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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Befolkningen blir allt äldre och ökad ålder medför funktionsnedsättningar som
minskad muskelmassa och balans. Det påverkar gången negativt, men genom att träna
funktionellt eller träna upp muskelstyrkan och balansen kan äldres gångförmåga förbättras.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldres gångförmåga, self-efficacy och
eventuell oro inför att gå påverkas av två olika åttaveckors interventioner med träning inom
kommunal verksamhet, samt hur följsamhet till träning påverkas av self-efficacy och
eventuell oro.
Metod: Studiedesignen är en experimentell design i form av pretest-posttest control group
som är en form av RCT. Nitton deltagare ≥65 år rekryterades via konsekutivt urval.
Testresultat från TUG, självvald gånghastighet och skattningar på oro och self-efficacy inför
att gå samlades in.
Resultat: Ingen signifikant skillnad (p>0,05) förekom mellan eller inom grupperna med
avseende på testvariablerna. Korrelationsanalyserna visade på ingen, låga och moderata
korrelationer, både positiva och negativa men inga signifikanta korrelationer observerades.
Slutsats: Resultatet i studien kan inte generaliseras till en större population, men kan vara
till grund för ytterligare studier med ett större stickprov som randomiseras utifrån
populationen. Ytterligare studier krävs med syfte att undersöka om enbart gångträning är
effektivt för att utveckla gångförmågan.
Nyckelord: self-efficacy, muskelstyrka, postural balans, socialkognitiv teori,
gångsvårigheter

ABSTRACT
Background: Since the population is aging the decrease in muscle function and balance
impairments leads to increased disable. Which has a negative impact on walking ability,
though through functional training, by training muscle strength and balance can enhance
walking ability in elderly.
Aim: The purpose of the study is to investigate how elderly people walking ability, selfefficacy and any anxiety about going, influenced by two different eight-week interventions
within municipal operations, and how adherence to exercise is influenced by self-efficacy and
anxiety.
Method: The study design is an experimental variant of the pretest-posttest control group
design. Nineteen participants’ ≥65 years recruited consecutively through selection. Test
results from TUG, self-selected walking speed, and estimates on anxiety and self-efficacy
before going was collected.
Result: No significant difference (p>0, 05) occurred between or within groups for the test
variables. The correlation analysis showed none, low, moderate correlation, both positive and
negative but no significant correlations was observed.
Conclusion: The results of the study can’t be generalized to a larger population, but can be
the basis for further studies with a larger sample to be randomized on the basis of
population. More studies are needed to investigate if only walking exercise is effective for
developing the walking ability.

Keywords: Self-efficacy, muscle strength, postural balance, Social cognitive theory, mobility
limitation
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BAKGRUND

1.1 Äldre i samhället
Medellivslängden i Sverige ökar eftersom befolkningen blir allt äldre och med äldre räknas
personer som är 65 år eller mer (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). År 2013 var 19
procent av befolkningen äldre i Sverige (SCB, 2014) och den äldre generationen ökar även i
Europa (SCB, 2012). För hälsan är åldern den påtagligaste riskfaktorn för att utveckla
sjukdomar och drabbas av skador (Akner, 2012). Många äldre ser fram emot att leva ett
aktivt och hälsosamt liv efter pensionsåldern och de är generellt mer aktiva än tidigare
generationer (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Den ökade medellivslängden och en
större andel äldre i samhället har resulterat i fler med kroniska sjukdomar (Akner, 2012).
Socialnämnden ska agera för äldre människors möjligheter till ett tryggt och självständigt
boende och ett aktivt levnadssätt (Socialtjänstlagen [SOL], 2001:453, Kap. 5, § 4 ). Många
äldre väljer att bo kvar hemma längre än tidigare, då möjligheten till hemtjänst och
hemsjukvård har utökats (Boverket, 2015). Det ligger inom kommunens ansvar att etablera
särskilda boendeformer för äldre som är i behov av omvårdnad, service och extra stöd (SOL,
2001:453, kap. 5, § 5). Några exempel på boendeformer som kommunen ansvarar för är
servicehus, gruppboenden och korttidsboenden (Nordin, 2012). De särskilda boendena har
minskats under det senaste två decennierna. År 2014 bodde cirka 89 000 äldre inom särskilt
boende.

Kommunen ska planera åtgärder för människor med fysiska funktionsnedsättningar (SOL,
2001:453, kap. 5, § 8). Fysioterapeuter är delaktiga i arbetet inom vård och omsorg av äldre
personer med funktionsnedsättningar. Arbetet kan ske inom kommunal hälso-och sjukvård,
hemsjukvård eller inom rehabiliteringsverksamheter. Inom de olika verksamheterna arbetar
fysioterapeuter med bedömningar och utformar olika behandlingar för personer med nedsatt
hälsa (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund [LSR], 2010). Två stora målgrupper är bl.a.
hjärt- och kärlsjuka samt fysiskt inaktiva personer (LSR, 2010). Fysioterapivetenskapen
bygger på flera vetenskapliga discipliner som bl.a. medicin, humaniora och
beteendevetenskap som integreras i ett fysioterapeutiskt synsätt. Enligt
fysioterapivetenskapen innebär synen på kroppen bl.a. upplevelsen av kroppens rörelser
samt kognitiva och emotionella förhållanden till rörelse (LSR, 2010). Fysioterapeuter har
kunskaper i att utveckla människors hälsa, förebygga sjukdomar och skador, samt
rehabilitera människor som drabbats av sjukdom och skada så att de kan klara livets
prövningar (Fysioterapeuterna, 2014). Funktionsnedsättningar är centralt i fysioterapeuters
kunskap och arbete. Genom kroppsrörelse kan människan verka för att uppnå sina mål i livet
och förbättra sin hälsa. Syftet med fysioterapi är att hjälpa människor att bibehålla eller
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återta bästa möjliga funktionsförmåga så att de ska kunna vara delaktiga i vardagslivet (LSR,
2010).

1.2

Funktionsnedsättningar hos äldre

Med åldern minskar mängden muskelmassa i kroppen vilket leder till nedsatt muskelstyrka,
(Lexell & Brogårdh, 2012) i kombination med minskad fysisk aktivitet (Lexell, Frändin &
Helbostad, 2008). Med muskelstyrka menas en muskelgrupps förmåga att utveckla maximal
kraft (Frändin & Helbostad, 2015). Enligt American College of Sports Medicine [ACSM]
(2009) definieras fysisk aktivitet som kroppsrörelser till följd av skelettmuskulaturens
sammandragningar, vilket leder till en ökad energiförbrukning i kroppen. Muskelstyrkan i
nedre extremitet kan reduceras med upp till 40 procent från 30 till 80 års ålder (ShumwayCook & Woollacott, 2012). Orsaken till reduceringen av muskelmassan är minskningen av
mängden muskelfibrer. Det leder till att äldres aktivitetsförmåga och gångförmåga minskar
(Lexell m.fl., 2008). Minskning av muskelfibrer medför muskelatrofier och
funktionsnedsättningar (Frändin & Helbostad, 2015). En del äldre har svårt att klara sig
själva efter minskning av muskelmassa som påverkar deras aktivitetsförmåga, vilket i sin tur
medför en ökad risk för sjukdomar (Lexell, 2001). Fysisk aktivitet för äldre har en stor
betydelse för att upprätthålla en god hälsa och funktionsförmåga och för att bibehålla
självständigheten i vardagslivet (Frändin & Helbostad, 2015). Äldre betraktas som en mycket
varierande grupp vad gäller funktionsnivån (Frändin & Helbostad, 2015). Det är inte den
faktiska åldern som har betydelse utan den biologiska åldern, eftersom den kan variera
mycket mellan personer som är jämnåriga (Akner, 2012). Faktorer som anses påverka
funktionsnivån är bland annat levnadsvanor och sjukdomar. Sjuka äldre kan ha en minskad
reservkapacitet vilket gör att mer kraft behövs för att uträtta olika aktiviteter som t.ex. att gå.
Med reservkapacitet menas den kapacitet som finns kvar efter en dag med aktiviteter. En
förlorad förmåga gör att aktiviteter kräver mer energi att utföra efter sjukdom vilket leder till
att reservkapaciteten minkar ytterligare (Frändin & Helbostad, 2015). Förekomsten av
multisjuka äldre ökar i takt med åldern och frekvensen av multisjuka äldre är hög inom bl.a.
kommunal verksamhet. Ett sätt att beskriva multisjuklighet är en person med två eller fler
kroniska sjukdomar eller skador. Äldre personer är mer känsliga för upprepade skador och
har en minskad tolerans för påfrestningar, på grund av att de inte har så stor fysiologisk
reservkapacitet (Akner, 2012).

Postural kontroll är ett samspel mellan individ, uppgift och miljö och innebär att kunna
kontrollera kroppen i rymden (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Enligt Shumway-Cook
och Woollacott (2012) så påstod Nicolai Bernstein, grundare till systemteorin, att rörelser
uppkommer genom en samverkan av olika processer. Den posturala kontrollen påverkas av
muskuloskeletala och neurologiska system (Shumway-Cook & Woollacott, 2012).
Neurologisk kontroll påverkas bl.a. av visuell, somatosensorisk och vestibulär information.
Störd vestibulär funktion kan leda till nedsatt postural kontroll och balans. I 70 årsåldern är
40 procent av de hårförsedda sinnescellerna i vestibulära systemet degenererade (Shumway2

Cook & Woollacott, 2012). För god dynamisk balans krävs att behålla centrum för
tyngdpunkten inom understödsytan, vilket krävs för gång (Shumway-Cook & Woollacott,
2012). Balans påverkar en persons förmåga att förflytta sig och nedsatt balansförmåga ihop
med låg grad av säkerhet kan leda till fall hos äldre, vilket förklarar den höga fallfrekvensen
hos gruppen (Frändin & Helbostad, 2015).

1.3 Äldres gångförmåga
Med ökad ålder följer nedsättningar i balans och muskelstyrka (Lexell m.fl., 2008) vilket
medför att gången blir en större utmaning. Gångförmågan påverkas av många olika faktorer
och ställer stora krav på nervsystemet för att kunna anpassas inför olika omgivningar
(Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Gångförmåga kan delas in i olika parametrar. Äldre
personer går med lägre hastighet, kortare steglängd och längre stödfas. Andra förändringar i
sättet att gå är längre fas med dubbelt stöd, minskad svängfas, minskad höft- knä och
ankelflexion. Äldre har även en plattare fot vid hälisättning, minskad dynamisk stabilitet i
stående och ökad koaktivering under gången. Gånghastighet räknas oftast ut i meter per
sekund i litteratur, men kan även rapporteras som att en person kan gå 50 meter eller klarar
att gå konstant i fem minuter (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). För äldres
funktionsstatus är gånghastigheten en viktig indikator (Liu-Ambrose m.fl., 2010).
Medelhastigheten för vuxna är 1,46 meter per sekund, medan många äldre har svårt att gå i
en högre hastighet än 1,40 meter per sekund (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Vid gång
väljs oftast den gånghastighet som förbrukar minst energi. När en person ökar sin
gånghastighet ökar även parametrarna steglängd och stegfrekvens (Shumway-Cook &
Woollacott, 2012). I en studie på äldre personer mellan 60-97 år som kunde gå 20 meter utan
hjälpmedel, undersöktes hur rädsla påverkade gångförmågan med hjälp av Falls Efficacy
Scale (Hellström & Lindmark, 1999) (Chamberlin, Fluwider, Sanders & Medeiros, 2005). I
studien jämfördes en grupp där deltagarna hade rädsla för att falla med en grupp som inte
upplevde fallrädsla och resultatet visade på statistiska skillnader mellan grupperna när det
kom till gångförmågan. I studien framkom att rädsla för att falla påverkar de olika
parametrarna i gången. De som hade rädsla för att falla gick med långsammare hastighet,
längre tid i fas med dubbelt stöd under gångcykeln och kortare steglängd än gruppen där
rädsla inte var närvarande (Chamberlin m.fl., 2005). Äldre personer har ofta problem med
oro och rädsla (Pellmer m.fl., 2012). Oro är en typ av känsla som kan upplevas som jobbig.
Känslor påverkar en människas syn på det som sker i omgivningen (Byström, 2015).

I en annan studie undersöktes olika test, exempelvis Bergs balansskala, Timed Up To Go
[TUG] och gånghastighet och testens förmåga att mäta förändringar i gång jämfördes.
Resultatet visade att TUG och gånghastighet var de optimala metoderna vid mätningar på
gruppnivå eftersom de var känsliga för förändring vad gäller bl.a. gångförmågan. Eftersom
utfallen varierade stort när testen värderades individuellt, påpekar författarna att
ovanstående test bör kombineras med kvalitativa aspekter och en bedömning i klinisk
situation av gång och balans. Studien omfattade 85 deltagare med en medelålder om 75,8 år
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som rekryterades från primärvård och ett kriterium för deltagande var att kunna gå tio meter
utan stöd av en person. Deltagarna som rekryterades skulle ha geriatriska symtom som
passade på en geriatrisk avdelning (Van Iersel, Munneke, Esselink, Benraad & Rikkert,
2008). I en studie konstaterades att det fanns ett samband mellan gånghastighet och
motståndsträning men bara för de som från början hade mindre styrka (Bruncher, Larson,
Wagner, Koepsell & de Lateur, 1996). ACSM (2009) påstår att träning kan definieras som
repetitiva rörelser som sker enligt en plan och en struktur för att bibehålla eller förbättra
fysiken, medan motståndsträning innebär muskelträning som sker genom applicering av ett
yttre motstånd.

1.4 Träning för äldre
Studier har visat att muskelmassan förändras genom motståndsträning hos personer över 65
år (Frändin, 2012). Forskning kring motståndsträning för äldre har påvisat positiva effekter,
dock finns ett fortsatt behov av forskning inom området (Lexell, 2001). Fysisk aktivitet kan
reducera muskelatrofin och medföra en ökad funktionsnivå (Montero-Fernandez & SerraRexach, 2013). I en metaanalys som omfattar RCT- och kvasiexperimentella studier med
deltagare femtio år eller äldre, har det framkommit att motståndsträning är effektivt för att
förbättra muskelstyrkan hos äldre. Dock så fanns det en stor variation i deltagarnas hälsa
eftersom vissa hade god fysik medan andra hade sjukdomar. Träningsprogrammen i
studierna omfattade motståndsträning för hela kroppen (Peterson, Rhea, Sen & Gordon,
2010). En studie visar även att äldre personer upp till 97 år, boendes inom äldreomsorg, kan
öka sin muskelstyrka genom att träna progressiv motståndsträning två gånger i veckan under
åtta veckor. Träningen bestod av övningar i gymmaskiner med bl.a. bröstpress, benpress,
rodd, en övning för framsida lår och övningar för bålmuskulaturen exempelvis för m. rectus
abdominis. Doseringen var åtta repetitioner per tre set. Så fort åtta repetitioner kunde
utföras ökades motståndet med fem till tio kg (Krist, Dimeo & Keil, 2013). Även den
posturala balansen hos personer över 45 år kan enligt en studie av Chen och Jiang (2014)
förbättras genom regelbunden motståndsträning i hydrauliska träningsmaskiner. I en studie
med kroniskt sjuka patienter mellan 47-89 år fick en grupp träna cirkelträning i hydrauliska
träningsmaskiner, tre 40-minuterspass per vecka under tolv veckor. Kontrollgruppen utförde
ett hemträningsprogram för att utveckla balans, postural kontroll och gångförmåga och
deltagarna hade tillgång till en CD-skiva med hälsoupplysningar under samma tidsperiod.
Resultatet visade att cirkelträningen gav större effekt på mätvariablerna (TUG,
enbensstående och arean av understödsytan) än vad hemträningsprogrammet gjorde. Störst
effekt fick kvinnor jämfört med män och de mellan 45-65 år jämfört med de över 65 år.
Cirkelträningen bestod av övningar i maskiner för nedre- och övre extremitet och av en aerob
del. Deltagarna bestod av kroniskt sjuka patienter mellan 47-89 år (Chen, Lin & Jiang, 2015).
I en single-subject experimentell design med sex kvinnor i 90-93 års-ålder ledde en
intervention med progressiv motståndsträning två gånger per vecka till en signifikant
skillnad i utfallet på TUG, med förbättringar på 13-33 procent. För fem av deltagarna kunde
även signifikanta skillnader i gånghastighet konstateras. Övningarna bestod av bl.a. av
maskinträning för nedre extremitet, utfallssteg, knäböj och tåhävningar (Idland, Sylliaas,
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Mengshoel, Pettersen & Bergland, 2013). Enligt Frändin och Helbostad (2015) ska de större
muskelgrupperna innefattas i motståndsträning för att uppnå styrka och ske en till två gånger
i veckan med 10-12 repetitioner. Äldre som tränar mot ett motstånd kan öka sin muskelstyrka
med 50-200 procent och det gäller också personer som har en sjukdom som påverkar
musklerna eller för de som är över 90 år (Lexell & Brogårdh, 2012). I en studie har
kopplingar mellan bland annat motstånd vid motståndsträning och förändring av selfefficacy inför motståndsträningen undersöktsmed den socialkognitiva teorin att hög selfefficacy leder till ökad följsamhet gentemot målet och en envishet vid motgångar (Bandura,
1997). Interventionen bestod av motståndsträning med theraband tre gånger per vecka á 35
minuter under sex månader. Programmet innehöll uppvärmning, motståndsträning och
nedvarvning. Under interventionen användes kognitiva strategier av en fysioterapeut med
fokus på vidmakthållande av träningsbeteende, bl.a. diskuterades hinder för träning. Studien
visade att förändringar i self-efficacy förutspådde ökad följsamhet till motståndsträning
(Nepert, Lachman, Whitbourne, 2009).

Träning för äldre bör vara aktivitetsspecifik och inriktas på förflyttningar, balans och styrka.
Träningsprogrammen bör individanpassas efter funktionsförmågan (Frändin & Helbostad,
2015). Det är fysioterapeuternas roll i kommunal verksamhet att lägga upp ett individuellt
anpassat rehabiliteringsprogram tillsammans med patienten som infattar de förmågor som
bör tränas (Nordin, 2012), exempelvis gång, styrka eller balans. För att tillgodose allas behov
använder fysioterapeuterna sig av delegering till annan vårdpersonal, så att personalen kan
hjälpa patienterna att utföra sitt rehabiliteringsprogram (Nordin, 2012). Den
fysioterapeutiska behandlingen kan fokuseras på t.ex. neuromuskuloskelettala system eller
på delaktighet, aktiviteter och förflyttningar (LSR, 2010). När det gäller träning som
innefattar promenader ska den bedrivas 30 minuter två till fem gånger i veckan (Frändin &
Helbostad, 2015). För att utveckla gånghastighet och balans har det visat sig att det är bättre
att träna genom att gå i olika miljöer jämfört med på löpband (Dehlin & Rundgren, 2007). I
en RCT-studie på post-stroke patienter med en medelålder på 50 år framkommer att de som
fick gångträning i vanlig miljö i kombination med fysioterapi och arbetsterapi utvecklade sin
gångförmåga mer än de som endast fick fysioterapi och arbetsterapi. Gångträningen skedde i
naturlig miljö med hinder och varade i 30 minuter, fem dagar per vecka. Medan fysioterapi
och arbetsterapi bedrevs en timma fem dagar per vecka (MinKyu, KiHun & WanHee, 2014).
Resultatet i en RCT-studie påvisade att funktionell, uppgiftsspecifik träning var att föredra
för äldre i åldrarna 70 - 83 år med låg funktionsförmåga i syfte att motverka
funktionsnedsättningar. Dock kunde ingen signifikant skillnad i gånghastighet observeras i
studien (Manini, 2006).

Balansträning ska bestå av olika komponenter som tyngdförskjutningar, stående med
minskad understödsyta samt balansgång (Cadore, Rodriguez-Manaz, Sinclair & Izquierdo,
2013). I en studie konstaterades det genom intervjuer att deltagarna upplevde en stabilare
gång och högre self-efficacy vid förflyttningar efter fyra veckors balansträning (Miller, Magel
& Hayes, 2010). Det har visats att balans, gånghastighet och fallrelaterad self-efficacy mätt
5

med Falls Efficacy Scale (Hellström & Lindmark, 1999), förbättrades hos äldre personer med
osteoporos efter ett balansträningsprogram under tolv veckor. Träningsprogrammet bestod
bland annat av att försvåra balansen genom att minska understödsytan, gång i varierande
gånghastighet och av att göra flera saker samtidigt (Halvarsson, Frenzén & Ståhle, 2015).
Ökad self-efficacy för balansförmåga har studerats efter liknande balansträningsprogram och
programmet har bekräftats leda till minskad rädsla för att falla och förbättrad gånghastighet
hos äldre (Halvarsson, Dohrn & Ståhle, 2015). I en annan studie på äldre med fallrädsla
och/eller de som fallit det senaste året, utvärderades ett progressivt balansprogram som
utfördes 45 minuter, tre gånger per vecka under tolv veckor (Halvarsson, Olsson, Farén,
Pettersson, & Ståhle, 2011). Exklusionkriterier var bl.a. allvarliga hjärt- och lungsjukdomar
och neurologiska sjukdomar. Passet bestod av uppvärmning t.ex. gång på stället,
tyngdöverföringar eller nackrörelser. Själva balansprogrammet bestod av övningar sittande
på boll, i stående position eller under gång som varierades och försvårades från pass till pass.
Det progressiva balansprogrammet behandlade fem områden av det posturala systemet och
bestod av övningar för att bibehålla balansen under olika aktiviteter och att aktivera ej
viljemässiga balansreflexer. Övningarna kunde bl.a. bestå av räkneuppgifter i samband med
motoriska uppgifter eller flera motoriska uppgifter samtidigt, t.ex. knäppa upp knappar
under olika positioner eller bära en bricka med ett glas vatten under en gångbana kring koner
o.s.v. Utfallsmåtten för att mäta gångförmågan var antal poäng på Falls Efficacy Scale
International(Hellström & Lindmark, 1999), analys av gångparametrar som bland annat
steglängd, gånghastighet och tid i fas med dubbelt stöd och reaktionstiden för steg framåt.
Studien visade att programmet ledde till bl.a. minskad fallrädsla och ökad gånghastighet vid
gång i snabbt tempo (Halvarsson m.fl., 2011). Vidare har äldre med eller utan fallrädsla inom
kommunal verksamhet jämförts i utfallsmåtten koordinater för center of pressure [COP]
mätt i Hz, isometriskt test av muskelstyrka i nedre extremitet mätt med dynamometer där
hastigheten var kalibrerad till 0°/s, gånghastighet 20 m, samt fallrädsla. Personer med
neurologiska sjukdomar eller nedsatt proprioception exkluderades från studien. Resultatet
visade att fallrädsla korrelerade med förmågan till tyngdförskjutning och att de med
fallrädsla hade nedsättningar i balansförmåga och bristande självförtroende till sin
balansförmåga oavsett muskelsvaghet (Binda, Culham & Brouwer, 2003).

1.5 Förutsättningar för träning
Enligt Dension och Åsenlöf (2012) definieras self-efficacy som en persons tilltro till sin
förmåga att utföra ett särskilt beteende i en specificerad situation och begreppet ingår i den
socialkognitiva teorin [SCT], vars upphovsman är Bandura (1986). Inom den socialkognitiva
teorin betonas det ömsesidiga samspelet mellan beteende, individfaktorer och omgivningen
samt hur relationen mellan ovanstående parametrar har en påverkan på människans
beteende. Ett annat begrepp inom SCT är utfallsförväntningar som innebär tankar om det
som troligtvis blir resultatet av ett beteende och utfallet är detsamma som konsekvensen av
ett beteende. Om en person inte tror sig kunna genomföra det aktuella beteendet för att
uppnå ett mål, blir inte beteendet av trots positiva utfallsförväntningar (Bandura, 1986).
Enligt Bandura (1986) skulle en utfallsförväntning om att ramla eller få ökad smärta under
6

gången leda till att en person inte vill gå. Enligt Lexell med flera (2008) leder låg self-efficacy
och rädsla för att falla hos en person till rädsla och undvikande av aktiviteter som rädslan är
kopplad till, som till exempel gång. Rädsla och undvikande av aktiviteter leder i sin tur till låg
grad av aktivitet och en nedsatt funktionsförmåga till följd av den låga aktivitetsnivån (Lexell
m.fl., 2008). Oro kan innebära att en person känner rädsla eller känner sig något upprörd
(Nationalencyklopedin [NE], 2016). Utfallsförväntningar påverkas av self-efficacy vilket leder
till att det är svårt att förutse beteenden efter endast utfallsförväntningar. Vidare påstår
Bandura (1986) att self-efficacy och utfallsförväntningar kan stå för sig själva när t.ex. utfallet
inte kan påverkas av beteendet eller när beteendet inte antas leda till det önskade utfallet.
Det kan också vara så att en person har en god self-efficacy inför en specifik aktivitet men
trots det så blir aktiviteten inte av på grund av bristande motivation. Genom att förutse vad
ett beteende kan leda till ökar motivationen. Med hjälp av självreglering omvandlas tankar
till handling (Bandura, 1986). Självreglering är ytterligare ett begrepp inom SCT som
behandlar hur en patient reglerar sitt beteende för att uppnå hälsa. Inom självreglering ryms
kartläggning och utvärdering av ett beteende för att uppnå ett mål. Faktorer som påverkar
självreglering är bl.a. self-effiacay och förmågan att kunna fokusera på ett specifikt beteende
(Denison & Åsenlöf, 2012). Om en person med låg self-efficacy inför en aktivitet känner sig
osäker och orolig inför aktiviteten leder det till mindre träning, minskad aktivitet och nedsatt
funktionsförmåga (Lexell, Frändin och Helbostad, 2011). Tvivel på den egna förmågan att
prestera inom ett specifikt område leder till att svårare uppgifter undviks, motivationsbrist,
att personen inte försöker så mycket och lätt ger upp vid motgångar. Det gör att personen
anstränger sig mindre i förhållande till målet (Bandura, 1997). Genom att träna på den
specifika aktiviteten och få mer kunskap kan self-efficacy öka (Lexell m.fl., 2011). Människor
med hög tilltro till sin förmåga inför en specifik aktivitet ser svårare uppgifter som
utmaningar. De har höga målsättningar och följer sina åtaganden väl gentemot målen. Vid
motgångar lägger de ner mer energi och är ihärdigare i sin strävan att nå målen (Bandura,
1997). Ökning av self-efficacy kan ske genom bemästrande av den specifika aktiviteten i den
givna situationen, genom uppmuntran från den sociala omgivningen eller baseras på
fysiologiska reaktioner från den egna kroppen i samband med aktiviteten (Denison &
Åsenlöf, 2012).

Enligt en studie har ett samband mellan ökad följsamhet till ett träningsprogram och ökad
self-efficacy påvisats (Brassington, Atienza, Perczek, DiLorenzo & King, 2002). Följsamhet
till träning handlar om hur en person följer de rekommendationer och träningsdirektiv som
ingår i den aktuella behandlingen (World Health Organization [WHO], 2003). I en studie
utförd på patienter med stroke har det visats att om ett test ska följas upp efter en period bör
strategier hittas för att vidmakthålla följsamheten, speciellt för patienter med lägre selfefficacy och minskad gånguthållighet (Bark, Wu, Dai, Duncan, Behrman & Locomotor, 2014).
Efter en kartläggning av äldres följsamhet till träningsprogram utvecklade av fysioterapeuter,
framkommer att hinder för träning påverkade följsamheten mer än motivationshöjare.
Exempel på hinder som påverkade följsamheten negativt var försämringar i hälsa vilket
försvårade möjligheten att delta i träning, dåligt väder och fallrädsla (Forkan m.fl., 2006). I
en systematisk översikt konstateras att det finns många olika metoder att mäta följsamhet till
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träning hos äldre. I nuläget finns dock ingen optimal metod för att mäta följsamhet till
hemträning utan man får förlita sig på självrapportering. Det finns dock svagheter med
metoden då personen kan rapportera fler eller färre antal utförda träningstillfällen (Picorelli,
Pereira, Pereira, Felicio, & Sherrington, 2014).

1.6 Problemformulering
Befolkningen i samhället blir äldre och många vill leva ett aktivt liv även efter
pensionsåldern, vilket även Socialstyrelsen förespråkar. Self-efficacy och oro påverkar en
persons aktivitetsnivå enligt Socialkognitiva teorin. Ökad ålder medför nedsättningar i
muskelstyrka och balans vilket påverkar gångförmågan negativt. Studier på äldre säger att
olika former av motståndsträning och balansträning leder till ökad styrka och förbättrad
gånghastighet. Studier har även visat på kopplingar mellan self-efficacy, fallrelaterad selfefficacy och gångförmåga. Låg self-efficacy och oro inför att falla har en påverkan på en
persons aktivitetsnivå och oro har även en påverkan på de olika gångparametrarna. För att
utveckla gångförmågan har även funktionell träning som gångträning i naturlig miljö ihop
med fysioterapi bekräftats effektivt för att förbättra gångförmågan. Idag finns inga studier på
om det är effektivast att utforma ett träningsprogram av en kombination av ovanstående eller
av att enbart träna gången funktionellt, enligt författarnas vetskap. Studier inom det här
området vore fördelaktigt för kliniker inom kommunal verksamhet, som arbetar med att
förbättra äldres gångförmåga. Förhoppningen är att få utökad information om vilken
träningsmetod som är optimal.

2

SYFTE

Syftet med studien är att undersöka och jämföra effekten av ett individuellt utformat
träningsprogram för styrka och balans i tillägg till gångträning, med enbart gångträning, med
avseende på TUG, gånghastighet, oro respektive self-efficacy inför att gå tio meter. Vidare var
syftet att undersöka och beskriva hur följsamhet till träning respektive gånghastighet
korrelerar med self-efficacy och eventuell oro inför att gå tio meter.



Vilka skillnader, om några, föreligger mellan testtillfällena för jämförelsegruppen
med avseende på TUG, gånghastighet, oro och self-efficacy efter en åtta veckors
intervention med gångträning?



Vilka skillnader, om några, föreligger mellan testtillfällena för interventionsgruppen
med avseende på TUG, gånghastighet, oro och self-efficacy efter en åtta veckors
intervention med gångträning och träning enligt individuellt anpassat
träningsprogram?
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3



Vilka skillnader, om några, finns mellan grupperna efter respektive intervention med
avseende på TUG, gånghastighet, oro respektive self-efficacy?



Vilket samband föreligger mellan eventuell oro och gånghastighet före respektive
efter interventionen bestående av gångträning för jämförelsegruppen?



Vilket samband föreligger mellan eventuell oro och gånghastighet före och efter
interventionen bestående av gångträning och träning enligt individuellt anpassat
träningsprogram för interventionsgruppen?



Vilket samband föreligger mellan self-efficacy och gånghastighet före respektive efter
interventionen bestående av gångträning för jämförelsegruppen?



Vilket samband föreligger mellan self-efficacy och gånghastighet före och efter
interventionen bestående av gångträning och träning enligt individuellt anpassat
träningsprogram för interventionsgruppen?



Vilket samband föreligger mellan self-efficacy före interventionen och följsamhet till
att utföra träningen efter interventionen bestående av gångträning och träning enligt
individuellt anpassat träningsprogram för interventionsgruppen?



Vilket samband föreligger mellan self-efficacy före interventionen och följsamhet till
att utföra träningen efter interventionen bestående av gångträning för
jämförelsegruppen?



Vilket samband föreligger mellan eventuell oro före interventionen och följsamhet till
att utföra träningen efter interventionen bestående av gångträning och träning enligt
individuellt anpassat träningsprogram för interventionsgruppen?



Vilket samband föreligger mellan eventuell oro före interventionen och följsamhet till
att utföra träningen efter interventionen bestående av gångträning för
jämförelsegruppen?

METOD

3.1 Design
För att besvara syftet valdes en experimentell design i form av pretest-posttest control group
som är en form av RCT (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Designen valdes eftersom
interventionen bestod av två olika interventioner som anses effektiva för att förbättra
gångförmågan, där utfallet jämfördes med varandra. Deltagarna randomiserades till
respektive grupp genom lottning (Carter m.fl., 2011).
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3.2 Urval
Urvalet som genomfördes var ett bekvämlighetsurval då två kommunala verksamheter i en
närliggande geografisk omgivning tillfrågades om deltagande.

3.2.1

Inklusionskriterier

Personer som var 65 år eller äldre som kunde tillgodogöra sig informationsbrevet. Deltagarna
skulle ha en vårdkontakt med en kommunalt verksam fysioterapeut som personligen
bedömde ifall deltagaren var i behov av att utveckla sin gångförmåga. De tillfrågade var
boende inom ordinärt eller särskilt boende och kände ett behov av att förbättra sin gång.

3.2.2

Exklusionskriterier

Personer som inte klarar av att gå tio meter på plant underlag, eftersom de då inte kunde
utföra testerna.

3.2.3

Hantering av bortfall

Totalt rekryterades 22 deltagare och av dem valde två deltagare att avsluta sin medverkan. En
deltagare valde att avsluta sin medverkan till följd av sjukdom och en deltagare avslutade sin
medverkan av oklara skäl. En annan deltagare exkluderades från studien på grund av ej
korrekt utförd intervention. Totalt avslutade 19 deltagare studien.

3.2.4

Fördelning till grupper

Interventionsgruppen bestod av tio deltagare varav fem kvinnor och fem män i åldrarna 6997 år, med en medelålder om 83,7 år och medianåldern 83 år. Deltagarna bodde inom
särskilt boende, hus eller lägenhet och var jämnt fördelade mellan boendetyperna.
Jämförelsegruppen bestod av nio deltagare var av fyra kvinnor och fem män i åldrarna 65-87
år, med en medelålder om 73,6 år och medianåldern 69 år. Majoriteten av deltagarna bodde i
hus men även lägenhet och särskilt boende förekom som boendeform i gruppen. För
fördelning av hjälpmedel i respektive grupp se figur 1.
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Figur 1: Fördelning av hjälpmedel inom respektive grupp.

3.3 Datainsamlingsmetod
Testen som deltagarna i studien fick utföra bestod av skattning av self-efficacy och oro inför
att gå 10 meter (se bilaga B), självald gånghastighet 10 meter (se bilaga C) och Timed Up To
Go [TUG] (se bilaga D) som utfördes enligt nämnd ordning (se bilaga F). I studien användes
TUG och självvald gånghastighet 10 meter för att mäta gångförmåga hos äldre, vilket
överensstämmer med studien av Van Iersel med flera (2008) som påpekar att testerna är
optimala för att mäta gångförmåga hos äldre eftersom testerna är känsliga för förändringar
vad gäller gångförmågan (Van Iersel m.fl., 2008). Enligt Shumway-Cook och Woollacott
(2012) sker en ökning av gånghastigheten till följd av ökad steglängd och stegfrekvens. TUG
är ett validt och reliabelt test för att mäta förflyttningsförmåga. Testet är validt eftersom det
utvärderar en rad olika aktiviteter i vardagen som ger information om en persons
gånghastighet, balans och funktionsförmåga (Podisiadlo & Richardson, 1991). Enligt Rossier
och Wade (2001) är självvald gånghastighet 10 meter ett reliabelt och validt test för att få ett
mått på förflyttningsförmågan hos patienter med neurologiska sjukdomar. Testet kan även
användas för att synliggöra skillnader mellan patientgrupper. Det har vistats att testets
reliabilitet och validitet inte förändras nämnvärt ifall gångsträckan i testet delas upp i 2x5
meter istället för 10 meter i ett streck (Rossier & Wade, 2001). Eftersom testerna utfördes i
eller i närheten av deltagarnas hem utfördes testet självvald gånghastighet 10 meter med
uppdelningen 2x5 meter. Vändningen inkluderas i tidtagningen för att underlätta utförandet.
Om deltagarna använde gånghjälpmedel vid förtesterna användes samma gånghjälpmedel
vid sluttesterna.

Self-efficacy inför att gå 10 meter skattades på en skala från 0 till 10 i enlighet med Bandura
(1997) som påstår att styrkan av self-efficacy kan mätas på en sådan skala. Enligt skalan
innebär 10 hög tilltro till sin förmåga att gå 10 meter medan 0 innebär ingen tilltro till sin
förmåga inför aktiviteten (Bandura, 1997). För att mäta deltagarens eventuella oro inför att
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gå 10 meter användes en skala från 0 till 10, där 0 innebar att deltagaren kände sig helt lugn
inför att gå och siffran 10 innebar en stark oro inför testet. Skalan för att mäta oro
utformades i enlighet med Denison och Åsenlöf (2012) som beskriver att indirekta
mätmetoder som t.ex. självrapportering kan användas för att undersöka exempelvis tankar
och känslor som kan vara dolda beteenden. I samband med alla tester fördes ett testprotokoll
av ansvarig fysioterapeut, protokollet innehöll deltagarens kod, ålder, kön bostadstyp,
testresultat och huruvida hjälpmedel hade använts. Information om individfaktorer, boende
och eventuella hjälpmedel samlades in för att se fördelningen i respektive grupp. Under
interventionerna fördes signeringslistor (se bilaga E) av deltagaren själv eller av involverad
personal, där det noterades om träningen hade utförts för att få ett mått på deltagarnas
följsamhet till träning (WHO, 2003) i form av ikryssade utförda träningspass som
summerades för varje deltagare.

3.4 Interventioner
Interventionerna för båda grupperna bestod av träning fyra gånger per vecka i åtta veckor.
För interventionsgruppen innefattade träningen ett individuellt anpassat träningsprogram
två gånger per vecka och gångträning de resterande två träningspassen (Frändin &
Helbostad, 2015). Det individuellt anpassade träningsprogrammet utformades av en
fysioterapeut och fokus låg på att öka muskelstyrkan i nedre extremitet och utveckla
balansförmågan (Frändin & Helbostad, 2015). Träningsprogrammet omfattade fyra till fem
övningar som involverade stora muskelgrupper i nedre extremitet. Några exempel på
övningar är uppresningar, gång baklänges och i sidled, knäböj, enbensstående,
tandemstående och tandemgång (se bilaga G). Även avlastad träning förekom.
Träningsprogrammen kunde utföras antingen i deltagarnas hem, på särskilt boende,
korttidsboende eller på dagrehabiliteringen. Gångträningen anpassades efter deltagarens
förmåga av involverad fysioterapeut. Träningspassen med gång kunde ske såväl inne som
utomhus och bestod av olika typer av promenader (Dehlin & Rundgren, 2007).
Jämförelsegruppens intervention bestod av gångträning fyra gånger per vecka (Frändin &
Helbostad, 2015) och upplägget var densamma som för interventionsgruppen bortsett från
att jämförelsegruppen inte fick träna på att gå i trappa. Gång i trappa var dock tillåtet.
Jämförelsegruppen fick inte utföra styrketräning för nedre extremitet under
interventionsperioden för att säkerställa att grupperna fick olika interventioner. Alla
träningspass, oberoende av intervention, pågick i femton till trettio minuter. Deltagarna fick
ta pauser för att vila under träningstillfällena och träningen kunde ske med stöttning av en
eller flera personer om det behövdes oavsett träningsform. Stöttningen kunde ske med
antingen en fysioterapeut, via delegering till hemtjänstpersonal, omvårdnadspersonal eller av
anhöriga. Om en deltagare inte behövde stöttning under träningen kunde träningen ske på
egen hand.

12

3.5 Tillvägagångssätt
Idén till studien utformades av en fysioterapeut i en av de kommunala verksamheter som
sedan deltog i studien. Upplägget utformades av författarna genom en diskussion med de
verksamma fysioterapeuterna. Innan studien genomfördes tillfrågades enhetscheferna för de
aktuella verksamheterna om tillstånd att genomföra studien i deras verksamheter. När
godkännande var klart kontaktades en fysioterapeut som valdes som kontaktperson på en av
verksamheterna. Fysioterapeuten var den person som skötte kontakten med övriga
fysioterapeuter inom verksamheterna. Rekryteringen startade den 24:e juni, 2015 och
avslutades den 5:e november samma år. Rekryteringen skedde konsekutivt där potentiella
deltagare tillfrågades med ett informationsbrev (se bilaga A). De som ville delta i studien gav
ett skriftligt informerat samtycke som lämnades till involverad fysioterapeut. När rekrytering
av en deltagare hade genomförts randomiserades deltagaren in i antingen en
interventionsgrupp eller jämförelsegrupp genom lottning. Lottningen genomfördes genom
att ansvarig fysioterapeut inom verksamhet1 drog en lapp ur en skål där hälften av lapparna
var märkta med en siffra mellan ett och 30 samt med interventionsgrupp respektive
jämförelsegrupp. När en deltagare rekryterats skrevs namn och kod upp på en lista för
kännedom till sluttester och signeringslistor. Därefter fick deltagaren utföra förtesterna
under ledning av deltagarens fysioterapeut. Testerna fanns beskrivna i en guide (se bilaga F)
så att alla fysioterapeuter skulle genomföra testerna lika och i samma ordning. I guiden
framgick att det skulle vara samma fysioterapeut som höll i testsituationerna vid båda
tillfällena. Det insamlade datamaterialet med personuppgifter förvarades på ett låst kontor
hos en verksam fysioterapeut där inga obehöriga kunde tillträda. När förtesterna hade utförts
startade aktuell intervention. Efter åtta veckors intervention upprepades testerna som då
blev sluttester. Om fysioterapeuten var sjuk kunde eftertestet skjutas upp i en vecka men om
fysioterapeuten var fortsatt sjuk, fick någon kollega utföra eftertestet. Både uppskjutet
eftertest och om ett testtillfälle utförts av en annan fysioterapeut, skulle rapporteras till
författarna. Kodad data i form av testresultat från för- och eftertester och signeringslistor
samlades in löpande och skickades till författarna i fyra omgångar. Det sista insamlade
datamaterialet skickades till författarna den 20:e januari efter att de sista deltagarna slutfört
interventionerna och sluttesterna. Materialet förvarades säkert hos författarna där ingen
obehörig hade åtkomst.

3.6 Dataanalys
Signifikansnivån sattes i förväg till 0,05. För att besvara frågeställningarna användes analysoch statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science [SPSS] version 22. Data
som samlades in var i nominaldata, ordinal- och kvotskala och på grund av få antal deltagare
(<30) valdes ickeparametriska analysmetoder. För att besvara utifall eventuella skillnader
inom grupperna förelåg vad gäller TUG, gånghastighet, oro och self-efficacy efter respektive
intervention valdes Wilcoxon Signed Ranks Test, då data bestod av kvotskala och ordinaldata
och eftersom det handlade om två beroende parvisa observationer för varje deltagare som
jämfördes. För att besvara frågeställningen om skillnader mellan interventionsgruppen och
jämförelsegruppen fanns efter respektive intervention med avseende på TUG, gånghastighet,
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oro och self-efficacy användes Mann Whitney U-test, som är ett oberoende test med
rangordnade värden, för att analysera om det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna.
Angående frågeställningarna om eventuella samband utfördes analyserna med Spearman’s
rangkorrelation, eftersom data bestod av rangordnade värden och bl.a. ordinalskala. Enligt
Carter med flera (2011) kan en korrelationskoefficient på 0,00-0,25 beskrivas som ingen
korrelation. medan låg korrelation innebär en koefficient mellan 0,26- 0,49. En moderat
korrelation kan definieras som en koefficient mellan 0,50–0,69. Deskriptiv data beskrevs
med hjälp av centralmåttet median och spridningen i form av kvartilavståndet mellan 25:e
och 75:e kvartilen respektive variationsvidd. Deskriptiv data presenterades i form av text och
tabeller. Den analytiska statistiken presenterades mestadels i textform men även i ett
scatterplot-diagram för att visa hur korrelationen såg ut.

3.7 Etiska överväganden
Studien står inte under Lagen om etisk prövning (SFS 2003:460) men den har utförts under
etiskt säkerställda och trygga former enligt Helsingforsdeklarationen (Sveriges
Läkarförbund, 2002). Av etiska skäl valdes det att jämföra två interventioner som anses
verksamma för att utveckla gångförmågan, för att inte deltagare med behov av att förbättra
gångförmågan skulle hamna i en kontrollgrupp utan någon intervention. Personer
tillfrågades med ett informationsbrev om deltagande av delaktig fysioterapeut, där framgick
det att ett eventuellt avhopp eller nekad medverkan inte kunde påverka patientens vård eller
omsorg enligt punkt 31 och 20 i Helsingforsdeklarationen (Sveriges läkarförbund 2002). Det
uppmärksammades även att deltagaren kunde uppleva träningsvärk i samband med sin
medverkan samt att personen skulle behöva ägna lite tid då deltagarna skulle träna fyra
gånger per vecka under åtta veckor. När personen tillgodosett sig informationsbrevet och haft
möjlighet att i lugn och ro fundera på eventuell medverkan, bekräftades deltagande med ett
skriftligt informerat samtycke till involverad fysioterapeut.

Det var en fördel för deltagaren att det var samma fysioterapeut som utförde tester och
utformade behandlingen eftersom det då blev färre personer som var delaktiga i patientens
intervention. Med hänsyn till Personuppgiftslagen (SFS 2008:355) hanterades insamlade
personuppgifter endast av fysioterapeuter som avidentifierade och kodade informationen.
Det ledde till att författarna inte fick tillgång till personuppgifter förutom ålder, kön,
boendeform, testresultat och signeringslistor. Insamlad data förvarades på ett säkert sätt hos
en verksam fysioterapeut där inga obehöriga kunde tillträda, vilket gav säkrare
förutsättningar för deltagarna.
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4

RESULTAT

Innan interventionerna startade fick alla deltagare utföra testerna och skattningarna för att få
ett startvärde att jämföra med. För interventionsgruppen var resultatet för TUG på 28,50
sekunder och för jämförelsegruppen på 27,00 sekunder. Gällande självvald gånghastighet
visade testresultatet på 30,50 sekunder för interventionsgruppen och på 26,00 sekunder för
jämförelsegruppen. Interventionsgruppen skattade self-efficacy till 8 och oro till 1.
Skattningarna för self-efficacy och oro för jämförelsegruppen var 8 respektive 0. Spridningen
i form av kvartilavstånd kan observeras i tabell 1 och 2.

Antal utförda träningspass som inrapporterats för deltagarna hade en stor variation. Lägst
antal pass var 11 och högst antal pass var 48. Gruppen som tränat gång och individuellt
anpassat träningsprogram hade tränat enligt en median på 29,5 pass med en variationsvidd
på 34 pass (14-48). De som enbart tränade gång tränade 34 pass enligt medianen med en
variationsvidd på 31 pass (11-42).

4.1

4.1.1

Jämförelser mellan och inom grupperna

Inom grupperna

Analysen av testresultaten för interventionsgruppen före och efter interventionen, visade på
inga signifikanta skillnader med avseende på TUG (p=0,432), självvald gånghastighet
(p=0,789) och skattningarna för oro (p=0,813) respektive self-efficacy (p=1,00).

Tabell 1: Testresultat för interventionsgruppen

Variabler

Testtillfälle

Median Kvartilavstånd
25

Kvartilavstånd
75

TUG

Före
intervention

28,50

20,55

35,08

Efter
intervention

30,95

23,06

52,58

Gånghastighet Före
intervention

30,50

22,75

37,50

Efter
intervention

31,00

20,34

44,00

Före
intervention

1

0

3

Oro

15

Self-efficacy

Efter
intervention

2

0

5

Före
intervention

8

7

9

Efter
intervention

8

4

9

För jämförelsegruppen fanns det inga signifikanta skillnader inom gruppen med avseende på
testerna TUG (p=0,129), självvald gånghastighet (p=0,078) och för skattningarna selfefficacy (p=0,250) respektive oro (p=1,00) före och efter interventionen.
Tabell 2: Testresultat för jämförelsegruppen

Variabler

Testtillfälle

Median Kvartilavstånd
25

Kvartilavstånd
75

TUG

Före
intervention

27,00

14,80

56,50

Efter
intervention

21,50

13,45

26,10

Gånghastighet Före
intervention

26,00

13,21

47,90

Efter
intervention

22,00

12,93

24,90

Före
intervention

0

0

3

Efter
intervention

0

0

4

Före
intervention

8

5

10

Efter
intervention

10

6

10

Oro

Self-efficacy

4.1.2

Mellan grupperna

Efter analysen mellan jämförelsegruppen och interventionsgruppen fanns det inga
signifikanta skillnader då p-värdet >0,05, efter respektive intervention. För TUG blev p=
0,079, för gånghastighet p=0,211, skattningarna för oro blev p=0,968 och för self-efficacy
blev p=0,842.
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4.2 Korrelationsanalyser

4.2.1 För oro och gånghastighet
För interventionsgruppen visade analysen på ingen signifikant (p=0,849) korrelation (r=0,069) mellan eventuell oro inför att gå 10 meter och självvald gånghastighet mätt i sekunder
före interventionen. Efter träningsperioden med gångträning och individuellt anpassat
träningsprogram visade analysen på ingen signifikant (p=0,282) korrelation (r=0,378)
mellan ovanstående parametrar. Korrelationsanalysen för jämförelsegruppen visade på ingen
signifikant (p=0,593) korrelation (r=0,207). Analysen efter interventionen visade inte heller
på någon signifikant (p=0,589) korrelation (r=0,209).

4.2.2 För self-efficacy och gånghastighet
Före träningsperioden med gångträning och individuellt anpassat träningsprogram visade
korrelationsanalysen för self-efficacy inför att gå 10 meter och gånghastighet, på ingen
signifikant (p=0,596) korrelation (r=-0,191). Analysen efter interventionen visade inte heller
på någon signifikant (p=0,056) korrelation (r= -0,620)(se figur 2). För jämförelsegruppen
visade analysen mellan self-efficacy och självvald gånghastighet på ingen signifikant
(p=0,206) korrelation (r=-0,466) före interventionen. Detsamma gäller efter interventionen
då ingen signifikant (p=0,235) korrelation (r= -0,440) kunde observeras.
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Figur 2: Samband mellan gånghastighet och self-efficacy för interventionsgruppen efter
interventionen.

4.2.3 För self-efficacy och följsamhet till träning
Korrelationsanalysen för interventionsgruppen som tränat gångträning och ett individuellt
anpassat träningsprogram visade på ingen signifikant (p=0,645) korrelation (r= -0,167)
mellan self-efficacy inför att gå 10 meter, före interventionen och antal utförda träningspass.
För jämförelsegruppen som enbart utfört gångträning observerades ingen signifikant
(p=0,524) korrelation (r=0,246) mellan parametrarna.

4.2.4 För oro och följsamhet till träning
För interventionsgruppen visade korrelationsanalysen mellan antal utförda träningspass och
eventuell oro inför att gå 10 meter före interventionen, på ingen signifikant (p=0,428)
korrelation (r= 0,283). För jämförelsegruppen visade korrelationsanalysen för eventuell oro
före interventionen och antal träningspass, på ingen signifikant (p=1,0) korrelation (r=0,0)
efter en träningsperiod med uteslutande gångträning.
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5

DISKUSSION

Syftet med studien var att undersöka och jämföra effekten av ett individuellt utformat
träningsprogram för styrka och balans i tillägg till gångträning, med enbart gångträning, med
avseende på TUG, gånghastighet, oro respektive self-efficacy inför att gå tio meter. Vidare var
syftet att undersöka och beskriva hur följsamhet till träning respektive gånghastighet
korrelerar med self-efficacy och eventuell oro inför att gå tio meter.

Resultatet från studien visar att ingen av interventionerna haft effekt på variablerna för TUG,
självvald gånghastighet, skattningar av oro och self-efficacy. Det blev inte heller någon
signifikant skillnad mellan grupperna efter respektive intervention med avseende på
variablerna. Vad gäller korrelationsanalyserna mellan gånghastighet och oro respektive selfefficacy, före och efter interventionerna, kunde ingen signifikant korrelation observeras för
någon av grupperna. Detsamma gäller korrelationsanalyserna mellan följsamhet till träning
och oro respektive self-efficacy.

5.1 Resultatdiskussion
Testresultaten för TUG före respektive intervention, gav en median på 27,00 sekunder för
jämförelsegruppen och en median på 28,50 sekunder för interventionsgruppen. Enligt
referensvärdena för TUG innebär 21-29 sekunder att utförandet sker på ett varierande sätt
och att funktionsförmågan inte är stabil (se bilaga D). Vidare hade jämförelsegruppen en
gånghastighet på 0,39 m/s och interventionsgruppen hade en gånghastighet på 0,33 m/s,
vilket överensstämmer med att äldre har svårt att gå med en högre hastighet än 1,4 m/s.
Resultaten från TUG och självald gånghastighet tio meter tyder på att deltagarna i studien
var i stort behov av förbättra sin gångförmåga (Shumway-Cook & Woollacott, 2012).
Studiens resultat visade på att ingen signifikant skillnad förelåg (p>0,05) mellan och inom
grupperna efter avslutad intervention med avseende på TUG, gånghastighet, oro och selfefficacy. Resultatet angående TUG och gånghastighet visade på ingen signifikant skillnad för
jämförelsegruppen, vilket överensstämmer med studien av Manini (2006) som inte heller såg
någon signifikant skillnad i gånghastighet. Vidare påvisades dock att funktionsnedsättningar
kan motverkas med uppgiftsspecifik träning (Manini, 2006). Resultatet från föreliggande
studie med avseende på jämförelsegruppen, motsäger påståendet att aktivitetsspecifik
träning (Lexell & Brogårdh, 2012) och gång i olika miljöer är effektivt för att förbättra
gångförmågan (Dehlin & Rundgren, 2007) eftersom studien inte gav några signifikanta
skillnader vad gäller TUG och självvald gånghastighet.

Resultatet för interventionsgruppen, motsäger resultatet från studien på personerna med
post-stroke där de som fick gångträning i olika miljöer ihop med fysioterapi och arbetsterapi
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utvecklade sin gångförmåga mer än de som endast fick fysioterapi och arbetsterapi. Dock var
medelåldern i studien på 45, 5 år (MinKyu m.fl., 2014) men i föreliggande studie var
medelåldern för deltagarna i interventionsgruppen på 83,7 år och på 73,6 år för
jämförelsegruppen. Då deltagarna i studien var en heterogen grupp kan åldersskillnaderna
haft en påverkan på hur utfallet blev och lett till att det var en större utmaning för vissa
deltagare att utföra momenten. Det här kan kopplas till Frändin och Helbostad (2015) som
anser att äldre är en känslig grupp eftersom reservkapaciteten riskerar att minska efter
sjukdom. En låg reservkapacitet leder till att aktiviteter blir en större utmaning och kräver
mer energi (Frändin & Helbostad, 2015). Resultatet för interventionsgruppen kan även
kopplas till Forkan med flera (2006) som påpekar att försämringar i hälsa kan leda till
nedsatt följsamhet till träning. Eftersom deltagarna i interventionsgruppen, generellt var
äldre än deltagarna i jämförelsegruppen och interventionsgruppen hade tränat 29,5 pass
enligt medianen, jämfört med jämförelsegruppens median på 34 pass, kan det tolkas som att
interventionsgruppen var en mer heterogen grupp. Under träningsperioden har deltagare
som varit i behov av stöd under träningen fått stöttning av någon person oavsett
grupptillhörighet, vilket kan ha påverkat hur mycket en deltagare har tränat. Det stämmer
överens med den socialkognitiva teorin att den sociala omgivningen har en påverkan på
individen och därmed på beteendet att träna (Bandura, 1986).

Träningsprogrammet för interventionsgruppen bestod bland annat av motståndsträning med
den egna kroppen som belastning två gånger i veckan. Interventionen resulterade i att inga
signifikanta skillnader observerades med avseende på TUG och gånghastighet, vilket skiljer
sig från resultatet i studien av Idland med flera (2013) där progressiv motståndsträning två
gånger per vecka ledde till signifikanta skillnader i utfallet på likväl TUG som gånghastighet.
Något som förmodligen har påverkat utfallet vad gäller ovanstående test, är att deltagarna i
föreliggande studie tränade funktionellt. Det kan vara svårt att få funktionell träning lika
progressiv som motståndsträning i träningsmaskiner när det gäller ökning av belastningen.
Resultatet från studien av Krist med flera (2013) stödjer det faktum att progressiv
motståndsträning är effektivt för personer boende inom äldreomsorg. Med progressiv träning
menades en ökning med fem till tio kg:s belastning. Så fort deltagaren klarade att utföra ett
bestämt antal repetitioner och set med en viss vikt ökades motståndet. En metaanalys av
motståndsträning för äldre säger även den att motståndsträning är effektivt för att öka
muskelstyrkan hos äldre. Motståndsträningen fokuserades till hela kroppen (Peterson m.fl.,
2010). Ovanstående studier talar för att motståndsträning, helst progressiv sådan, leder till
ökad muskelstyrka hos äldre. En nackdel när det kommer till resultatet för
interventionsgruppen är att det inte går att utläsa ifall gruppen verkligen ökade sin
muskelstyrka. Om en ökning i muskelstyrka uteblev kan det ha medfört att inga signifikanta
skillnader med avseende på TUG och gånghastighet förekom för interventionsgruppen.
Interventionsgruppens resultat för TUG skiljer sig även från resultatet från studien av Chen
med flera (2015) som kom fram till att cirkelträning för övre- och nedre extremitet för
kroniskt sjuka patienter mellan 47-89 år, resulterade i större effekt på TUG och balanstest än
för kontrollgruppen. Experimentgruppen tränade tre gånger per vecka a´40 minuter under
tolv veckor. Kontrollgruppen tränade enligt ett hemträningsprogram för att utveckla balans,
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postural kontroll och gångförmåga och hade tillgång till en CD-skiva med hälsoupplysningar.
Chen med flera (2015) såg störst effekt på kvinnor jämfört med män och på de som var yngre
än 65 år. Det faktum att experimentgruppen tränade cirkelträning i hydrauliska
träningsmaskiner kan ha lett till skillnader i utfallet eftersom interventionsgruppen i
föreliggande studie, tränade funktionellt med den egna kroppen som belastning. En annan
aspekt är att åldersintervallet i interventionsgruppen var mellan 69-97 år och att
medelåldern låg på en ålder om 83,7 år vilket kan kopplas till resultatet av Chen med flera
(2015) som såg störst effekt på de som var yngre än 65 år. Då deltagarna i
interventionsgruppen var äldre än 65 kan det ha bidragit till skillnader i resultat mellan
studierna.

I en studie av Halvarsson, Frenzén med flera (2015) visade resultatet på förbättrad
fallrelaterad self-efficacy, balans och gånghastighet efter tolv veckors balansträning. Det
motsäger resultatet för interventionsgruppen i föreliggande studie som inte visade på några
signifikanta skillnader i gånghastighet eller för TUG. Det kan bero på att
interventionsgruppens träningsprogram innehöll balansträning som enbart varade i åtta
veckor. Andra skillnader i balansprogrammen var att övningarna i Halvarsson, Frenzén med
fleras (2015) studie innehöll gång i olika hastigheter och uppgifter som bestod av att utföra
flera saker samtidigt, till skillnad från balansprogrammet i föreliggande studie som inte
omfattade ovanstående. Skillnader i balansprogrammens innehåll och interventionernas
varaktighet kan ha påverkat att signifikanta skillnader i TUG och gånghastighet uteblev.
Vidare påvisar Halvarsson, Dohrn med flera (2015) att ett liknande balansprogram medförde
utvecklad gånghastighet och reducerad fallrädsla hos äldre. Ytterligare en studie av
Halvarsson med flera (2011) innehållandes en intervention med ett progressivt
balansträningsprogram, resulterade i reducerad fallrädsla och utvecklad gånghastighet vid
gång i snabbt tempo. Interventionen pågick i tolv veckor, bestod av tre pass per vecka och
programmet omfattade balansövningar kombinerade med kognitiva räkneuppgifter eller
andra motoriska uppgifter. I föreliggande studie bestod interventionsgruppens intervention
av motståndsövningar och balansträning två gånger per vecka men balansövningarna
kombinerades inte med några kognitiva övningar. Det kan ha påverkat att inga signifikanta
skillnader vad gäller gånghastighet och oro observerades efter en intervention bestående av
gångträning och ett individuellt anpassat träningsprogram för styrka och balans. Något som
dock bör kommenteras är att testerna i studien av Halvarsson med flera (2011) inte är samma
som de tester som användes i föreliggande studie, vilket kan försvåra jämförandet mellan de
båda studierna. Ovanstående studier med interventioner i syfte att förbättra balansförmågan
och därmed gångförmågan, tyder på att balansprogrammet i föreliggande studie skulle ha
utformats på ett annat sätt. Studierna tyder på att balansträning med tillägg av övningar där
flera uppgifter utförs samtidigt som balansträningen är effektivt för att utveckla
balansförmågan(Halvarsson, Frenzén m.fl., 2015; Halvarsson, Dohrn m.fl., 2015; Halvarsson
m.fl., 2011). En annan studie av Chen och Jiang (2014) påvisade att den posturala balansen
kan förbättras av regelbunden motståndsträning i hydrauliska träningsmaskiner hos
personer över 45 år. Det här stärker ytterligare att motståndsträning i maskiner är effektivt
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för att förbättra gångförmågan eftersom nedsättningar i balansförmågan är en av de faktorer
som påverkar förflyttningsförmågan, t.ex. gångförmågan (Frändin & Helbostad, 2015).

Studiens korrelationsanalyser för respektive grupp gav inga signifikanta korrelationer. Då
inga signifikanta korrelationer kunde observeras mellan self-efficacy och gånghastighet för
interventionsgruppen, invänder det mot resultatet från studien av Miller med flera (2010)
som visade på ett samband mellan upplevelser av ökad self-efficacy och en stabilare gång
efter en period med balansträning. Korrelationsanalyserna för self-efficacy (före
interventionen) och antalet pass (följsamhet till träning) visade inte heller på någon
signifikant korrelation. Det invänder mot att en person med låg self-efficacy inför en aktivitet
påverkar hur mycket personen tränar och eventuellt ger upp när någonting känns svårt
(Lexell m.fl., 2011; Bandura, 1997). Följsamhet till träning kan enligt socialkognitiv teori
kopplas till självreglering som handlar om en persons förmåga att styra sitt beteende för att
påverka sin hälsa (Denison & Åsenlöf, 2012). Resultatet i korrelationsanalysen för selfefficacy (före interventionen) och antalet pass (följsamhet till träning) skiljer sig från
påståendet att self-efficacy påverkar följsamhet till träning (Denison & Åsenlöf, 2012). Enligt
Denison och Åsenlöfs (2012) påstående borde en signifikant korrelation mellan ovanstående
ha observerats. Korrelationsanalysen i föreliggande studie motsäger även att ökad selfefficacy för motståndsträning förutspådde ökad följsamhet till motståndsträning med
theraband efter en intervention under sex månader (Nepert m.fl., 2009). Passen skedde tre
gånger per vecka under 35 minuter och interventionen innehöll även kognitiva strategier,
utförda av en fysioterapeut, för att öka patienternas chanser till ökad följsamhet. Strategierna
bestod bl.a. av diskussion om hinder för träning och av att försöka minska negativa
resultatförväntningar kopplade till träningen (Nepert m.fl., 2009). Skillnader mellan
ovanstående studie och föreliggande studie är alltså att deltagarna i ovanstående studie
tränade motståndsträning tre gånger per vecka i sex månader istället för två pass som i
föreliggande studie under åtta veckor. Det faktum att ovanstående studie även hade en
intervention med fokus på ökad följsamhet är också något som skiljer sig från föreliggande
studie där inget fokus fanns på att utveckla self-efficacy under respektive intervention. Något
som kan ha påverkat att studierna fick olika utfall är alltså skillnader i träningsupplägg och
huruvida interventionerna inriktade sig på att vidmakthålla beteendeförändringen att träna
eller inte. Det faktum att föreliggande studie inte fokuserade på att gynna deltagarnas
vidmakthållande av beteendeförändringen att träna kan haft en betydande påverkan på
utfallet och lett till att korrelationsanalyserna mellan self-efficacy (före interventionen) och
antalet pass (följsamhet till träning) inte blev signifikanta. Genom att vissa deltagare fick
stöttning av någon person vid träningstillfällena kan det haft en påverkan på deltagarna och
deras beteende som överensstämmer med den socialkognitiva teorin som menar att
omgivningen (den stöttande personen) påverkar deltagarens beteende (Bandura, 1986).
Påverkan på beteendet kan troligtvis ha lett till att deltagaren tränat mer och försökt prestera
bättre än om deltagaren skulle utföra träningen helt på egen hand utan stöttning av någon.
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Det fanns ingen signifikant korrelation mellan oro och antalet pass för respektive grupp. Det
kan bero på att det var en stor spridning på antalet träningspass som deltagarna utförde och
på de låga medianvärdena för oro före interventionerna oavsett grupp.
Korrelationsanalyserna vad gäller oro och antalet pass skiljer sig från studien av Forkan med
flera (2006) där det framkom att fallrädsla var ett hinder för följsamhet till träning hos äldre.
En anledning till att korrelationsanalysen fick annat resultat än i ovanstående studie kan vara
att deltagarna i föreliggande studie fick skatta sin oro inför att gå tio meter och inte rädsla
inför att falla, före testet självvald gånghastighet. Enligt Lexell med flera (2008) leder låg
self-efficacy och fallrädsla till mindre exponering för den aktivitet som oron handlar om,
vilket kan tolkas som att fallrädsla vid gång kan leda till färre antal pass med gångträning.
Enligt SCT är oro en individfaktor och enligt teorin påverkar bl.a. individfaktorer ett
beteende (Bandura, 1986), som t.ex. att träna. I den här studien kunde inga signifikanta
korrelationer mellan oro och antalet pass observeras, vilket enligt SCT borde existerat vid en
analys.

Inga signifikanta korrelationer fanns heller för oro och gånghastighet för respektive grupp.
Resultatet skiljer sig från studien av Chamberlin med flera (2005) som kom fram till att de
som hade fallrädsla gick med bl.a. långsammare gånghastighet jämfört med de som inte hade
rädsla för att falla. I fall frågan om oro hade handlat om rädsla för att falla så kanske
resultatet hade blivit annorlunda. Enligt Nationalencyklopedin (2016) kan oro innebära såväl
rädsla som oro inför någonting, vilket kan tolkas som att en frågeställning om oro inför att
falla också hade varit adekvat. Chamberlin med flera (2005) mätte rädslan med hjälp av Falls
Efficacy Scale (Hellström & Lindmark, 1999) som visade på signifikanta skillnader i
gångförmåga för de som hade fallrädsla jämfört med de som inte upplevde rädsla. Deltagarna
i ovanstående studie skulle kunna gå 20 meter utan hjälpmedel medan kravet i föreliggande
studie var att kunna gå tio meter oavsett hjälpmedel. Skillnader i inklusionskriterier bör ha
påverkat att resultaten skiljer sig åt, då funktionsnivån verkar vara lägre i föreliggande studie
jämfört med i studien av Chamberlin med flera (2005). Balansprogrammet i Halvarsson,
Dohrn med fleras (2015) studie resulterade som tidigare nämnt i minskad fallrädsla och ökad
gånghastighet hos äldre, vilket skiljer sig från resultatet i föreliggande studie.

5.2 Metoddiskussion
Studiedesignen valdes eftersom den är lämplig att använda för att besvara syftet att jämföra
två olika interventioner som visats sig effektiva för att förbättra gångförmågan. Av etiska skäl
valdes att även jämförelsegruppen skulle få en verksam intervention. Aktuell design valdes
för att förhindradet etiska problemet att de som hamnade i jämförelsegruppen, som också
behövde förbättra gångförmågan, inte hade fått träna de parametrar som förbättrar gången
förrän eventuellt i ett senare skede (Carter m.fl., 2011). Deltagarna randomiserades in i
respektive grupp vilket enligt Carter med flera (2011) ingår i den valda designen. Eftersom
designen var en form av RCT där kriterierna med en jämförelsegrupp och en
interventionsgrupp uppfylldes stärktes den interna validiteten eftersom randomisering till
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grupper skedde i syfte att minska variationer mellan grupperna (Carter m.fl., 2011). En brist i
studiedesignen är att deltagarna inte randomiserades utifrån populationen vilket utgör ett
hot mot den externa validiteten. Det blir svårt att generalisera studiens resultat till en större
grupp eftersom spridningen i respektive grupp var ganska stor och det faktum att studien
omfattade ett litet stickprov (Gunnarsson, 2002) samt att deltagarna inte randomiserades
utifrån populationen (Carter m.fl., 2011). Då studien innefattade två olika interventioner som
anses vara effektiva (Idland m.fl., 2013; MinKyu m.fl., 2014) kan det ha medfört att det inte
går att se någon signifikant skillnad mellan de två grupperna. För att tydligare se ifall en
intervention haft effekt hade det eventuellt varit bättre att använda en annorlunda RCTdesign med en experimentgrupp och en kontrollgrupp eftersom det förmodligen möjliggjort
en utvärdering av ifall en behandling varit verksam. För att öka studiens generaliserbarhet
hade det varit mer fördelaktigt om randomiserat urval skett (Carter m.fl., 2011). I den här
studien valdes en kvantitativ studiedesign eftersom syftet var att få en objektiv bild av utfallet
och eventuella förändringar på gruppnivå vad gäller deltagarnas gångförmåga. En kvalitativ
studiedesign hade gett en inblick i deltagarnas upplevelse av deras gångförmåga efter
träning. En kvalitativ design var inte optimal att använda för att besvara studiens syfte, då en
sådan design hade gett subjektiv data istället för objektiv. Dessutom hade en kvalitativ design
inte gett data på gruppnivå, vilket efterfrågades i den här studien.

Bristande erfarenhet hos författarna ledde till att endast två kommuner tillfrågades om
deltagande i studien. Rekrytering av deltagare startade i slutet av juni 2015 och var tänkt att
avslutas i slutet av augusti. Eftersom rekryteringen inte hade gått som väntat i augusti,
valdes det att förlänga rekryteringsperioden till början av november samma år. Ingen ny
kommun valdes att tillfrågas då det vid den tidpunkten hade varit en för lång process
eftersom verksamhetschefer behövde kontaktas och interventionerna i studien varade i åtta
veckor. Rekrytering av ny verksamhet hade inneburit att data inte hade hunnit samlas in i
tid. På grund av förlängd rekrytering skickades materialet löpande till författarna vilket
bidragit till mycket kontakt mellan författarna och fysioterapeuterna för att undvika
missförstånd angående datamaterialet. Det optimala hade varit att skicka allt material efter
att alla deltagare hade utfört testerna, som det från början var tänkt, men för att kunna börja
sammanställa data behövdes materialet tidigare. För att få ihop tillräckligt med deltagare och
för att det fanns variation i ålder inom verksamheterna som tillfrågades, valdes att rekrytera
deltagare från 65-års ålder. Från början fanns ett kriterium att deltagarna skulle träna minst
24 pass under respektive intervention, ifall kriteriet ej uppfylldes skulle aktuella deltagare
exkluderas från studien. Kriteriet bestämdes för att kontrollera den oberoende variabeln, att
alla skulle träna ungefär lika mycket under interventionerna (Carter m.fl., 2011). På grund av
för få antal deltagare i studien valdes det att plocka bort kriteriet, eftersom grupperna hade
blivit för små för att analysera ifall kravet följts. Om studien görs om borde fler kommuner
tillfrågas för att få ett större stickprov då funktionsförmågan och dagsformen kan variera
mycket inom en grupp mellan 65-95 år om gruppen är heterogen. Med heterogen menas i det
här avseendet skillnader i funktionsförmåga och sjukdomsförekomst (Frändin & Helbostad,
2015; Akner, 2012).
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En icke parametrisk analysmetod användes för att analysera datamaterialet, på grund av att
deltagarantalet var färre än 30. En nackdel i studien var att det var flera olika fysioterapeuter
som utförde testerna i studien vilket sänker mätreliabiliteten (Carter m.fl., 2011). Det faktum
att det var samma fysioterapeut som utförde testerna och planerade behandlingsupplägget
för respektive deltagare är inte heller fördelaktigt för studien (Carter m.fl., 2011). Dock så var
det samma fysioterapeut som utförde för- och eftertesterna för respektive deltagare vilket
stärker mätreliabiliteten en del då det kan antas att fysioterapeuten utformade
testsituationerna lika jämfört med om det hade varit två olika fysioterapeuter. Den interna
validiteten påverkades negativt eftersom fysioterapeuten visste vilken grupp deltagaren
tillhörde(Carter m.fl., 2011) eftersom det kan ha påverkat utfallen på testresultaten och
upplägget av träningen. Det faktum att deltagaren och fysioterapeuten kände varandra kan
ha medfört att deltagaren därmed påverkats att prestera så bra som möjligt inför sin
fysioterapeut under testtillfällena. Det här överensstämmer med den socialkognitiva teorin
att den sociala omgivningen, i det här fallet fysioterapeuten, har en påverkan på en person
och därmed på beteendet (Bandura, 1986).

För att öka reliabiliteten hade det varit optimalt om fysioterapeuten som höll i mätningarna
var omedveten om vilken grupptillhörighet deltagaren hade(Carter m.fl., 2011). Men på
grund av att författarna inte hade möjlighet att genomföra rekrytering och tester och
eftersom studien genomfördes i två kommunala verksamheter under normal arbetsgång,
fanns inte möjlighet att genomföra studien på det här sättet. För att säkerställa
mätreliabiliteten tilldelades alla involverade fysioterapeuter en guide (se bilaga E) på hur
interventionerna, tester och testsituationerna skulle utformas (Carter m.fl., 2011) samt vilken
information som skulle samlas in och skickas till författarna. Guiden utformades för att
minska variationen vad gäller testsituationernas utförande. Med tanke på yttre variabler
gällande testsituationerna, var det en fördel att det var samma fysioterapeut vid båda
testtillfällena och att samma hjälpmedel användes eftersom situationerna då blev mer lika.
Något som påverkat studien negativt när det kommer till de yttre variablerna är att det inte
fanns något krav att testtillfällena skulle genomföras vid samma tidpunkt på dagen (Carter
m.fl., 2011). Det kan ha påverkat hur deltagarna presterat och därav utfallet. Om en deltagare
som är morgontrött t.ex. och får utföra ett test på morgonen och nästa testtillfälle sker på
eftermiddagen, så borde det leda till en variation i utförandet. Testerna som ingick i studien
var relevanta att använda a då de både mäter en persons gånghastighet, funktionsförmåga
(Podsiadlo & Richardson, 1991) och förflyttningsförmågan hos personer med neurologiska
sjukdomar (Rossier och Wade, 2001). Eftersom många äldre går med lägre gånghastighet och
på grund av att ökningar i gånghastighet även visar på ökningar i steglängd och stegfrekvens
(Shumway-Cook m.fl., 2012), var testerna relevanta att använda eftersom testerna har
gånghastighet som variabel. I guiden påpekades att eventuellt hjälpmedel skulle användas
även vid andra testtillfället för att testsituationerna skulle ha liknande förutsättningar, vilket
var en åtgärd för att kontrollera ovidkommande variabler (Carter m.fl., 2011). Det här
bestämdes med tanke på att deltagare eventuellt skulle gå långsammare vid nya
förutsättningar utan hjälpmedel och eftersom utfallet mättes i sekunder. I efterhand upplevs
valet av skattning av oro och self-efficacy inte som optimala skattningar att använda, utan det
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hade förmodligen varit bättre att mäta rädsla inför att ramla och använda Falls Efficacy
Scale(Hellström & Lindmark, 1999), eftersom tidigare studier har använt de här metoderna
(Chamberlin m.fl. 2005). Det skulle ha underlättat jämförande av studierna med varandra.

Det poängteras i guiden att jämförelsegruppen inte fick träna någon motståndsträning för
nedre extremitet och därför inte fick utföra träning i trappa, medan gång i trappa var tillåtet.
Det här bestämdes för att försöka kontrollera den oberoende variabeln, alltså interventionen
med endast gångträning (Carter m.fl., 2011). För att stärka den interna validiteten var det
viktigt att jämförelsegruppen inte fick liknande behandling som interventionsgruppen
(Carter m.fl., 2011). Dock hade en deltagare i jämförelsegruppen utfört trappträning enligt
signeringslistan vilket leder till tanken att fler deltagare kan ha tränat på att gå i trappa. Det
medför i så fall att träningen blivit liknande för grupperna, vilket påverkat utvärderingen av
vilken intervention som gett bäst utfall på de olika parametrarna. Det faktum att grupperna
kan ha fått liknande interventioner har det i så fall påverkat den interna validiteten negativt
(Carter m.fl., 2011). En annan aspekt är att jämförelsegruppen hade tränat den specifika
aktiviteten gång fyra gånger per vecka, medan interventionsgruppen endast tränat den
specifika aktiviteten två gånger per vecka. En tanke som framkommit i efterhand är att
studiens utfall kunde varit annorlunda om båda grupperna hade tränat gång lika mycket och
ifall en av grupperna tränat det individuellt anpassade träningsprogrammet utöver
gångträningen. Enligt Denison och Åsenlöf (2012) behövs både grundläggande
färdighetsträning och tillämpad färdighetsträning för att uppnå ett mål som till exempel att
utveckla gångförmågan. Grundläggande färdighetsträning innebär t.ex. motståndsträning
eller balansträning och tillämpad färdighetsträning innebär träning på den specifika
aktiviteten som t.ex. att gå (Denison & Åsenlöf, 2012). En intervention på åtta veckor valdes
på grund av att det krävs minst åtta veckor för att öka muskelstyrkan (Larry Kenney m.fl.,
2012). Interventionerna i studien skulle påverka gångförmågan, muskelstyrkan och
balansförmågan direkt. Det fanns ingen del i respektive intervention som hade en direkt
påverkan på de kvalitativa variablerna som oro och self-efficacy. Däremot fanns tanken att
förbättringar i styrka och balans skulle påverka gångförmågan och att det då skulle vara
lättare att gå, vilket kan kopplas till att self-efficacy kan ökas genom att deltagaren känner att
en känsla av att klara av den specifika aktiviteten som att gå (Denison & Åsenlöf, 2012).
Eftersom deltagarna kunde få stöttning av personal under träningspassen kan det ha bidragit
till social uppmuntran som kan ha lett till ökningar av self-efficacy. Tanken att social
uppmuntran kan leda till ökad self-efficacy överensstämmer med den socialkognitiva teorin
(Denison & Åsenlöf, 2012). Även träning av det som utgör källan till låg self-efficacy kan leda
till en ökning av self-efficacy inför den specifika aktiviteten (Lexell m.fl., 2011; Denison &
Åsenlöf, 2012).

Kombinationen av oro för att falla och nedsatt self-efficacy har vistats minska utövandet av
aktiviteten som oron är bunden till, vilket leder till nedsatt funktionsförmåga till följd av
utebliven aktivitet (Lexell m.fl., 2008). Tanken var att träna på den specifika aktiviteten och
genom det uppleva en ökad self-efficacy för aktiviteten och till följd av det även minskad oro
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inför aktiviteten. Enligt socialkognitiva teorin kan även oro inför att gå, på grund av en rädsla
för att falla, betraktas som en utfallsförväntning kopplad till gång (Bandura, 1986). Vidare
påstås att utfallsförväntningar många gånger är beroende av self-efficacy vilket gör att det
inte går att förutse beteenden utifrån endast utfallsförväntningar (Bandura, 1986). Eftersom
utfallsförväntningar ofta är nära sammankopplade med self-efficacy kan det tolkas som att en
ökning i self-efficacy skulle kunna leda till en förändrad utfallsförväntning som minskad oro
inför att gå utan att någon specifik intervention för att påverka oro har utförts. Om studien
görs om bör upplägget av interventionerna ses över och involvera metoder som ökar selfefficacy och minskar oro, eftersom studiens resultat inte visar på några signifikanta
skillnader för variablerna.

Eftersom interventionerna skedde löpande, allt eftersom deltagare rekryterades, hotar det
den interna validiteten eftersom interventionerna skedde under olika omständigheter och
under olika årstider (sommar-vinter) (Carter m.fl., 2011). Under ledigheter byttes en del av
personalen ut som exempelvis undersköterskor och fysioterapeuter som möjligtvis haft en
stöttande roll under träningen. Det här kan ha påverkat deltagarnas upplevelse och
utförande då en ny person kan betraktas som en förändring i den sociala omgivningen som
kan ha påverkat deltagaren enligt Bandura (1986). Det kan i så fall ha lett till mindre kontroll
av den yttre variabeln i form av social omgivning vid träning och testtillfällen för vissa
deltagare (Carter m.fl., 2011). Gångträningen kan ha försvårats under hösten och vintern då
möjligheten till gångträning utomhus kan ha minskat till följd av halt väglag. Dåligt väder
kan enligt Forkan med flera (2006) påverka följsamheten till träning negativt hos äldre.
Kanske hade följsamheten till träningen varit högre om interventionerna skett endast under
sommaren. Utifrån perspektivet yttre variabler är det inte fördelaktigt att interventionerna
skedde sommar till vinter (Carter m.fl., 2011). Från början var det endast tänkt att
interventionen skulle pågå under sommar till och med tidig höst. Eftersom interventionerna
pågick sommar till vinter kunde den yttre variabeln som olika årstiders påverkan på
träningen och därmed studiens resultat inte kontrolleras (Carter m.fl., 2011). Effekten av
respektive intervention har troligtvis påverkats av att de flesta deltagarna inte tränade enligt
direktiven som gavs utan tränade färre eller fler pass per vecka, vilket gav den stora
spridningen i testresultaten. Det faktum att åldersintervallet mellan grupperna skiljde med
tio år och att studien innehöll ett litet stickprov har förmodligen präglat resultatet. Få antal
deltagare i studien kan ha lett till att variationen i dagsform påverkat testresultaten mer än
om stickprovet varit större (Gunnarsson, 2002).

Interventionerna innebar träning fyra gånger per vecka under åtta veckor vilket kan ha
upplevts som för många pass per vecka och bidragit till att personer med låg self-efficacy inte
ville medverka i studien. Det till följd av att träningsmängden kan ha upplevts för krävande
för en del personer. Det här kan kopplas till Bandura (1997) som påstår att låg self-efficacy
inför en aktivitet leder till mindre motivation och färre försök i förhållande till aktiviteten.
Dock var upplägget i interventionerna med avseende på träningsform och träningstillfällen
per vecka överensstämmande med träningsrekommendationerna för äldre (Lexell m.fl.,
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2008). Då deltagarnas åldrar varierade mellan 65 och 97 år i studien har det troligtvis haft en
inverkan på vilka fysiska förutsättningar deltagarna haft för att klara träningen i
interventionerna, vilket överensstämmer med att det råder en stor variation vad gäller den
biologiska åldern hos äldre oavsett faktisk ålder (Akner, 2012). Med åldern ökar risken för
sjukdomar, skador och med det även risken för att drabbas av multisjuklighet. Äldre är också
känsligare för upprepade skador och har mindre tolerans för påfrestningar av olika slag
(Akner, 2012). Enligt Frändin och Helbostad (2015) kan äldre ha en minskad reservkapacitet
efter en tid med sjukdom, vilket leder till att det krävs mer energi för olika aktiviteter och att
reservkapaciteten minskas ytterligare. I studien fanns ingen kontroll på uppgifter om
deltagarna hade blivit sjuka eller ramlat under studiens gång, vilket säkerligen påverkade
träningsmängden och utfallen på testerna. Det här är en brist i kontrollen av de yttre
variablerna (Carter m.fl., 2011). Skulle studien göras om bör det uppmärksammas att samla
in uppgifter om förändring i hälsa hos äldre, då det framkom till författarnas vetskap att
resultatet i studien kan ha påverkats av fall och sjukdom hos en del deltagare. Den ökade
sjukligheten hos äldre har säkerligen påverkat resultatet i studien och att inga signifikanta
skillnader kunde observeras. Det faktum att interventionsgruppen var i medelålder tio år
äldre än jämförelsegruppen, kan ha lett till en ökad förekomst av sjukdomstid och andra
skador som kan ha påverkat följsamheten och därmed medfört att inga skillnader mellan
grupperna förekom (Aker, 2012).

För att samla in datamaterial om följsamhet till hemträningen valdes självrapportering som
insamlingsmetod eftersom Picorelli med flera (2014) påstår att ingen optimal metod finns för
att samla in uppgifter om följsamhet till träning. En svaghet med metoden är att felaktigt
inrapporterade pass kan redovisas (Picorelli m.fl., 2014), vilket kan ha lett till att antalet
träningsfällen varit annorlunda och det kan ha påverkat korrelationsanalyserna för
följsamhet till träning. Många deltagare fick stöttning under träningen av personal på
boenden, hemtjänstpersonal eller anhöriga eftersom fysioterapeuterna hade delegerat
träningen (Nordin, 2012). Vid de här tillfällena signerade ovanståendepersoner träningen,
men även där kan fel antal träningstillfällen ha rapporterats (Picorelli m.fl., 2014). Insamlad
data användes för att se om det fanns något samband mellan följsamhet till träning och selfefficacy respektive till eventuell oro. I en studie har det påvisats att strategier för följsamhet
till träning behövs hos patienter med stroke som har minskad self-efficacy och nedsatt
gångförmåga (Barak m.fl., 2014). Det har även påvisats ett samband mellan ökad följsamhet
till träning och ökad self-efficacy (Brassington. m.fl., 2002), vilket skiljer sig från resultaten i
korrelationsanalyserna mellan följsamhet till träningen och self-efficacy i föreliggande studie.

5.3 Etikdiskussion
Studien har utformats under etiskt säkerställda och trygga former enligt
Helsingforsdeklarationen (Sveriges Läkarförbund, 2002). Ett etiskt dilemma kan ha uppstått
i studien om en deltagare tidigare haft träning för nedre extremitet och hamnat i
jämförelsegruppen, vilket har lett till att träningsformen tagits bort. Av etiska skäl valdes en
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design där två olika verksamma interventioner kunde jämföras, för att ge alla deltagare en
chans att förbättra sin gångförmåga. Genom att det var fysioterapeuten som tillfrågade
personen om deltagande i studien kan maktförhållandet mellan parterna bidragit till att
personen känt sig pressad att medverka. Det här kan ha skett trots att informationsbrevet
tog upp att utebliven medverkan inte skulle påverka personens vård. Datamaterialet har
hanterats enligt säkerställda former, vilket medfört att inga obehöriga haft tillgång till
materialet.

6

SLUTSATS

I studien uppkom inga signifikanta skillnader inom eller mellan grupperna med avseende på
TUG, självvald gånghastighet, oro och self-efficacy efter en intervention med gångträning
respektive gångträning i kombination med ett individuellt anpassat träningsprogram med
fokus på att utveckla balans och muskelstyrka. Inga statistiska samband gick att se i studien
mellan gånghastighet och oro respektive self-efficacy. Inte heller mellan följsamhet till
träning och oro respektive self-efficacy kunde något samband observeras. Resultatet i studien
kan inte generaliseras till en större population men kan vara till grund för ytterligare studier
med randomiserat urval och ett större stickprov. Ytterligare forskning behövs på träning för
äldre där enbart gångträning utvärderas med en kontrollgrupp. Det vore även intressant att
göra om studien till en kvalitativ intervjustudie för att se hur deltagarna upplever
träningsmetoderna och om de upplever förbättring i gång- och förflyttningsförmåga.
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BILAGA A; INFORMATIONSBREV
Sveriges befolkning blir allt äldre då vi får en ökad medellivslängd. Med ökad ålder följer
nedsättningar i balans- och gångförmåga vilket leder till ökade fallolyckor. Gångförmågan
påverkas av många olika faktorer som balans och muskelstyrka och eventuell rädsla för att
falla. Äldre personer har minskad gångförmåga då de går med lägre hastighet, kortare
steglängd och har minskad stabilitet i gång. Gånghastigheten är gott tecken på hur mycket
äldre människor klarar av att genomföra i vardagen. Kombinationen av minskad fysisk
aktivitet och normalt åldrande leder till minskad muskelstyrka. Muskelmassan minskar med
upp till 40 % i benen i åldrarna 30-80 år. Träning för äldre kan öka muskelmassan och öka
muskelstyrkan med 50-200% och leda till en ökad förmåga till aktivitet. Har en person låg
tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy) för en aktivitet och upplever rädsla, medför det en
påverkan på hur aktiv personen är. För att utveckla gångförmågan hos äldre bör
träningsprogrammet bestå av flera komponenter som träning av balans och benstyrka och
regelbunden träning av det som ska förbättras. Syftet med studien är att undersöka hur
äldres gånghastighet, self-efficacy och oro påverkas av en åttaveckorsintervention inom
kommunal verksamhet.

Du tillfrågas om deltagande till denna studie på grund av att din sjukgymnast tycker att du är
en lämplig deltagare för vår studie. Du stämmer in på inklusionskriterierna eftersom du har
intresse och är i behov av att förbättra din gångförmåga samt är i 65-årsåldern eller äldre. Vi
som författare till studien kommer inte få information ifall Du väljer att avstå från att delta.
Om du väljer att delta innebär det att du slumpmässigt kommer indelas i en av två grupper.
De två grupperna kommer att få två olika behandlingar som handlar om att träna upp
gångförmågan. Som deltagare kommer du att få utföra ett gång- och balanstest före och efter
behandlingen för utvärdering, samt svara på några frågor om att gå. Efter de inledande
testerna kommer du att utföra ditt träningsprogram fyra gånger i veckan under en
åttaveckorsperiod. Träningen kommer ta ungefär 15-30 minuter att utföra och kommer ske
med stöttning av vårdpersonal ifall du är i behov av det. Alla tester och all behandling
kommer ske i nära anslutning till ditt hem. Eftersom behandlingen under studien kommer
handla om att träna upp gångförmågan kan du eventuellt uppleva lite träningsvärk en till två
dagar efter utförd träning. Du kommer även att få ägna lite tid på grund av att du ska träna
fyra gånger i veckan. Fördelen med att delta är att du får stöttning i att utveckla din
gångförmåga

Det är din fysioterapeut som samlar in data i form av ålder, kön, boende, testresultat samt
anteckningar om huruvida träningen blivit utförd och avidentifierar samt kodar
informationen. Det leder till att vi som författare får data i kodad form, vilket medför att vi
inte kan härleda informationen till dig som person. De insamlade personuppgifterna ska
förvaras på ett låst kontor hos en fysioterapeut där inga obehöriga kan komma i kontakt med
informationen om dig som deltagare. När arbetet är godkänt kommer all data att förstöras.

Resultateten av studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens
Högskola. På din önskan är du välkommen att ta del av studien när den är färdigställd.

Du ska ha möjlighet att i lugn och ro fundera på om du vill medverka i studien eller inte, när
du tagit del av informationsbrevet. Det är helt frivilligt att delta i studien och om du väljer att
inte medverka kommer det inte på något vis att påverka din vård och behandling hos din
vårdgivare. Medverkan bekräftas skriftligt till din fysioterapeut. Om du väljer att delta i
studien kan du när som helst avbryta din medverkan utan att behöva uppge en motivering
varför.

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill ha ytterligare upplysningar om deltagande och
studien i övrigt. Information kan lämnas av nedanstående ansvariga

Emelie Berggren (student)

Thomas Overmeer, handledare

Maria Larsson (student)

BILAGA B; SKATTNINGAR
Innan deltagaren utför testet självvald gånghastighet får personen skatta sin self-efficacy och
eventuella oro inför att gå enligt nedanstående frågor:

“Hur säker är du på din förmåga att gå 10 meter just nu” Där 0 är inte säker alls
och 10 största möjliga säkerhet.

“Hur känner du inför att gå 10 meter just nu?” Där 0 är “Jag känner mig helt
lugn inför att gå” och 10 “Jag känner stark oro inför att gå”.

BILAGA C; SJÄLVVALD GÅNGHASTIGHET 10 METER
Hämtad från Mätmetoder 2.0, Fysioterapeuterna.
Mätområde

Målgrupp

Typ av mätmetod

Tidsåtgång

Funktionstest

1-5 minuter

Ej sjukdomsspecifik
Aktivitet
Gång

men används ofta vid
neurologisk
sjukdom/skada

Utformning

Reliabilitet

Validitet

Kommentarer

Personen går 10 meter i

Hög test-retest

Samband har visats med

Studier har visat att det finns högt

självvald hastighet och tid

reliabilitet har visats

andra gångtest (2).

samband mellan att gå rakt fram

noteras. Behov av hjälpmedel

(1,2,3,4).

noteras.

10 meter och att gå 5 meter,
vända och gå tillbaka (5).
Vanligtvis tar det längre tid att gå
5m, vända och gå tillbaka men
individuella personer kan göra det
på kortare tid än att gå 10 m rakt.
Att gå 5 m och vända kan vara
värdefullt då andra problem kan
bli tydliga, som nedsatt balans (4).
Underlaget har betydelse för
gånghastigheten, vilken är
långsammare på matta än på
trägolv (6).
Referensvärden finns för sk friska
personer (healthy controls) i flera
studier, här är några exempel (79).

Referenser
1. Steffen TM, Hacker TA, Mollinger L. Age- and gender related test performance in community-dwelling elderly people:
Six-minute Walk Test, Berg Balance Scale, Timed Up & Go Test and gait speeds. Physical Therapy 2002; 82(2):128-37.
2. Rossier P, Wade DT. Validity and reliability comparison of 4 mobility measures in patients presenting with neurologic
impairment. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82: 9-13.
3. Green J, Forster A, Young J. Reliability of gait speed measured by a timed walking test in patients one year after stroke.
Clinical Rehabilitation 2002; 16: 306-14.
4. Collen FM, Wade DT, Bradshaw CM. Mobility after stroke: reliability of measures of impairment and disability. Int Disabil
Studies 1990; 12:6-9.
5. Van Herk IE, Arendzen JH, Rispens P. Ten-metre walk, with or without a turn?, Clinical Rehabilitation 1998; 12(1):30-5.
6. Stephens JM, Goldie PA. Walking speed on parquetry and carpet after stroke: effect of surface and retest reliability.
Clinical Rehabilitation 1999; 13(2):171-81.
7. Wade DT, Wood VA, Heller A, Maggs J, Langton Hewer R. Walking after stroke. Measurement and recovery over the first
3 months. Scand J Rehabil Med 1987;19(1):25-30.
8. Oberg T, Karsznia A, Oberg K. Basic gait parameters: reference data for normal subjects, 10-79 years of age. J Rehabil
Res Dev 1993;30(2):210-23.

9. Bohannon RW. Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20-79 years: reference values and
determinants. Age Ageing 1997;26(1):15-9.

Utrustning

Instruktion till sjukgymnast

Tidtagarur och uppmätt gångsträcka.

Tid tas från det personen passerar startsträcket till slutsträcket
passeras. Sträckan 10 meter divideras med tiden och
gånghastigheten fås. Testet görs lämpligen 3 gånger och bäst
av 3 försök eller medelvärdet av dessa används.
Gånghjälpmedel är tillåtna och noteras.

Instruktion till patient
Gå i din vanliga hastighet.

Poängbedömning

Manual och protokoll

BILAGA D; TIMED UP TO GO, TUG
Hämtad från Mätmetoder 2.0, Fysioterapeuterna.
Mätområde

Målgrupp

Typ av mätmetod

Äldre personer

Funktionstest

Tidsåtgång

AKTIVITET
DELAKTIGHET
balans, gång och funktionell

Standardiserad test

5 minuter

rörelseförmåga
Utformning

Reliabilitet

Validitet

Kommentarer

En rörelsesekvens; Från

Testat vad gäller inter-

Testad vad gäller innehålls-

Referensvärden: mindre än eller

sittande på karmstol, resa sig

och intrabedömar

, begrepps-, samtidig och

lika med 10 sek = normal, inga

upp, gå 3 meter, vända runt,
gå tillbaka och sätta sig ned.

reliabilitet (1-3, 5-8)

prognostisk validitet (1-4,
6, 7) samt responsiveness

problem med förflyttningar eller
balans. 11-20 sek = oberoende i

(1, 8, 9)

förflyttning utomhus/inomhus,

Utfallsmåttet är tid.

mer än eller lika med 0.5 m/sek i
självvald gånghastighet, övre
tredjedelen på Bergs balansskala.
21-29 sek = ”grå zon”, stor
variation i funktionell förmåga.
Mer än 30 sekunder =
hjälpberoende, mindre än 0.5
m/sek i självvald gånghastighet,
mitten-nedre delen på Bergs
balansskala.
Resultatet av TUG, dvs tiden anses
kunna predicera fall om den
överskrider ett visst värde. För
friska, hemmaboende äldre anses
den ligga på mer än eller lika med
14-16 sekunder.
Det finns en vidareutveckling av
TUG med en samtidig manuell
uppgift, att bära ett glas vatten.
Tidsskillnaden mellan TUG och
TUG-manuell kallas diff-TUG. En
diff-TUG på mer än eller lika med
4.5 sek innebar en ökad fallrisk för
äldre inom kommunalt
äldreboende (3).

Referenser
1. Podsiadlo D, Richardson S. The timed ”Up&Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr
Soc 1991;39:142-148.
2. Schoppen T, Boonstra A, Groothoff JW, de Vries J, Göeken LNH, Eisma WH. The Timed ”up and Go” Test: Reliabilty and
Validity in Persons With Unilateral Lower Limb Amputation. Arch Phys Med Rehabil 1999;80:825-828.
3. Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafsson Y. Attention, Frailty, and Falls: The Effect of a Manual Task on Basic Mobility. J
Am Geriatr Soc 1998;46:758-761.
4. Okumiya K, Matsubayashi K, Nakamura T, Fujisawa M, Osaki Y, Doi Y, Osawa T. The timed ”up & go” test is a useful
predictor of falls in community-dwelling older people. J Am Geriatric Soc 1998;46(7):928-29.

5. Simmonds MJ, Olsson SL, Jones S, Hussein T, Lee E, Novy D, Radwan H. Psychometric Characteristics and Clinical
Usefulness of Physical Performance Test in Patients With Low Back Pain. Spine 1998;23(22):2412-2421.
6. Hansen K, Mahoney J, Palta M. Risk Factors for Lack of Recovery of ADL Independence After Hospital Discharge. J Am
Geriatr Soc 1999;47:360-365.
7. Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the Probability for Falls in Community-Dwelling Older Adults Using
the Timed Up & Go Test. Physical Therapy 2000;80(9):896-903.
8. Morris S, Morris ME, Iansek R. Reliability of Measurements Obtained With the Timed ”Up & Go” Test in People With
Parkinson Disease. Physical Therapy 2001;81(2):810-818).
9. Rose DJ, Clark S. Can the Control of Bodily Orientation Be Significantly Improved in a Group of Older
Adults with a History of Falls? J Am Geriatr Soc 2000;48:275-282.

Utrustning

Instruktion till sjukgymnast

En standardhög stol med armstöd (ca 45-46 cm).

Nedanstående omfattar tillägg som gjorts för att förtydliga

En uppmätt sträcka på 3 meter som markeras med tejp

metoden, allt med utgångspunkt från orginalartikeln (1).

som avviker från golvets färg.

Främre stolsbenet är placerat i höjd med en liten golvmarkering.

Ett tidtagar-ur.

Därifrån är det tre meter fram till den tejpade linje som
försökspersonen skall passera innan vändningen för att gå
tillbaka till stolen.
1. Instruera och visa TUG. Ställ gärna en stol intill
försökpersonens stol när du visar TUG-uppgiften för
försökspersonen. Var noga med att påtala utgångsställningen
(rygg mot ryggstöd, armarna på armstöden och
gånghjälpmedlet till hands).
2. Låt gärna försökspersonen genomföra TUG-uppgiften en gång
innan tid-tagningen.
3. Tid-tagningen startar när ryggen lämnar stolsryggen och
avslutas när stussen sätts ned på stolsitsen.
TUG är i originalutförande självvald gånghastighet men
förekommer även i maximal hastighet.

Instruktion till patient

Manual och protokoll

Försökspersonen skall använda vanliga skor samt vid
behov sitt vanliga gånghjälpmedel.
Bedömaren instruerar och visar rörelsesekvensen: resa
sig upp, gå tre meter, passera linje på golvet, vända
runt, gå tillbaka och sätta sig ned på stolen igen.
Patienten uppmanas att utföra detta i sin egen normala
takt, att ”gå som vanligt”.

Poängbedömning
Inget fysiskt stöd är tillåtet för att TUG skall vara godkänt.
Resultatet uttrycks i sekunder.

BILAGA E; SIGNERINGSLISTA

BILAGA F; GUIDE INFÖR STUDIE


Inklusionskritierier: Personer som är 65 år eller äldre som kan tillgodose sig
informationsbrevet och som vårdas av en kommunalt verksam fysioterapeut.
Vårdtagaren ska kunna uttrycka sig adekvat om eventuellt deltagande och ska även
känna ett behov av att förbättra sin gång.



Exlusionskriterier: Personer som inte klarar av att gå 10 meter på plant underlag.



För att ha tillräckligt med deltagare att jämföra med planeras en rekrytering på 30
personer totalt. Rekryteringen sker löpande från 24 juni t.o.m. 31 augusti 2015.
Fysioterapeuten för vårdtagaren tillfrågar vårdtagaren med informationsbrevet. Den
tillfrågade personen ska ha möjlighet att fundera i lugn och ro på eventuell
medverkan. Vårdtagaren meddelar deltagande med skriftligt avtal till sin
fysioterapeut.



Deltagarna randomiseras till respektive grupp genom lottning av en bestämd
fysioterapeut. I en skål finns lappar där hälften av lapparna är märkta
jämförelsegrupp (endast gångträning) och resterande lappar är märkta med
interventionsgrupp (gångträning + träningsövningar). Varje lapp har en siffra mellan
1-30 (kod). Varje deltagares namn och siffra skrivs upp på en lista för kännedom till
eftertesterna och till signeringslistorna. Därefter sker en intervention på 8 veckor för
varje deltagare löpande.



Före interventionen på 8 veckor ska 3 tester utföras: Skattningar av eventuell oro
och deltagarens self-efficacy ska ske före testet självvald gångahastighet. Efter det
utförs test av självvald gånghastighet. Vid testet ska gångsträckan delas upp 2x5
meter. Om en sträcka på 2x5 meter inte finns tillgängligt i närheten av deltagaren
hem, eller i hemmet, är det tillåtet att utföra testet utomhus på 2x5 meter. Men då
ska testet utföras på samma ställe vid eftertesterna. Det här gäller testerna överlag.
Efter testet självvald gånghastighet ska TUG-testet utföras.



Vid testet självvald gånghastighet utförs testet en gång istället för bäst av tre
gånger.



Vid TUG får deltagaren genomföra testet en gång per testtillfälle. Alltså ingen
testomgång före testet klockas.



Gånghjälpmedel kan användas vid alla tester men det ska noteras och samma
hjälpmedel ska användas vid eftertesterna för att det ska gå att utvärdera
testsituationerna. Gånghjälpmedel får även användas vid träning.



För- och eftertester kan ske på olika platser ifall det ena stället är korttidsboende och
det andra stället i ordinarie hem. Ifall det här sker ska det framgå i testprotokollet
vart testerna skett.



Det ska vara samma fysioterapeut som utför för- och eftertesterna för en
deltagare. Är det så att han/hon är sjuk får eftertesterna skjutas upp en stund men
inte längre än 7 dagar. Om fysioterapeuten är fortsatt sjuk får en annan fysioterapeut
hålla i testet. Uppskjutet test samt test utfört av annan fysioterapeut ska rapporteras
till författarna.



Interventionen går ut på att alla oavsett grupp ska träna 4 gånger/vecka. Ifall de
tränar olika många gånger blir det svårt att analysera resultaten.



De som ingår i Interventionsgruppen och har ett individuell utformat
träningsprogram ska inte träna fler än 4 gånger/vecka under interventionsperioden.



Interventionsgruppen kommer träna gång 2 gånger/vecka och vid 2 andra tillfällen i
veckan utföra ett individuellt anpassat träningsprogram utformat av inkopplad
fysioterapeut där fokus är att öka benstyrkan och öva upp balansen. Träningspassen
med övningar ska bestå av 3-5 övningar och hålla på i 15-30 minuter för att ge
resultat. Deltagaren får vila under träningstiden ifall det behövs.



Jämförelsegruppen kommer enbart träna gång 4 gånger/vecka. Jämförelsegruppen
får inte utföra styrketräning för nedre extremitet under interventionsperioden.
Däremot kan träning av övre extremitet ske. Gångträningen ska individanpassas och
får ske både inne och ute. Trappor är något som är svårt att undvika. Deltagarna får
gå i trappa men det ska inte vara träning i trappa. Gångträningen ska pågå i 15-30
minuter beroende på deltagaren. Om deltagaren går utöver det så får hen göra det.
Att gå är en normal företeelse som sker i vardagen och som inte kan hindras av en
intervention. För att gångträningen ska räknas som utförd krävs att tiden uppfylls.



I samband med interventionen förs signeringslista där det noteras om träningen
utförts.



Deltagare som behöver stöttning under träningen (oavsett träning) får ha det.
Träningen kan även utföras på egen hand. Gånghjälpmedel får användas.



Insamlad data kommer att förvaras på ett låst kontor hos en verksam fysioterapeut
där inga obehöriga kan tillträda. Författarna kommer bara att få tillgång till
informationen när den är kodad. Materialet skickas till författarna vid två tillfällen.
Första tillfället är när alla deltagare är rekryterade första veckan i oktober.
Författarna får då information om ålder, kön, boende, eventuellt hjälpmedel och
testresultaten före interventionen. När alla utfört interventionen kommer den
slutliga informationen om sluttester och signeringslistor att skickas till författarna
den första veckan i december.

Om inte deltagarna har utför minst 24 pass under respektive interventionen kommer de
att exkluderas från studien. Data från de här deltagarna kommer dock att samlas in ändå
för att kunna diskutera och analysera resultatet i arbetet.

Deltagarformulär testprotokoll
Namn (ska klippas bort sen):

Datum:
Kön:

Kod:

Ålder:
Bostadstyp:
Self-efficacy:
Oro:
Självvaldgånghastighet 2x5 meter:
TUG:
Ev. gånghjälpmedel vid testerna:

BILAGA G; EXEMPEL PÅ TRÄNINGSPROGRAM
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