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Bakgrund och syfte: 

Att resa sig upp från sittande till stående är en basal aktivitet som ofta är påverkad hos personer med 

multipel skleros (MS). 

Förmågan att repetitivt resa sig upp från sittande till stående kan utvärderas med 5- eller 10 sit-to-

stand test (STST). Samstämmig validitet för 5STS är tidigare endast undersökt för personer med 

mindre svår MS. Validitet för 10STS för personer med lätt-måttlig MS var måttlig-god för balans- och 

gångtester. 

Syftet var att undersöka validiteten hos både 5- och 10STST för personer med måttlig-avancerad MS.  

 

Metoder: 

I studien ingick 47 personer med MS med begränsad (<200 m) men bevarad (>20m) gångförmåga (32 

kvinnor; 30 sekundär- och 12 primärprogressiv MS). 

Testen innebär att utföra 5 respektive 10 STS på så kort tid som möjligt. I denna studie modifierades 

STST av säkerhetsskäl och deltagarna tilläts ta stöd med armarna vid uppresningen istället för att 

hålla armarna korsade över bröstet. 

Validiteten undersöktes med Timed Up and Go (TUG), 10 m gångtest (10WT), 2 min gångtest (2MWT) 

och Bergs Balansskala (BBS). Vid beräkningen användes Spearman’s rangkorrelation. En korrelation 

över 0.60 ansågs som god. 

Resultat: 

5- och 10STS har en hög men inte perfekt korrelation med varandra, r=0.86. Både 5- och 10STST 

korrelerar väl med TUG (-0.62/-0.69), 10WT (0.60/0.67), 2MWT (-0.62/-0.70) och BBS (-0.68/-0.61). 



Alla resultat var statistiskt signifikanta. En tendens fanns till högre korrelation mellan 10STST och 

gångtesterna medan 5STST hade en högre korrelation med balanstestet. 

Konklusion:  

Både 5- och 10 STST är valida även för personer med måttlig-avancerad MS. Att de inte korrelerar 

helt med varandra tyder på att de inte mäter exakt samma förmåga. Möjligen fångar 10STST även en 

muskulär uthållighetskomponent.  

 


