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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och studier 

visar att fysisk träning kan användas som behandling. God benfunktion underlättar fysisk 

aktivitet. Inför återgång i arbete finns ett behov av enkel träning av benstyrka och benfunktion 

samt objektiva mått för att följa effekten av träningen. Metoden Självtest Benstyrka (SB) 

innehåller fyra övningar för träning och test för att följa förbättring mot tydliga mätbara mål. 

 

Syfte: Studera genomförbarheten av SB och förändring av resultatet av SB hos patienter som 

står långt ifrån arbetsmarknaden och som deltar i en ny rehabiliteringsmetod med målsättning 

att återgå i arbete. 

 

Metoder: Deltagarna rekryterades från pilotprojektet Aktiviteter i Det Dagliga Livet 

Coachingteamet Karlskoga/Degerfors (ADL-metoden CT Kga/Dfs). Studiepopulationen 

beskrivs utifrån kön, ålder, antal sjukpenningdagar samt diagnoser på senaste sjukintyg. 

Deltagarna lärde sig SB av test- och träningsinstruktör och testades vid start, samt efter tre 

och sex månader. Enkäter om fysisk funktion, fysisk aktivitet och upplevelsen av att göra SB 

besvarades i samband med dessa tillfällen.  

 

Resultat: Vid start klarade 13/14 deltagare att genomföra SB, respektive 8/9 vid sex 

månaders uppföljning. För samtliga moment i SB skedde en tydlig förbättring från start till 

uppföljningen, varav signifikans (p=0,018, p=0,005) sågs för två av övningarna. Upplevelsen 

av SB skattades generellt som bra. Vardagsmotionen ökade signifikant med 44 minuter per 

vecka, övrig självskattad fysisk aktivitet och fysiska funktion visade en positiv, men ej 

signifikant, förbättring.  

 

Slutsatser: Genomförbarheten för SB hos deltagarna i ADL-metoden CT Kga/Dfs bedöms 

vara god, och en tydlig förbättring av benstyrka och benfunktion uppmättes. 
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English title: Self-measurement tests of leg strength and function as objective testing and 

simple training with patients on their way to return to work – a pilot study. 

Abstract 

Background: Mental illness is today the most common cause of sick leave. Physical exercise 

can be used as treatment. As a part of the process of returning to work there is a need for 

simple exercise of leg strength and leg function, as well as objective measurements. Self-

measurement tests of leg strength and function (SMTL) is a combination of four exercises that 

can be used. 

 

Aim: To study the feasibility and changes in SMTL after intervention with patients, who have 

had long-term absence from the labor market, participating in a new method of rehabilitation 

to return to work.  

 

Methods: Patients were recruited from Activities of Daily Life the Coaching team 

Karlskoga/Degerfors (ADL-metoden CT Kga/Dfs). Variables were: sex, age, number of days 

with sickness benefit and the diagnoses on the most recent medical certificate. Patients were 

taught SMTL by a test and training instructor. Tests at start and after six months are reported 

and statistically analysed. Questionnaires regarding the experience of performing SMTL, 

physical activity (PA) and physical function (PF) were answered.  

 

Results: At start 13/14 patients performed SMTL, and 8/9 at a six-month follow up. There 

were improvements in all elements of SMTL, reaching significance in two (p=0,018; 

p=0,005). The experience of performing SMTL was generally estimated as good. Self-

reported moderate PA significantly raised 44 minutes/week. PF showed a positive, but not 

significant, improvement. 

 

Conclusion: The feasability of SMTL on patients in the ADL-method CT Kga/Dfs was good 

and a visible improvement of leg strength and leg function were seen. 
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Förkortningslista 

 

ADL-metoden CT Kga/Dfs = Aktiviteter i Det Dagliga Livet Coachingteamet 

Karlskoga/Degerfors  

MKH = Maximal klivhöjd 

%tMKH = Procent av teoretisk maximal klivhöjd 

MKT = Maximalt klivhöjdstest 

SB = Självtest Benstyrka 
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1. Inledning  

1.1 Psykisk ohälsa 

Omkring tjugofem procent av världens befolkning beräknas att minst en gång i livet drabbas 

av en eller flera psykiska sjukdomar. Psykiska sjukdomar har ett stort stigma och leder ofta 

till sociala problem i familjen och på arbetet. Depression och generaliserat ångestsyndrom är 

de vanligaste diagnoserna [1]. Depression ger många symtom såsom lågt humör, brist på 

energi, nedstämdhet, sömnproblem och en avsaknad av livsglädje [2]. Depression är ofta en 

komplex sjukdom som är svår att behandla [3]. Ångesttillstånd presenterar sig som överdriven 

oro, rädsla och känslighet för stimuli [4].  

 

Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I september 

2016 stod dessa för 44% av pågående sjukfall. Vanligaste diagnos var anpassningsstörningar 

och reaktion på svår stress [5]. Sjukskrivningar på grund av psykiatriska tillstånd riskerar att 

bli långvariga [6].  Arbetsrelaterad stress är idag ett utmanande problem som påverkar 

individen, organisationer och nationell ekonomi. Utmattningssyndrom är ett psykosocialt 

syndrom som handlar om respons på långvarig exponering för arbetsrelaterad stress [7]. 

Utmattningssyndrom uppstår när det finns en missanpassning mellan arbetets krav och 

arbetarens resurser [8].  

 

Man har sett att det finns en högre förekomst av flera fysiska sjukdomar hos patienter med 

psykiska sjukdomar än hos resten av befolkningen. Exempelvis finns det stark koppling 

mellan depression och ischemisk hjärtsjukdom [1]. Vidare är ångestsymtom hos patienter med 

diabetes typ 2 signifikant högre än hos resten av befolkningen [4]. Stress kan ge både 

somatisk och psykiatrisk sjukdom [6]. 

 

1.2 Fysisk träning och psykisk ohälsa 

Mental hälsa påverkas positivt av fysisk träning. Studier har visat att fysisk aktivitet kan 

förbättra den mentala hälsan lika mycket som psykoterapi. Både aerobisk och anaerobisk 

träning har visats ha effekt. Förbättrad sinnesstämning och förbättrad självkänsla har 

observerats [9]. Regelbunden fysisk träning ger också ökad självständighet och ökad 

funktionell kapacitet [10]. En studie visade att ett enskilt aerobiskt träningspass på 30 minuter 

med måttlig intensitet ökade välmåendet hos personer som behandlades för depression, 

jämfört med kontrollgruppen som fick 30 minuter av tyst vila [11]. Aerobisk träning tycks gå 
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att jämföra med behandling med antidepressiva läkemedel hos patienter med depression [12]. 

En studie gjord på individer över 65 år visade att 15 minuters träning 3 gånger i veckan av 

måttlig intensitet som skedde kontinuerligt gav tydligt lägre risk för depressiva symtom [13]. 

Förändringar i fysisk aktivitet har associerats med förändringar i ångest, depression och 

utmattning i en intra-individuell studie [14]. En annan studie visar att patienter med hög 

följsamhet till fysiska aktivitets-rekommendationer hade signifikant lägre utmattnings- och 

depressionsnivåer än patienter med låg följsamhet hos en grupp med stress-relaterad 

utmattning [15]. 

 

De neurogena mekanismerna bakom träningens positiva påverkan på mental hälsa tros vara en 

ökad frisättning, och/eller syntes, av neurotransmittorer och neutrofiner som kan ge 

neurogenes, neuroplasticitet och angiogenes [10] samt en förändring av cerebralt blodflöde 

[16].  

 

1.3 Benstyrka som ett objektivt mått på muskelstyrka 

Oberoende av självskattad fysisk aktivitet och uppmätt muskelmassa är objektivt mätt fysisk 

prestation en prediktor för morbiditet och för tidig död. Ett sätt att mäta muskelstyrka är att 

låta patienten kliva upp på en höjd. Maximalt klivhöjdstest (MKT), som mäter individens 

maximala klivhöjd (MKH), är en standardiserad metod för att mäta benstyrka och 

benfunktion. Den har visat sig fungera bra för personer i arbetsför ålder som normalt är 

målgruppen för fysisk aktivitet på recept [17,18]. Det finns en negativ korrelation mellan 

MKH och metabola riskfaktorer, kroppsvikt och midjemått, och en positiv korrelation med 

självskattad fysisk förmåga och kondition [19].  

 

Denna studie har valt att använda MKT samt tre andra benstyrke- och benfunktionstest som 

sammantaget utgör Självtest Benstyrka (SB) [20]. 

 

1.4 Aktiviteter i Det Dagliga Livet Coachingteamet Karlskoga Degerfors (ADL-metoden 

CT Kga/Dfs) 

ADL-metoden CT Dfs/Kga är ett nytt arbetssätt i Coachingteamet FINSAM 

Karlskoga/Degerfors, i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Primärvården och Folkhälsoenheten. ADL-metoden CT Kga/Dfs har tagits fram med 

patientens behov i centrum och utifrån ett upplevt behov i kliniskt vardagsarbete som berör 

alla de ovan nämnda organisationerna. Metoden syftar till att få individer åter ut på 
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arbetsmarknaden efter långa perioder av sjukskrivning. Efter individuell anpassning deltar 

deltagarna i SB, mediyoga, sover med tyngdtäcken från SOMNA, går ReDo-kurs [21] samt 

deltar i andra aktiviteter som konst, styrketräning, simning, kostföreläsning, sömnföreläsning, 

resursinventering mot kommande yrkesval, CV-information, massage, zumba och 

Motiverande samtal med coach. Den främsta målgruppen för ADL-metoden CT Kga/Dfs är 

personer med psykisk ohälsa. 

 

2. Syfte  

Studera genomförbarheten av SB och förändring av resultatet av SB hos patienter som står 

långt ifrån arbetsmarknaden och som deltar i en ny rehabiliteringsmetod med målsättning att 

återgå i arbete. 

 

2.1 Frågeställning 

Klarar alla deltagare i ADL-metoden CT Kga/Dfs att utföra SB? Sker det en signifikant 

förbättring av deltagarnas benstyrka och benfunktion under aktiviteten? Sker det en 

förändring av deltagarnas fysiska aktivitet och fysiska funktion? 

 

3. Material och Metoder  

3.1 Studiepopulation 

Studiedeltagarna rekryterades från ADL-metoden CT Kga/Dfs. Inklusionkriterier var 

sjukskrivning eller frånvaro från arbetsmarknaden på grund av minst en psykiatrisk eller 

somatisk diagnos. För att beskriva studiepopulationen samlades data in för kön, ålder, antal 

sjukpenningdagar i pågående sjukfall och diagnoser på senaste sjukintyg. Datan hämtades 

från journaler och från försäkringskassan. En deltagare omfattades av sekretess och data 

kunde därför inte inhämtas. En enkät delades ut för en mer detaljerad beskrivning av 

studiepopulationen från deltagarna själva (Bilaga 1). Det visade sig dock att enkäten varit för 

svår att fylla i och exkluderades därför för att inte riskera att ta med felaktiga data.  

 

3.2 Studiedesign 

Deltagarna fick fylla i enkäter vid start, samt efter tre och sex månader. Vid dessa tillfällen 

fyllde deltagarna i enkäterna ”Frågor om fysisk funktionsnivå vid vardagliga aktiviteter” 

(Bilaga 2), ”Frågor om fysisk aktivitet och träning” (Bilaga 2) [22] samt ”Frågeformulär 
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angående upplevelsen av att göra självtester av benstyrkan och benfunktionen” (Bilaga 3). I 

samband med att deltagarna fyllde i enkäterna gjorde de även SB tillsammans med en test- 

och träningsinstruktör.  Deltagarna uppmuntrades att göra SB i hemmet som träning av 

benstyrka och benfunktion. I denna studie presenteras resultatet från enkätsvar och 

benstyrketester vid start och vid sex månader. 

 

3.3 Mätmetoder 

3.3.1 Självtest Benstyrka 

SB består av fyra stycken tester av benstyrka och benfunktion. Dessa kan användas för att 

mäta aktuell benstyrka och benfunktion, men också som träningsövningar. Testerna som 

används för träning syftar till att utveckla och bibehålla benstyrka för att behandla och minska 

risken för vanliga kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes [20]. 

 

Sitt- och stå-test på 30 sekunder 

Testet går ut på att resa sig och sätta sig (en så kallad uppresning) så många gånger som 

möjligt på 30 sekunder. En testinstruktör räknar antalet slutförda uppresningar under 

tidsbegränsningen. Variabeln som mäts är antal uppresningar per 30 sekunder.  

 

Tåhävningstest 

Testet innebär att utövaren går långsamt högt upp på tå och långsamt tillbaka igen med båda 

fötterna flertalet gånger. Sista gången ska hen upp så långt som möjligt. Därefter läggs 

belastning på en fot i taget där den andra foten används som stöd. Testintruktören tittar efter 

sidoskillnad mellan höger och vänster fot. Variabeln som mäts är ifall det finns en 

sidoskillnad eller inte (ja/nej). 

 

Knäböjningstest 

Utövaren knäböjer till 90 grader med fötterna lätt utåtroterade belägna under respektive 

höftled. Bäckenet skjuts bakåt vid start av knäböjningen och hälarna vilar hela tiden i golvet.  

Utövaren reser sig långsamt upp efter varje knäböjning. Korrekt utfört görs testet utan 

handstöd. Variabeln som mäts är om knäböjningen varit korrekt uförd, utan hjäp av handstöd 

(ja/nej).  
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Maximalt klivhöjdstest 

En ”klivlåda” som tidigare använts i MÅ BRA projektet i Primärvården i Karlskoga [17,19] 

för mätning av MKH har tagits fram och används som redskap i denna studie. Den ena foten 

placeras på klivlådan och utövaren går upp på tå så högt som möjligt med den fot som är 

placerad på golvet, och som kroppsvikten vilar på, och finner balansen. Sedan läggs 

kroppsvikten över på den fot som är placerad på klivlådan, hen finner balansen igen och ska 

därefter långsamt kliva upp på klivlådan utan hjälp av foten på golvet. Till sist sätts båda 

fötterna ihop ovanpå klivlådan. Testet görs även på det andra benet. Variabeln som mäts fås i 

antal cm i höjd som utövaren klarat av att kliva. Ett medelvärde av respektive bens värde 

räknas sedan om till procent av teoretisk maximal klivhöjd (%tMK). 

 

3.3.2 Frågor om fysisk funktionsnivå vid vardagliga aktiviteter 

Frågeformuläret ”frågor om fysisk funktionsnivå vid vardagliga aktiviteter” [22] innehåller 

frågor om aktiviteter som kan tänkas utföras under en vanliga dag. Aktiviteterna var A) 

ansträngande aktiviteter, som att springa, lyfta tunga saker, delta i ansträngande sporter, B) 

måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett bord, dammsuga, skogspromenader eller 

trädgårdsarbete, C) gå upp för flera trappor, D) böja dig eller gå ner på knä, E) gå mer än två 

kilometer. Frågorn löd: ”Är du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? 

Om så är fallet, hur mycket? Svarsalternativen var 1) Ja, mycket begränsad, 2) Ja, lite 

begränsad, 3) Nej, inte alls begränsad. 

 

3.3.3 Frågor om fysisk aktivitet och träning 

I frågeformuläret ”frågor om fysisk aktivitet och träning” [22] fick deltagarna fylla i vad som 

gäller en vanlig vecka den senaste månaden. Frågorna (med svarsalternativ) löd: 1) Hur 

mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel 

motionsgymnastik, löpning eller bollsport? (6 alternativ från 0 till >120 minuter) 2) Hur 

mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling, 

städning av bostaden och trädgårdarbete? (6 alternativ från <30 minuter till mer än 300 

minuter) 3) Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? (11 

alternativ från aldrig till så gott som hela dagen). 
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3.3.4 Frågeformulär angående upplevelsen av att göra självtester av benstyrkan och 

benfunktionen 

Samtliga frågor började ”hur upplevde du…” och alternativen var ”mycket bra”, ”bra”, 

”varken bra eller dåligt”, ”dåligt” och ”mycket dåligt”. Frågorna löd: 1) det var att få lära dig 

självtester av benstyrka och benfunktion av testledaren? 2) informationen om självtesterna i 

foldern, var den lätt att förstå? 3) det var att genomföra testerna för benstyrka och 

benfunktion? 4) det var att fylla i frågeformulären om fysisk funktion och fysisk aktivitet? 

 

3.4 Statistiska analyser 

Parat t-test användes för att beräkna förändring av %tMKH, antal uppresningar på 30 

sekunder och samtliga förändringar i Tabell 3 och gjordes i statistikprogrammet SPSS. 

McNemars test användes för att beräkna förändring av sidoskillnad vid tåhävning samt 

korrekt utförd benböj och gjordes också i SPSS. Övriga statistiska beräkningar såsom 

medelvärde, standarddeviation, median och spridning gjordes i Excel. Tabeller och figurer 

gjordes i Word.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Deltagarna i ADL-metoden CT Kga/Dfs erbjöds skriftligt och muntligt att vara med i studien 

och de informerades om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Studien har gjorts 

på en liten ort och studiedeltagarna är få, vilket innebär att det skulle kunna vara enkelt att 

urskilja enskilda deltagare. Kön och ålder kan vara avslöjande och ICD10-diagnoser på 

sjukintyg kan vara privata för deltagarna. På grund av detta presenteras resultaten därför på 

gruppnivå.  

 

Att fylla i enkäter kan beskrivas som en relativt enkel uppgift men för den aktuella 

patientgruppen kan det tänkas vara en ansträngning att lämna hemmet för att göra detta, att 

vara tvungen att koncentrera sig på uppgiften samt att tolka och besvara frågorna. Att göra 

benstyrketesterna vid kontrolltillfällena innebar även det ansträngningen att lämna hemmet 

och därutöver också en fysisk ansträngning som kan ha varit större än deltagarna varit vana 

vid. Nyttan av studien värderas dock vara högre än eventuella risker och ansträngningar för 

studiedeltagarna. 
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4. Resultat 
 

Fjorton patienter deltog i studien (11 kvinnor/3 män). En klar majoritet hade minst en 

psykiatrisk diagnos. De flesta deltagarna hade sjukpenning, resterande hade försörjningsstöd, 

aktivitetsstöd eller privat försörjning. Samtliga deltagare med sjukpenning var vid studiens 

början sjukskrivna på 100% från lönearbete. Medelåldern hos deltagarna var 43, med en 

spridning mellan 25 och 61 år. Medelvärdet för antal dagar de varit med i studien var 230, och 

för antalet dagar med sjukpenning 844. Ytterligare spridningsmått för studiepopulationen kan 

ses i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av studiepopulationen utifrån ålder, antal dagar de varit med i studien samt 

antal dagar de haft sjukpenning i det pågående sjukfallet. 

 n1 Medelvärde SD2 Median Spridning 

Ålder (år) 13 43 11 41 25-61 

Antal dagar i studien 14 230 61 274 113-274 

Antal dagar med 

sjukpenning3 
10 844 466 835 222-1533 

1 = antal deltagare som data kunnat inhämtas ifrån  
2 = standarddeviation 
3 = i det pågående sjukfallet 

 

Från Figur 1 framgår att samtliga fjorton deltagare gjorde SB vid studiens start. En av 

deltagarna klarade inte av att utföra en av de fyra testerna men i övrigt klarade alla deltagare 

att utföra alla övningarna. Vid sex månaders uppföljning deltog åtta av de från början fjorton 

deltagarna. Två av dessa fortsatte inte med testerna på grund av en fysisk eller psykisk 

försämring; en skrevs ut på grund av försämring i det psykiska måendet och en valde att inte 

göra testerna på grund av värk i rörelseapparaten. En deltagare skrevs ut till studier och tre 

deltagarna kom in senare i projektet och därför inte hann göra testerna vid 6 månader. Av de 

deltagare som var inskrivna i studien under 6 månader och därför hade möjlighet att göra SB 

vid 0 månader och vid 6 månader var det alltså endast en som avstod från att göra testet vid 6 

månader. 
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Figur 1. Antalet deltagare som utförde Självtest Benstyrka respektive antalet deltagare som inte 

utförde Självtest Benstyrka vid 0 och 6 månader. 

 

Förändringen över tid i Tabell 2 har beräknats på de åtta deltagare som gjorde SB vid både 

noll månader och sex månader. För samtliga fyra moment i SB skedde en förbättring från 

studiens start till uppföljningen sex månader senare. Förändringen av uppresningar på 30s och 

%tMKH uppvisade signifikans. 

 

Tabell 2. Självtest Benstyrka vid 0 respektive 6 månader.  

 n1 0 månader 6 månader Förändring P-värde 

Uppresningar på 30s 

medelvärde (SD2) 
8 11 (4,9) 16 (5,1) 5,4 (4,9) 0,018* 

Ej sidoskillnad vid 

tåhävning (%) 
8 38 63 253 Ej applicerbar** 

Korrekt utförd 

knäböjning (%) 
8 25 75 503 Ej applicerbar** 

%tMKH4 

medelvärde (SD3) 
8 58 (14) 71 (9,6) 13 (9,3) 0,005* 

1 = antal deltagare som testats med Självtest Benstyrka 
2 = standarddeviation 
3 = procentenheter 
4 = procent av teoretisk maximal klivhöjd 

* = parat t-test 

** = McNemars test 

 

14 deltagare 

rekryterades 

14 deltagare gjorde 

Självtest Benstyrka 

vid 0 månader 

1 deltagare skrevs ut till studier.  

1 deltagare skrevs ut p.g.a försämring. 

1 deltagare kunde ej göra testerna pga smärta. 

3 deltagare kom in sent i projektet och hann ej 

delta vid 6 månader. 

 

8 deltagare gjorde 

Självtest Benstyrka 

vid 6 månader 

En deltagare klarade inte av att göra 

sitt- och stå-test på 30 sekunder. 
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Förändringen i uppskattad fysisk aktivitet och fysisk funktionsnivå hos deltagarna var 

signifikant för ökningen av vardagsmotion (Tabell 3). Medelvärdet för den ansträngande 

aktiviteten ökade med 28 minuter/vecka. För vardagsmotionen ökad medelvärdet med 44 

minuter/vecka. Stillasittande minskade med 0,9 timmar per dag. De uttalade begränsningarna 

sjönk från 2,3 till 1,4, medan de måttliga begränsningarna steg från 2,2 till 2,4. Signifikans för 

förändringarna fanns enbart i ökningen av mängden vardagsmotion.  

 

Tabell 3. Fysisk aktivitet och fysisk funktionsnivå hos deltagarna vid 0 respektive 6 månader. Värdena 

anger medelvärde (standarddeviation). Samtliga förändringar och p-värden är beräknade med parat 

t-test. 

 n1 0 månader 6 månader Förändring P-värde 

Ansträngande fysisk 

aktivitet 

(minuter/vecka) 

9 6,7 (15) 35 (46) 

 

28 (49) 0,124 

Vardagsmotion 

(minuter/vecka) 
8 96 (73) 139 (53) 44 (46) 0,031 

Stillasittande 

(timmar/dag) 
9 8,6 (4,0) 7,7 (5,1) -0,9 (4,7) 0,584 

Antal rapporterade 

uttalade 

begränsningar av 

fysisk funktionsnivå2 

9 2,3 (1,0) 1,4 (1,7) -0,9 (2,4) 0,293 

Antal rapporterade 

måttliga 

begränsningar av 

fysisk funktionsnivå2 

9 2,2 (1,0) 2,4 (1,2) 0,2 (2,0) 0,753 

1 = antal deltagare som svarat på frågorna eller som data kunnat inhämtas ifrån 
2 = av 5 antal möjliga  

 

Ingen av deltagarna angav att de upplevde att göra självtester av benstyrka och benfunktion 

eller fylla i frågeformulär om fysisk funktion och fysisk aktivitet som ”dåligt” eller ”mycket 

dåligt”. Samtliga svarade ”mycket bra”, ”bra” eller ”varken bra eller dåligt”. 

 

5. Diskussion 

Denna studie syftar att studera genomförbarheten av SB och förändringen av resultatet av SB 

hos patienter som står långt ifrån arbetsmarknaden och som deltar i den nya 

rehabiliteringsmetoden ADL-metoden CT Kga/Dfs med målsättning att återgå i arbete. 

Genomförbarheten sågs vara god och förändringen av resultatet av SB var tydligt positivt. 
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Vid studiens start klarade 13/14 deltagare att genomföra SB och vid uppföljningen efter 6 

månader var det 8/9 som klarade att utföra testen. Samtliga tester visade att deltagarnas 

benstyrka och benfunktion ökat från studiens start till sex månader och ingen av deltagarna 

upplevde det negativt att utföra SB. Resultatet talar för att SB är genomförbart för 

studiepopulationen, vilket är i linje med tidigare kunskap [17]. Studiepopulationen var dock 

för liten för att McNemars test ska kunna anses vara applicerbart, varför ingen signifikans för 

två av testen sågs. 

 

Nästan alla deltagare klarade av att genomföra SB vid studiens start, vilket är ett mycket bra 

resultat. Det kan antas att deltagarna vid denna tidpunkt mådde mycket dåligt pga respektive 

diagnoser men lyckades trots detta delta i, samt klara av, att utföra SB. Om deltagarna gjort 

SB som träning i hemmet framgår inte av studien men förbättringen antyder att de har gjort 

förändringar av sin fysiska aktivitet vilket har associerats med förändringar i ångest, 

depression och utmattning [14] vilket projektet ADL-metoden CT Kga/Dfs syftar till.  

 

Deltagarnas uppskattningar av sin fysiska aktivitet och fysiska funktion visade en gynnsam 

förändring i fyra fall av fem. Enbart mängden vardagsmotion hade ökat signifikant. Det lilla 

studiematerialet förklarar troligen varför det inte ses någon signifikans i resterande variabler.  

Antal rapporterade måttliga begränsningar var den enda variabeln i Tabell 3 som hade en ej 

önskvärd förändring, alltså ökade, över tid. En förklaring till detta skulle kunna vara att de 

uttalade begränsningarna sjunkit i antal och övergått till att ha blivit måttliga begränsningar 

snarare än att ha försvunnit helt. Det är dessutom stora skalsteg mellan att vara inte alls 

begränsad, lite begränsad och mycket begränsad. Detta gör att förändringar i fysisk 

funktionsnivå kan finnas men att de inte fångas upp av formuläret som använts på den lilla 

studiegruppen, då frågorna är gjorda för att fungera på gruppnivå [22]. Deltagarnas 

uppskattade fysiska funktion och fysiska aktivitet får dock anses vara låg vid både 0 och 6 

månader. Till framtida studier föreslås tillägg av accelerometrar för att objektivt kunna mäta 

fysisk aktivitet, då det är känt att människor tenderar att uppskatta sin fysiska aktivitet 

felaktigt [23]. 

 

Det finns studier som antyder att interventioner från arbetsgivarens sida, bestående av fysisk 

aktivitet, minskar depression och ångest hos anställda. Hur vida samma interventioner leder 

till färre sjukskrivningar saknas det dock forskning kring [24]. Psykisk ohälsa är ett aktuellt 

ämne i samhället. Mer forskning behövs därför för att identifiera vilken typ av interventioner 
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som behövs för att de som är sjukskrivna pga psykisk ohälsa ska kunna återgå till att vara en 

del av arbetsmarknaden. Det saknas studier kring hur interventioner med fysisk aktivitet 

påverkar återgång i arbete, men en förbättring av den psykiska hälsan får anses vara ett 

resultat i rätt riktning.  

 

Studier visar att fysisk aktivitet kan användas i behandling av utmattningssyndrom [25] och 

depression [9]. Ett förslag till framtida studier är att undersöka ifall det finns skillnader i 

genomförandet och resultatet av SB mellan de vanligaste diagnoserna för psykisk ohälsa. 

Finns det grupper som interventionen lämpar sig bättre för? Finns det grupper som 

interventionen inte alls fungerar för? 

 

Resultaten visar hur viktigt det är med objektiva mått av benstyrka och benfunktion för att få 

tillförlitliga data. Eftersom de flesta i ADL-metoden CT Kga/Dfs är sjukskrivna pga 

psykiatriska diagnoser är det bra att inkludera fysisk aktivitet i behandlingsplanen då det har 

en positiv effekt på mental hälsa [16]. ADL-metoden CT Kga/Dfs är en helt ny 

rehabiliteringsmetod utvecklad för att hjälpa deltagarna på bästa möjliga sätt. Förhoppningen 

är att deltagarna efter interventionens slut ska kunna återgå i arbete, och inte falla tillbaka i 

sjukskrivning. Målet är att deltagarna under interventionen ska ha skapat en varaktig 

förändring i sitt liv som leder till bättre psykiskt mående och en fungerande vardag.  

 

5.1 Styrkor 

Studiens styrkor består dels av det breda intervallet av åldrar som studiepopulationen uppvisar 

samt att studiepopulationen består av både män och kvinnor. En annan styrka är att SB 

fungerar att utföra för studiedeltagarna trots den låga fysiska funktion och fysiska aktivitet de 

rapporterat. Detta talar för att SB är ett användbart mätverktyg för stora delar av 

befolkningen, trots fysisk funktions- och aktivitetsnivå. En tredje styrka är det individuellt 

anpassade upplägg som deltagarna i ADL-metoden CT Kga/Dfs har.  

 

5.2 Begränsningar 

En betydande begräsning är den till antalet lilla studiepopulationen. Studiens resultat måste 

därför tolkas som det pilotprojekt det är. Slutsatser kring ökning av benstyrka samt fysisk 

aktivitet och funktion kan endast ses som en indikation på åt vilken riktning resultaten pekar. 

En andra begräsning är den korta studietiden. Det vore värdefullt att följa upp deltagarna 
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längre fram i tiden för att se ifall benstyrkan och benfunktionen efter ADL-metoden CT 

Kga/Dfs slut sjunker, bibehålls eller ökar ytterligare. En tredje begränsning i studien är att 

fysisk aktivitet och stillasittande endast är uppskattade, subjektiva värden. Människor tenderar 

att rapportera mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande än vad som är verkligheten [23]. 

Ytterligare en svaghet med studien är att SB endast är en av många interventioner i ADL-

metoden CT Kga/Dfs, och det går inte att avgöra ifall deltagarnas förbättrade benstyrka och 

benfunktion är ett resultat av SB eller av andra interventioner. För att undersöka detta skulle 

framtida studier kunna använda sig av en kontrollgrupp som tar del av samtliga interventioner 

förutom SB i ADL-metoden Kga/Dfs, samt en grupp som tar del av samma upplägg som i 

denna studie.  

 

6. Slutsats 

Eftersom en klar majoritet av deltagarna klarade av att genomföra SB samt att den objektivt 

uppmätta benstyrkan och benfunktionen ökat hos deltagarna under studiens gång bedöms 

genomförbarheten för SB vara god hos deltagare i ADL-metoden CT Kga/Dfs, en 

studiepopulation där merparten hade en eller flera psykiatriska diagnoser. 

 

7. Tillkännagivanden 

Ett stort tack till Lillemor Nyberg för god handledning genom projektet samt till Mia 

Bergström Johansson och Helena Frisk Wesström för hjälp med datainsamling. 
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär till Dig som deltagare i ADL-metoden CT Kga/Dfs 2018-11-23 

Ringa in de svarsalternativ som stämmer för Dig. 

 

4A. När var din senaste sysselsättning – lönearbete? 

1) inom det senaste året 

2) 1-2 år sedan 

3) 3-5 år sedan 

4) mer än 5 år sedan 

5) Jag har min anställning kvar 

6) Jag har inte haft något lönearbete 

7) Jag kommer inte ihåg 

8) Jag har arbetspraktik sedan ..……………….. (månader/dagar) 

9) Jag har arbetspraktik ..……………….. (timmar/vecka) 

10) Jag studerar sedan ……………………. (år/månader/dagar) 

11) Jag har aktivitetsersättning (<30 års ålder) sedan …………………… (år/mån/dagar) 

12) Jag är utskriven från ADL-metoden CT Kga/Dfs och har ingen sjukersättning eller 

försörjningsstöd längre sedan …………………….. (datum) 

 

4B. Vilken sjukskrivningsgrad hade du vid ditt senaste lönearbete? 

1) 25% 

2) 50% 

3) 75% 

4) 100% 

5) 0% 

 

4C. Vad har du deltagit i/använt i ADL-metoden CT Kga/Dfs? Mer än ett alternativ kan 

ringas in. 

1) ReDo-kurs 

2) Självtest benstyrka 

3) Mediyoga 

4) Tyngdtäcke  a) prövat ej använt därefter  b) använt hela tiden  
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5)   Deltagit i aktiviteter ange vad: a) konst   b) styrketräning Landa gym  c) simning   

d) kostföreläsning  e) sömnföreläsning  f) ”vägvisaren”  f) CV information g) massage   

6) Samtal med coach 

4D. Gör du Självtest Benstyrka hemma som träning just nu?  

1) Ja, a) uppresningar  b) tå hävningar  c) knäböjningar  d) kliver upp på något 

2) Nej 

4E. Om ja på frågan 4D, hur ofta (tänk dig den senaste månaden)? 

1) har inte alls kommit igång hemma 

2) mindre än 1 gång/vecka 

3) 1-2 gånger/vecka 

4) 3-5 gånger/ vecka 

5) varje dag 

4F. Hur mycket väger du (senaste månaden)?  

1) Vägt mig: …………………. (kg) 

2) Vikten uppskattad: ………………….. (kg) 

 

4G. Hur lång är du? 

1) Kroppslängd: ………………… (cm) 

 

4H. Har du deltagit i praktik under ADL-metoden CT Kga/Dfs i så fall vilken? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4I. Om du deltagit i Medi Yoga hur många tillfällen per vecka har det blivit sista månaden? 

………………………. Pass/vecka hos coach 

………………………. Pass/vecka hemma 

………………………. Gör enbart andetag hemma 

 

Tack för din medverkan! 

 

Frida Collin, Läkarstuderande termin 6, Örebro universitet 

Lillemor Nyberg, Distriktsläkare, med.dr, Karolina vårdcentral, Karlskoga Närsjukvården 

västra RÖL, handledare på Läkarutbildningen Örebro Universitet 
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Bilaga 2 
 

Frågor om fysisk funktionsnivå vid vardagliga aktiviteter 

 
De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig dag. Är 

Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är fallet, hur 

mycket? Ringa in den siffran som stämmer för dig sista veckan innan besöket. 

1A: Ansträngande aktiviteter, som att springa, lyfta tunga saker, delta i ansträngande 

sporter 

1. Ja, mycket begränsad    2. Ja, lite begränsad  3. Nej, inte alls begränsad  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

1B: Måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett bord, dammsuga, 

skogspromenader  eller trädgårdsarbete 

1.  Ja, mycket begränsad    2. Ja, lite begränsad  3. Nej, inte alls begränsad  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

1C. Gå uppför flera trappor 

1. Ja, mycket begränsad    2. Ja, lite begränsad  3. Nej, inte alls begränsad  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

1D. Böja dig eller gå ner på knä 

1. Ja, mycket begränsad    2. Ja, lite begränsad  3. Nej, inte alls begränsad  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

1E. Gå mer än två kilometer 

1. Ja, mycket begränsad    2. Ja, lite begränsad  3. Nej, inte alls begränsad  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Ledprotesopererad?         Höft:   Höger    Ja  /  Nej           Vänster  Ja  /  Nej  

Ledprotesopererad? Knä:    Höger    Ja  /  Nej         Vänster  Ja  / Nej 
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Frågor om fysisk aktivitet och träning 

Ringa in det alternativ som gäller för dig en vanlig vecka senaste månaden innan 

besöket. Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången). 

2A. Hur mycket tid ägnar Du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli 

andfådd, till exempel motionsgymnastik, löpning, eller bollsport? 

0 minuter/ingen tid 

Mindre än 30 minuter 

30-59 minuter (0,5-1 timmar) 

60-89 minuter (1-1,5 timmar) 

90-120 minuter (1,5-2 timmar) 

Mer än 120 minuter (2 timmar) 

2B. Hur mycket tid ägnar Du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel 

promenader, cykling, städning av bostaden eller trädgårdsarbete?   

Mindre än 30 minuter 

30-59 minuter (0,5-1 timmar) 

60-89 minuter (1-1,5 timmar) 

90-149 minuter (1,5-2,5 timmar) 

150-300 minuter (2,5-5 timmar) 

Mer än 300 minuter (5 timmar) 

2C. Hur mycket sitter Du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? 

Så gott som hela dagen 

Ca tre fjärdedelar av dagen 

Ca halva dagen 

Ca en fjärdedel av dagen 

Så gott som aldrig 

Så gott som hela dagen             

13-15 timmar 

10-12 timmar 

7-9 timmar 

4-6 timmar 

1-3 timmar 

Aldrig 
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Bilaga 3 
 

Frågeformulär angående upplevelsen av att göra självtester av benstyrkan 

och benfunktionen inom ADL projektet i Karlskoga - Degerfors 

Frågor angående hur du tyckte det var att lära sig fyra självtester av benstyrka och benfunktion och 

att bli testad. Ringa in det svarsalternativ du tycker passar bäst in för dig och skriv ned dina 

eventuella kommentarer. Använd även baksidan på detta papper vid behov. Resultaten av denna 

enkät presenteras avidentifierat och på gruppnivå och ligger till grund för planeringen av nya studier. 

 

Hur upplevde du det var att få lära dig självtester av benstyrka och benfunktion av testledaren? 

Mycket bra Bra Varken bra eller 
dåligt 

Dåligt Mycket dåligt 

 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hur upplevde du informationen om självtesterna i foldern, var den lätt att förstå? 

Mycket bra Bra Varken bra eller 
dåligt 

Dåligt Mycket dåligt 

 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hur upplevde du det var att genomföra testerna för benstyrka och benfunktion? 

Mycket bra Bra Varken bra eller 
dåligt 

Dåligt Mycket dåligt 

 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hur upplevde du det var att fylla i frågeformulären om fysisk funktion och fysisk aktivitet? 

Mycket bra Bra Varken bra eller 
dåligt 

Dåligt Mycket dåligt 

 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tack för din medverkan!  
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