.  

Dataspill drives frem ved at man blir belønnet for å utføre oppgaver. 

Belønningene er ofte jubel og poeng, noe som er engasjerende og motiverende 

for spilleren. Et dataspill utvikler seg sammen med spilleren. Det er vanlig at et 

spill har lav vanskelighetsgrad i starten, slik at spilleren kan bli godt kjent med 

spillet. Etter hvert som spillet utvikler seg blir utfordringene flere og 

vanskeligere. På denne måten er dataspill med og utvikler deg, og stiller gradvis 

høyere krav til deg som spiller. Dette er med på å holde interessen og 

motivasjonen din oppe. 

Hvem kan bruke dataspill som trening? 

Svaret på spørsmålet er at personer fra alle kulturer, både gutter og jenter, 

kvinner, menn og transpersoner i alle aldre kan ha glede og nytte av å spille 

dataspill. Det er ikke bare en spesifikk gruppe mennesker som kan bruke 

dataspill som trening. Alle som vil (og mange som ikke vet at de vil enda) kan 

bruke det. Erfaringsmessig passer ulike spill for ulike personer, men veldig 

mange liker dataspill som trening.  
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Kan rullestolbrukere trene med dataspill?  

Svaret er ja! Det er likevel ikke alle spill som benytter seg av 

bevegelsessensorer som klarer å fange opp bevegelser fra personer som sitter. 

Med Nintendo Wii kan tilnærmet alle spill spilles sittende. Med Xbox Kinect kan 

noen spill ikke spilles, mens andre spill forteller deg at du ikke kan spille 

sittende – men dette kan overstyres og spilles likevel.    

Kan jeg som har proteser bruke dataspill som trening?  

Ja det kan du. Hvis du har arm og håndproteser er det litt vanskeligere for 

Kinect bevegelsessensorer å fange opp bevegelsene dine, da den er 

kamerabasert. Det kan da være hensiktsmessig å velge en annen konsoll. Se 

egen kategori om valg av konsoll.   

Hvordan velge spill? 

Det er viktig å tenke over hvilket spill man velger ut fra hvilken funksjon man 

ønsker å trene. Vi anbefaler at du 

 Velger et spill som trener funksjonen du vil trene.  

 Velger et spill som fenger deg.  

Det viktigste er at du opplever treningen som morsom og meningsfull. For hjelp 

til å velge spill gå til: www.spilldegbedre.no  

 

Hvordan bruke spill som trening? 

Dataspill kan benyttes til gruppetrening, en til en trening eller egentrening.  

  

http://www.spilldegbedre.no/
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Gruppetrening 

Når man skal arrangere gruppetrening med dataspill som aktivitet er det flere 

ting man bør tenke igjennom før man begynner.  

 Hva slags funksjon har de ulike deltakerne. Husk at ikke alle spill 

fungerer for eksempel for rullestolbrukere. 

 Det bør ikke være for mange i gruppen. For mye venting mellom hver 

gang man skal spille kan bli kjedelig i lengden. 6-8 deltakere er ideelt.  

 Romstørrelse er viktig når man spiller spill i gruppe. Ved bruk av en 

spillkonsoll hvor bevegelsessensoren benytter seg av et kamera er det 

viktig at det er plass på sidene av skjermen, slik at deltakerne som 

ikke spiller ikke fanges opp av bevegelsessensoren.  
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En til en trening 

Ved trening én til én bør det avklares hvilken funksjon som skal trenes (se 

www.spilldegbedre.no for hjelp til valg av spill). Velge deretter ut 2-3 spill som 

spilleren kan få velge ut fra hva han/hun/hen syns virker interessant. Hvis 

spilleren liker det valgte spillet, er det enklere og gi alt og å trene over lengre 

tid.  

Egentrening  

Dersom du som bruker ønsker å trene på egenhånd kan det være lurt å få hjelp 

av en terapeut til å velge ut de mest hensiktsmessige spillene for det du vil 

trene på. For hjelp til valg av spill kan nettsiden www.spilldegbedre.no være til 

god hjelp.  

http://www.spilldegbedre.no/
http://www.spilldegbedre.no/
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Hvordan velge spillkonsoll?  

Det finnes mange forskjellige spillkonsoller. Hver og en har fordeler og 

ulemper. Det er viktig å velge riktig spillkonsoll både i forhold til hvilke 

funksjoner man ønsker å trene, men også med tanke på hvilke begrensninger 

man har. Her er noen ting som kan være lurt å tenke på ved valg av spillkonsol.  

Nintendo Wii og Nintendo Wii U 

Nintendo Wii og Wii U benytter håndkontroller for å spille. Det kreves evne til å 

gripe og holde grepet i tillegg til bevegelse i tommel og fingre. Ved nedsatt 

håndfunksjon er det likevel mulig å feste kontrollene til hånden. Mye kan gjøres 

med litt bandasjer, tape eller Tubifast.  

Nintendo Wii og Wii U har flere forskjellige måter å benytte håndkontrollene 

på. Til Nintendo Wii er det en standard kontroll og en type kontroll som kan 

kobles til den andre slik at begge hender brukes i spillene. Standardkontrollen 

heter Wiiremote og kontrollen som kobles til wiiremoten heter Nunchuck. Her 

har man en joystick som kan flyttes i alle retninger, i tillegg til en sensor i 

kontrollen fanger opp bevegelse. Dette gjør at konsollen er god til å trene 

tohåndsfunksjon.  

 Nintendo Wii balansebrett 

Nintendo Wii har et balansebrett som gir god og morsom balansetrening. 

Brettet kobles til Nintendo Wii og Wii U på samme måte som 

håndkontrollene kobles til spillkonsollen.  
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Xbox 360 med Kinect 

Xbox 360 med Kinect v1 gjør at man kan benytte kroppen til å utføre aktiviteter 

i spillet. Denne konsollen stiller ikke krav til grep. Konsollen er godt egnet til å 

aktivere bevegelser i skulder og albue, i tillegg til å kunne trene balanse og 

kondisjon. Noen spill kan spilles sittende, et eksempel kan være Kinect sports 

season two. Enkelte av spillene her har litt vansker med å fange opp 

bevegelsene hos personer i rullestol, fordi beina ikke er i bakken.  

Kinect kameraet til Xbox 360 kan innimellom ha litt vansker med å fange opp 

armproteser, men dette varierer fra spill til spill.  

Håndkontrollen til Xbox 360 holder man i med to hender. For å spille spill som 

benytter seg av håndkontrollen bør man kunne både gripe, slippe og holde. Det 

er en fordel med selektive fingerbevegelser spesielt i tommel. Her kan man 

benytte seg av to joysticker, ett kryss, fire knapper på fremsiden og fire 

knapper på toppen av kontrollen. Spill som kun bruker håndkontrollen er gode 

for å trene fingerferdigheter i tomlene, pekefinger og langfinger.  

Det finnes enhåndskontrollere å få tak i, men de er ikke produsert av Microsoft 

og kan være både dyre og vanskelig å få kjøpt.  

Xbox One med Kinect 

Xbox One med Kinect har mange av de samme funksjonene som Xbox 360 med 

Kinect, men Kinect v2 stiller i noen tilfeller krav til grep. Dette kan medføre at 

personer med nedsatt håndfunksjon kan oppleve vansker med å spille spillene 

fullt ut. Spillene har også mer visuelle stimuli enn sine forgjengere. Konsollen 

gir beskjed om at noen av spillene ikke kan spilles sittende, men de fleste spill 

kan overstyres og spilles sittende likevel.  
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Håndkontrollen til Xbox One holder man i med to hender. For å spille spill som 

benytter seg av håndkontrollen, så bør man ha god funksjon i begge hender. 

Her kan man benytte seg av to joysticker, ett kryss, fire knapper på fremsiden 

og fire knapper på toppen av kontrollen. Spill som kun bruker håndkontrollen 

er gode for å trene fingerferdigheter i tomlene, pekefinger og langfinger.  

Det finnes enhåndskontrollere å få tak i, men de er ikke produsert av Microsoft. 

Disse kan være både dyre og vanskelig å få kjøpt. 

Playstation 3 

Playstation 3 og Playstation Move krever en del av de samme funksjonene som 

Nintendo Wii. Her benytter man seg av en eller to håndkontroller. Disse er i seg 

selv bevegelsessensorer. Det at man kan ha en kontroll i hver hånd gjør 

konsollen ypperlig til å trene tohåndsaktiviteter.  

Håndkontrollen til Playstation 3 holder man i med to hender, og for å spille spill 

som benytter seg av håndkontrollen bør man ha god funksjon i begge hender. 

Her kan man benytte seg av to joysticker, ett kryss, fire knapper på fremsiden 

og fire knapper på toppen av kontrollen. Spill som kun bruker håndkontrollen 

er gode for å trene fingerferdigheter i tomlene, pekefinger og langfinger.  

Det finnes enhåndskontrollere å få tak i, men de er ikke produsert av Sony. 

Disse kan være både dyre og vanskelig å få kjøpt.  

Playstation 4 

Playstation 4 har to ulike bevegelsessensorer. Playstation Move krever en del 

av de samme funksjonene som Nintendo Wii. Her benytter man seg av en eller 

to håndkontroller, som i seg selv er bevegelsessensorer. Det at man kan ha en 

kontroll i hver hånd gjør konsollen ypperlig til å trene tohåndsaktiviteter.  
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Playstation kamera fanger opp dine bevegelser i et gitt rom, og kan overføre 

disse til skjermen.  

Håndkontrollen til Playstation 4 holder man i med to hender. For å spille spill 

som benytter seg av håndkontrollen, så bør man ha god funksjon i begge 

hender. Her kan man benytte seg av to joysticker, ett kryss, fire knapper på 

fremsiden og fire knapper på toppen av kontrollen. Spill som kun bruker 

håndkontrollen er gode for å trene fingerferdigheter i tomlene, pekefinger og 

langfinger.  

Tilrettelegging/spesialtilpasninger 

Det er ikke alltid at spillkonsoller og håndkontroller kan tilpasses andre behov 

enn vanlig funksjon. Dette er som regel ikke noe problem. Det er mulig å gjøre 

tilpasninger eller tilrettelegge for ulik funksjon. Det kan være vanskelig å si noe 

allment om hvordan du skal legge til rette for å kunne spille, da alle 

spill/kontroller har individuelle muligheter og begrensinger. Vi anbefaler derfor 

at du prøver deg frem, spør din lokale terapeut eller søk deg inn til en 

poliklinisk utprøving ved Sunnaas Sykehus HF v/Virtuell Rehabiliterings lab.  

Montering/installering 

Monter utstyr som anvist i pakken.   
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Lære seg selv å spille dataspill 

Hva er viktig å tenke på da man skal lære seg selv det å spille dataspill?  

1. Det ikke er farlig å gjøre feil. Du kommer ikke til å ødelegge verken 

spillkonsollen eller et spill ved å gjøre feil. 

2. Konsollene og spillene har instruksjoner som enkelt guider deg i riktig 

retning. 

Bli godt kjent med spillkonsollen 

Etter å ha kommet i gang er det beste å sette av god tid til å bli kjent med 

spillkonsollen og spillene. Som terapeut er det slik at desto bedre man kjenner 

spillet, jo bedre blir opplevelsen for både pasienten og deg. Det anbefales at 

terapeut eller behandler føler seg trygg på spillet før man benytter seg av spill i 

trening. For noen kan det være fint å lære sammen med andre, for eksempel 

en kollega, for å bli godt kjent og trygg på utstyret før trening med pasient. 

Lag nye systemer 

Når du har lært deg selv spillene kan det være smart å lage gode systemer som 

er logiske for deg og andre, for å gjøre det enklere for flere å ta i bruk utstyret. 

Desto færre brytere man må trykke på før man er i gang, jo bedre er systemet. 

For eksempel kan man henge opp lister med rekkefølge eller markere brytere 

med tall.  

Lære bort å spille dataspill 

Når du skal lære bort å spille dataspill til noen som ikke har spilt tidligere, da er 

det viktig at du selv er trygg på konsollen og spillet du skal lære bort. Husk at du 

også kanskje syns det var vanskelig i starten.  
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God tid 

Sett av god tid til opplæringen. La det være en rolig og god stemning under 

seansen. La de som skal læres opp ta seg tid til å bli kjent med kontrollene og 

med de systemene som er laget. Gjenta opplæringen flere ganger etter behov. 

 “Hands on” – praktisk opplæring 

La den som skal lære seg å spille få lov til å gjøre alt under muntlig veiledning 

fra deg. La spilleren  

 

 starte konsollen 

 sette inn spill 

 manøvrere seg fra ulike menyer frem til der spillene starter 

 

Det er viktig å bli trygg på hvordan man kommer i gang med spillet. Å trykke på 

knappene og finne «veien» i spillet selv er en god måte å lære på.   

Feilsøking 

En del av det å bli trygg på spillkonsollene er å lære seg å feilsøke. Innimellom 

vil du komme opp i situasjoner som du ikke kommer deg videre fra, og da er 

det fint å slippe å bli stresset av det. Hvis du kan feilsøke selv, så er du tryggere 

på spillet. Prøv og kom deg tilbake til en meny eller et sted i spillet du vet at du 

kan, og kom deg videre derfra. Det er heller ingen skam å spørre om hjelp hvis 

du står fast i et spill.  
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Vedlikehold 

Vedlikehold av ferdighetene du får opplæring i er svært viktig. Hvis du ikke 

bruker en behandlingsmetode på en stund, så glemmer du den lett. Det er en 

forutsetning for effektiv og god bruk av dataspill som treningsmetode at du er 

trygg på at du husker hvordan du skal sette spillet i gang. Sett derfor 

regelmessig av tid til spilløkter for egentrening. Det kan føles som om du ikke 

jobber, men det er faktisk en jobb å opprettholde egne ferdigheter.  

Kunnskapsoversikt 

Man ønsker hele tiden at de metodene man tar i bruk i praksis skal være 

kunnskapsbasert. Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser 

basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 

kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon 

(kunnsapsbasertpraksis.no).  

Klinisk erfaring i bruk av dataspill som treningsmetode ved Sunnaas Sykehus HF 

strekker seg tilbake til 2007. Da begynte ergoterapeuter å ta i bruk Nintendo 

Wii som et sosialt tilbud. Vi merket oss raskt at spillene kunne ha flere 

bruksområder, og de senere årene har bruken av forskjellige typer 

kommersielle dataspill økt kraftig på Sunnaas. Grunnen til dette er at vi som 

terapeuter ser at dataspill gir våre pasienter økt motivasjon i sin behandling. 

Det oppleves som morsomt, noe de liker å holde på med, noe som igjen fører 

til at de yter mer enn i en aktivitet de ikke syns er like morsom.  

En pasient sa det fint, «Man gjør sitt beste uten at man tenker på at det er 

trening». Dette er kjernen i hvorfor man bruker spill i trening. Spill er laget for å 

være gøy, og kan gi deg samme eller bedre effekt sammenlignet med 

tradisjonell trening.  
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For å finne ut hva forskningen sier om det å benytte dataspill i 

rehabilitering/trening ble det i 2015-16 gjennomført en litteraturgjennomgang. 

Ett hundre og syttifem artikler ble sortert inn i følgende 9 forskjellige kategorier 

og deretter oppsummert: 

- ADL funksjon   - Livskvalitet 

- Balanse    - Motivasjon 

- Gangfunksjon    - Smerte 

- Håndfunksjon   - Spastisitet 

- Kognitiv funksjon 

Kort oppsummert viser forskningen at det er sterkest kunnskap for å benytte 

dataspill i trening av balanse, gangfunksjon og håndfunksjon. Hvis kommersielle 

dataspill benyttes for å trene disse funksjonene, så kan det forventes vesentlig 

bedring sammenlignet med ingen behandling. Sammenlignet med tradisjonell 

behandling viser forskningen tilnærmet lik bedring (Cho 2012, Song 2015,Choi 

2014).  

Det sees en sammenheng mellom bedring av fysiske funksjoner ved trening 

med dataspill og økt selvstendighet i aktiviteter i dagliglivet (ADL). Trening med 

dataspill i tillegg til oppgavespesifikk trening i ADL anbefales. (Morone et al. 

2014, Esculier et al. 2012) 

Det sees en sammenheng mellom trening med dataspill som minsker 

symptomer etter skade eller sykdom, og økt livskvalitet. I tillegg sees det en 

sammenheng mellom økt selvstendighet i daglige aktiviteter og økt livskvalitet. 

(Giglio et al. 2015) 
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Når det gjelder smerte finner en at kommersielle dataspill fungerer som en 

avledning fra smerten, og at man enklere kan utføre aktiviteter som er 

smertefulle hvis de blir gjort i et dataspill (Yohannan et al. 2011). 

I kategorien «spastisitet» er det spesielt behov for ytterligere forskning på 

effektene kommersielle dataspill har på spastiske lammelser.   

Motivasjon nevnes i mange studier at som en viktig egenskap ved dataspill, og 

det rapporteres om signifikant mer treningsglede under trening med dataspill 

sammenlignet med tradisjonell behandling (Sharan et al. 2012). 

Kommersielle dataspill har effekt på kognitiv funksjon (Zimmerman et al. 2014), 

men det finnes ikke et tilstrekkelig forskningsgrunnlag for å dra noen sterke 

konklusjoner om hvor mye effekt dataspill har, hvilke typer dataspill som 

fungerer best, eller om det har overføringseffekt til hverdagslivet. Det er et 

stort behov for mer forskning på dette området.   

Det er ikke avdekket noen kontraindikasjoner mot det å benytte dataspill i 

trening, ei heller noen negative effekter. I svært få tilfeller ble det rapportert 

om noe svimmelhet og kvalme. 

Det kommer stadig ny forskning som prosjektet ønsker å holde seg oppdatert 

på. Så hvis du ønsker mer informasjon og kunnskap om spesifikke studier som 

er gjort eller hva som er nytt innen dette feltet kan du finne en mer inngående 

kunnskapsoversikt på www.spilldegbedre.no/kunnskapsoversikt  

 

 

 

 

http://www.spilldegbedre.no/kunnskapsoversikt


 21 

 

 

 

 



 22 

Kilder 

Cho, K. H., Lee, K. J., & Song, C. H. (2012). Virtual-reality balance training with a 

video-game system improves dynamic balance in chronic stroke patients. 

The Tohoku journal of experimental medicine, 228(1), 69-74. 

 

Choi, J. H., Han, E. Y., Kim, B. R., Kim, S. M., Im, S. H., Lee, S. Y., & Hyun, C. W. 

(2014). Effectiveness of commercial gaming-based virtual reality 

movement therapy on functional recovery of upper extremity in 

subacute stroke patients. Annals of rehabilitation medicine, 38(4), 485-

493. 

 

De Giglio, L., De Luca, F., Prosperini, L., Borriello, G., Bianchi, V., Pantano, P., & 

Pozzilli, C. (2015). A low-cost cognitive rehabilitation with a commercial 

video game improves sustained attention and executive functions in 

multiple sclerosis a pilot study. Neurorehabilitation and neural repair, 

29(5), 453-461. 

 

Esculier, J. F., Vaudrin, J., Bériault, P., Gagnon, K., & Tremblay, L. E. (2012). 

Home-based balance training programme using Wii Fit with balance 

board for Parkinson's disease: a pilot study. Journal of Rehabilitation 

Medicine, 44(2), 144-150. 

 

Kunnskapsbasert praksis (u.å) Kunnskapsbasert praksis. Hentet fra 

http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert-praksis/ 

 

http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert-praksis/


 23 

Morone, G., Tramontano, M., Iosa, M., Shofany, J., Iemma, A., Musicco, M., ... 

& Caltagirone, C. (2014). The efficacy of balance training with video 

game-based therapy in subacute stroke patients: a randomized 

controlled trial. BioMed research international, 2014. 

 

Sharan, D., Ajeesh, P. S., Rameshkumar, R., Mathankumar, M., Paulina, R. J., & 

Manjula, M. (2012). Virtual reality based therapy for post operative 

rehabilitation of children with cerebral palsy. Work, 41(Supplement 1), 

3612-3615 

 

Song, G., & cho Park, E. (2015). Effect of virtual reality games on stroke 

patients’ balance, gait, depression, and interpersonal relationships. 

Journal of physical therapy science, 27(7), 2057. 

 

Yohannan, S. K., Tufaro, P. A., Hunter, H., Orleman, L., Palmatier, S., Sang, C., 

Yurt, R. W. (2011). The utilization of Nintendo® Wii™ during burn 

rehabilitation: a pilot study. Journal of Burn Care & Research, 33(1), 36-

45. 

 

Zimmermann, R., Gschwandtner, U., Benz, N., Hatz, F., Schindler, C., Taub, E., & 

Fuhr, P. (2014). Cognitive training in Parkinson disease Cognition-specific 

vs nonspecific computer training. Neurology, 82(14), 1219-1226. 

  



 24 

Kontaktinformasjon 

 

Virtuell rehabiliterings lab 

v/Sunnaas Sykehus HF 

firmapost@sunnaas.no 

 

Bjørnemyrveien 11 

1450 Nesoddtangen 

66 69 90 00 

 

www.sunnaas.no 

www.slagrammede.org 

 

www.spilldegbedre.no 

v/Truls Johansen 

 

mailto:firmapost@sunnaas.no
http://www.sunnaas.no/
http://www.slagrammede.org/
http://www.spilldegbedre.no/

