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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Många med psykisk ohälsa har svårt att komma tillbaka till sysselsättning efter 

sjukskrivning. Handledd fysisk träning i grupp kan hjälpa återgången och även mot psykiska 

besvären. 

Syfte: Beskriva patienterna som remitterades till handledd fysisk träning i grupp på 

Livsstilsmottagningen i Laxå. Studera förändring av självskattad allmän hälsa (GH), 

ångest/depression (Hospital anxiety and depression scale, HADS), självskattad fysisk funktion 

(PF), sjukskrivningsgrad samt uppmätt förändring av fyra enkla tester av benstyrka och 

benfunktion (Självtest Benstyrka, SB) före och efter intervention. 

Material och metod: Patienter med lätt-måttlig psykisk ohälsa rekryterades. Förändring efter 

tolv veckors intervention med cirkelträning och stavgång studerades: GH (1-5 poäng), HAD 

(ångest/depression, 0-21 poäng), PF (fem frågor, 5-15 poäng), SB: antal sitt-och-stå test 30 

sekunder (30s-CST), tåhävning sidoskillnad, knäböjning 90° och maximalt 

klivhöjdstest (MST) av individuellt procentuellt teoretiskt maximum (%-tMSH), från start till 

uppföljning efter tolv veckor. 

Resultat: Studiepopulationens medelålder var 48,8 år, medelvärde body mass index (BMI) 

26,9 och medelsjukskrivningsgrad 97,5 %. GH ökade från 2 till 4 poäng (p=0.026) och HAD- 

ångest/depression/totalpoäng sjönk från 10/8,5/20 poäng till 8/6/12 poäng efter intervention 

(p=0.019/p=0.141/p=0.150). För PF observerades ingen förändring. 

SB förbättrades i samtliga fyra tester: uppresningar ökade från 7,5 till 12 (p=0.011), 

sidoskillnad minskade vid tåhävning från 8 till 5 patienter, knäböjning 90° utan stöd ökade från 

4 till 7 patienter och %-tMSH förbättrades från 56 % till 71 % (p=0.010) 

Slutsats: Regelbunden fysisk träning i små grupper med erfaren handledare har positiv 

inverkan på hälsan i patientgruppen som lider av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Självtest 

benstyrka har visat sig användbar för att både mäta och träna benstyrka. 

 

 

 

Nyckelord: självtest benstyrka, benmuskelstyrka, benfunktion, maximal klivhöjd, 

förebyggande, levnadsvanor, psykisk ohälsa. 
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English title: Self-Measurement Tests of Leg strength and function - useful testing in group 

training for patients with mental illness 

 

Abstract 

Background: Many with mental illness have difficulty returning to employment after sick 

leave. Supervised physical training in a group can help the return and also psychological 

problems. 

Objective: To describe which patients are enrolled at the Laxå Lifestyle Reception and to 

evaluate the change in physical and mental health after twelve weeks of intervention. 

Method: Patients with mild-moderate mental illness were recruited. Variables: age, 

demography, self-reported - general health (GH), hospital anxiety and depression scale (HAD) 

and physical function (PF). Self -measurement tests of leg strength and function (SMTL): sit- 

and-stand 30 seconds, raising side difference, knee bending 90 ° and maximal step-up height 

(MSH) percent of the individual theoretical maximal (%-tMSH) before and after intervention 

with circular training and Nordic walking. 

Result: Mean age 48.8 years, body mass index (BMI) 26.9, sick leave 97.5%. 

Improvements in GH 2 to 4 (p=0.026). HAD anxiety/depression/total at start 10/8,5/20 points, 

after intervention 8/6/12 points (p=0.019/p=0.141/p=0.150). PF no change was observed. The 

SMTL improved in all tests: 30s-CST 7,5 to 12 (p =0.011), side difference in heel rise 8 to 5 

patients, knee bending 90 ° without support 4 to 7 patients. Percent of the theoretical MSH (%- 

tMSH) improved from 56% to 71% (p = 0.010) 

Conclusion: Regular physical training in small groups with experienced supervisor has a 

positive impact on the health of the patient group with mild to moderate mental illness. Self-test 

leg strength has proven useful for both measuring and training leg. 

 

 

 

 

Keywords: self-measurement tests, leg strength, leg function, maximal step-up height, 

prevention, habits, psychological ill health 

Förkortningar 
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30s-CST Sitt-och-stå-test på 30 sekunder (eng. 30 seconds chair-stand test) 

BMI Body mass index;  Vikt (kilogram) / ( Längd (meter) x Längd (meter) 

DMT2 Diabetes mellitus typ 2 

FYSS Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling 

GH General health 

HADS Hospital anxiety and depression scale 

HR Tåhävningstest (eng. heel rise) 

ICD 10 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar 10 

MST Maximalt klivhöjdstest (eng. maximal step-up test) 

MSH Maximal klivhöjd (eng. maximal step-up height) 

n Antal 

PF Fysisk funktion (eng. physical function) 

SB Självtest benstyrka 

SD Standarddeviation 

SF-36 Short Form Health Survey 

SMLT Self-measurement tests of leg strength and function 

tMSH Teoretisk maximal klivhöjd (eng. theoretical maximal step-up height) 

%-tMSH Procent av teoretisk maximal klivhöjd (eng. % theoretical maximal step-up 

height) 
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Svenskarna idag blir alltmer stillasittande och den fysiska inaktiviteten ökar [1]. Konditionen 

har försämrats hos den arbetsföra befolkningen i Sverige sedan mitten på 1990-talet [2]. Detta 

medför en större risk för att utveckla bland annat kardiovaskulära sjukdomar som diabetes 

mellitus typ 2 (DMT2) [3,4]. Enligt tidigare forskning har fysisk aktivitet positiva effekter för 

det psykiska välmåendet [5]. Regelbunden fysisk träning är viktig då kardiovaskulära 

sjukdomar både kan förebyggas och behandlas [6,7]. Fysisk träning kan även minska behovet 

av mediciner mot hjärt- och kärlsjukdomar [7] vilket är gynnsamt för patienten och 

kostnadseffektivt för samhället i stort. På lång sikt kan man påverka patienters motions- och 

kostvanor med handledd fysisk träning och dietrådgivning vilket kan förebygga utveckling av 

exempelvis av DMT2 [8]. 

 

Primärvården har en viktig roll att undersöka om patienter, som redan har våra vanligaste 

folksjukdomar som DMT2, fetma, hjärt-kärlsjukdomar, artros och depression eller som är i 

riskzonen att få dessa sjukdomar, är tillräckligt fysisk aktiva för god hälsa [9] [10] enligt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer [11]. Idag finns nationella riktlinjer för hälso-och 

sjukvårdens arbete med levnadsvanor. För att undersöka tobaksbruk, kostvanor, fysisk aktivitet 

och stillasittande samt alkoholvanor, kan sedan första januari 2019 patienten rapportera sina 

svar elektroniskt via portalen 1177 eller som tidigare besvara frågeformulär vid besöket i 

vården. 

 

Forskning visar att psykisk ohälsa och framförallt depression kan behandlas med hjälp av 

fysisk träning [12]. Fysisk aktivitet har visats ha lika bra effekt som behandling mot lindrig till 

måttlig depression som kognitiv beteendeterapi (KBT) och antidepressiva läkemedel [13]. 

Problemet är att vid lätt till medelsvår depression, ångest och utmattningssyndrom leder 

symtomen ofta till svårigheter att vara regelbundet och tillräckligt fysiskt aktiv. Det kan vara 

svårt att hitta aktivitet som fungerar utifrån psykiska måendet och att rätt dosera aktiviteten för 

att minska risk för över- eller felbelastning av rörelseapparaten när man startar från låg 

aktivitetsnivå. Många läkemedel som används vid psykiska sjukdomar och besvär leder till 

viktuppgång på grund av ökad aptit. Negativa effekter av mediciner på musklernas funktion, 

påverkan på puls och blodtryck som kan ge yrsel, är också välkända orsaker till inaktivitet och 

stillasittande. 
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Mot denna bakgrund startades Livsstilsmottagningen (LM) i primärvården inom 

Närsjukvårdsområde väster, Region Örebro län, hösten 2017 för att behandla och förebygga 

ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa. 

Två mottagningar, en i Laxå och en i Karlskoga, startades samtidigt av en test- och 

träningsinstruktör med mångårig erfarenhet av att träna patienter med såväl psykisk som fysisk 

ohälsa. Träningsinstruktören har tidigare arbetat i ett femårigt primärvårdsprojekt, MÅ 

BRA-projektet i Karlskoga. Verksamheten på Livsstilsmottagningarna för patienter med 

psykisk ohälsa och slutna grupper genomförs när det gäller patientomhändertagandet och 

träningsverksamheten exakt som interventionen i MÅ BRA-projektet och har tidigare beskrivits 

i en avhandling av ansvarig projektledare L. Nyberg [14]. Deltagadet på Livsstilsmottagningen 

är kostnadsfritt för patienterna på grund av att det är en ny verksamhet som startat i 

projektform. Erfarenheterna från MÅ BRA-projektet är att deltagandet i träningsgrupperna 

underlättades för denna patientgrupp när deltagandet var kostnadsfritt.  

 

Denna pilotstudie baseras på patientdata som insamlats från starten på Livsstilsmottagningen i 

Laxå hösten 2017 och våren 2018. Interventionen med träning två gånger per vecka pågick 

under tolv veckor. Den träning som erbjöds för patienterna i Laxå var cirkelträning och 

stavgång. Bassängträning vara ett möjligt träningsalternativ enbart i Karlskoga. För att mäta 

patienternas psykiska och fysiska status valdes några validerade frågeformulär och en metod 

bestående av fyra enkla självtester av benstyrka för att få ett mer objektivt test av benstyrkan. 

”Självtest benstyrka” finns som metod beskriven i tryckt folder från 2016 och finns att läsa på 

internet efter sökning på ”självtest benstyrka”. 
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2. Syfte 

 

Beskriva patienterna som skrivits in på Livsstilsmottagningen i Laxå. Studera förändring av 

självskattad allmän hälsa (GH), fysisk funktion (PF) och ångest/depression (Hospital anxiety 

and depression scale, HAD) samt uppmätt förändring av fyra enkla tester av benstyrka och 

benfunktion (Självtest Benstyrka, SB) efter tolv veckors intervention med cirkelträning och 

stavgång. 

  

2.1. Frågeställning 

I. Vilka patienter ingår i studien? 

II. Hur förändrades patienternas hälsa efter tolv veckors intervention med avseende på: 

Självskattat allmäntillstånd? Psykisk status? Skattad fysisk funktion? Benstyrka? 

III. Är förändringen statistiskt signifikant? 

IV. Finns det samvariation mellan Självtest benstyrka och självskattad fysisk funktion? 

 

 

3. Material och metod 

 

3.1. Design 

Studien görs som en pilotstudie i kliniskt vardagsarbete. Inklusionskriterierna till studien var 

patienter i åldern 18 - 68 år med lätt till måttlig psykisk ohälsa som uppfyller diagnoskriterierna 

enligt ICD 10. Patienterna har sökt till primärvården och har bedömts vara otillräckligt fysiskt 

aktiva enligt Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer om fysisk aktivitet [11]. 

Patienterna med psykisk ohälsa från vårdcentralen i Laxå erbjöds ingå i en tolv veckor lång 

interventionsstudie. Patienterna bedömdes ha nedsatt arbetsförmåga eller ha stor risk att bli 

sjukskrivna på grund av sina sjukdomsbesvär. Exklusionskriterierna till studien var svår 

psykisk ohälsa såsom suicidbenägenhet, schizofreni, bipolaritet eller andra typer av svåra 

psykiatriska sjukdomar. Patienterna informerades om studien muntligen och skriftligen och 

lämnade medgivande om deltagande skriftligen. Studien genomfördes i två omgångar med 

antalet 5 respektive 7 patienter. Första gruppen rekryterades i november/december år 2017 och 

påbörjade intervention i december år 2017. Andra gruppen rekryterades från januari till mars år 
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2018 och påbörjade samma typ av intervention i mars år 2018. Vid inskrivning på 

Livsstilsmottagningen samlades data in om patienternas kön, ålder, längd, vikt, BMI och 

sjukskrivningsgrad. Data om självskattat allmänt hälsotillstånd, psykisk status och fysisk 

funktion samlades in genom frågeformulär. Ett fysiskt funktionsmått i form av benstyrketester 

användes för att objektivt mäta benstyrkan och benfunktionen. Vid utskrivning samlades data 

in igen och därefter beräknades förändringen.  

 

3.2. Studiepopulation 

Patienterna identifierades på vårdcentralen i Laxå och remitterades till Livsstilsmottagningen. 

Patienterna sökte för, eller konstaterades i samband med undersökningen, besväras av lindrig 

till måttlig psykisk ohälsa och hade i flertalet fall problem med rörelseapparaten. De flesta av 

patienterna var sjukskrivna och bedömdes vara otillräckligt fysiskt aktiva enligt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer [11]. Fysisk aktivitet på recept [15] bedömdes vara 

otillräcklig då individerna var i behov av särskilt utformat stöd och guidning vid fysisk träning i 

grupp. De tillfrågades muntligen och skriftligen att delta i studien och lämnade medgivande 

skriftligen. 

  

3.3. Intervention 

Interventionen bestod av individuellt anpassad 60 minuters cirkelträning i grupp med 5 

respektive 7 deltagare per grupp en gång i veckan och 1,5-2,5 kilometer stavgång en gång i 

veckan ledd av en erfaren test- och träningsinstruktör. Cirkelträningen bestod av 30 sekunders 

stationsövningar med bland annat benböj, tåhävningar, ryggresningar, hantel- och 

gummibandsdrag. Instruktören hade individuell uppföljning av patienterna på träningspassen. 

Patienterna skattade ansträngningsnivån med hjälp av Borgskalan [16] så att 

träningsintensiteten anpassades väl för var och en av patienterna. Patienterna informerades om 

nyttan av fysisk aktivitet enligt FYSS rekommendationer [17] och hade motiverande samtal 

med träningsinstruktören. 

 

3.4. Självskattad hälsa 

Vid inskrivning och utskrivning fick studiedeltagarna värdera sitt allmänna hälsotillstånd. 

Patienterna skattade hälsotillståndet från (1) mycket dålig, (2) dålig, (3) varken bra eller dålig, 
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(4) bra till (5) mycket bra. Frågan och graderingen är allmänt vedertagen och vanlig i liknande 

sammanhang. 

 

3.5. HAD - hospital anxiety and depression scale 

HAD frågeformulär besvarades av patienterna vid inskrivning och utskrivning. HAD är ett 

kliniskt screeningverktyg som används inom sjukvården för att bedöma depression och ångest 

[18]. Formuläret består av 14 frågor där varje svarsalternativ graderas från 0-3 där hög poäng är 

lika med hög ångest- och depressionsgrad. Hälften av frågorna berör depression och andra 

hälften berör ångest. Poängsumman 0-21 poäng för respektive del används för att bedöma 

graden av depression och ångest hos patienten. 

 

3.6. Fysisk funktionsnivå 

Fem frågor om fysisk aktivitet, baserade på frågor från SF-36 [19], valdes ut. SF-36 är ett 

formulär framtaget för att mäta livskvalite och har använts i tidigare liknande studier. Frågorna 

besvarades av patienterna vid inskrivning och utskrivning och handlade om begränsningar 

under fysisk aktivitet när patienterna genomförde (1) ansträngande aktiviteter eller lyfter tunga 

saker, (2) måttligt ansträngande aktiviteter, (3) går upp för trappor, (4) böjer sig ner och (5) går 

mer än 2 kilometer.  Svarsalternativen graderades från 1-3; (1) mycket begränsad, (2) lite 

begränsad, (3) inte alls begränsad. Summan av svarsalternativen gav ett värde mellan 5-15 där 

låg poängsumma representerade stora begränsningar vid fysisk aktivitet och en hög 

poängsumma representerade få/inga begränsningar.  

 

3.7. Självtest benstyrka 

För att objektivt mäta patienternas fysiska förändring valdes fyra kliniskt relevanta och 

genomförbara bentester ut. Testerna togs fram av distriktsläkare Lillemor Nyberg [20] för 

att få ett mer objektivt mått på benstyrka och benfunktion och för att enkelt kunna följa 

förändring över tid efter träning eller upptäcka nedsatt muskelstyrka och funktion som 

konsekvens av inaktivitet. Detta gjordes i ett samverkansprojekt mellan Idrottsmedicin Örebro 

län, Örebro läns idrottsförbund och Närsjukvården i västra Region Örebro Län år 2016 och 

som kallades Självtest benstyrka (SB). Benstyrketesterna kan användas både för fysisk träning 

och som ett enkelt mätverktyg av benstyrkan. 
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Test ett; sitt-och-stå på 30 sekunder (30s-CST) är ett test som mäter styrkan och uthålligheten i 

patientens lårmuskulatur, se figur 1. Test två; tåhävningstestet (figur 2) mäter patientens styrka 

i vadmuskulatur och om skillnad föreligger mellan höger och vänster vad. Test tre; 

knäböjningstestet utan stöd (figur 3) mäter nedsittningsförmågan hos patienten och är ett 

pragmatiskt test som används av fysioterapeuter. Test fyra; teoretisk maximal klivhöjd (tMSH) 

(figur 4) mäts genom ett standardiserat maximalt klivhöjdstest (MST) på varje ben på en 

klivlåda [21]. För att beräkna %-tMSH jämfördes MSH för vänster och höger ben med tMSH. 

Benstyrketesterna har använts i ett liknande projekt tidigare, det så kallade MÅ-BRA-projektet 

i Karlskoga [14]. Klivhöjdstestet har blivit testat mot upprepbarheten [21] och validerat på 

gymnastik- och idrottshögskolan GiH i Stockholm (muntlig rapport 2018, ej publicerat). Testet 

är standardiserat för att mäta styrkan i quadriceps [21]. 

3.7.1. Testprocedurer [19] 

 Sitt-och-stå-test på 30 sek (30s-CST): 

1. Sätt en stol mot väggen så att den inte kan glida iväg. 

2. Sätt dig på främre delen av stolen 

3. Sätt fötterna i axelbredd 

4. Korslägg armarna på bröstet 

5. Res dig upp till helt stående och och sänk dig tillbaka så att 

du nuddar vid stolsitsen. 

6. Gör så många uppresningar du kan på 30 sekunder 

  

Tåhävningstest (HR): 

1. Stå med fötterna så tätt ihop som du kan och ta stöd mot exempelvis 

en stol. 

2. Sänk axlarna och sträck på dig. 

3. Dra in magen och spänn skinkorna. 

4. Använd ditt balansstöd och gå långsamt upp på tå så högt du kan. 

5. Testa att lägga all belastning på vänster fot och gå upp så högt du 

kan. 

6. Gör sedan likadant med höger fot och jämför om sidoskillnad föreligger. 
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Knäböjningstest med stöd:  

1. Håll händerna i ett stadigt grepp på ett balansstöd. 

2. Sätt fötterna axelbrett och lätt utåtroterade. Låt knäna peka i 

tåriktningen under hela genomförandet. 

3. Dra in magen, spänn skinkorna och gör en knäböjning 

långsamt ner till ca 90 grader och res dig långsamt upp. 

4. Pröva att göra knäböjningen utan stöd. 

 

 

Klivhöjdstest (MST): 

1. Använd en klivlåda (se figur 4), 

trappsteg eller staplade stepbrädor. 

Börja lågt och öka därefter klivhöjden. 

2. Sätt en fot på klivlådan och se rakt 

fram. Låt händerna vila längs sidorna. 

3. Gå upp på tå så högt du kan med foten 

som är i golvet. Hitta balansen. 

4. Lägg över vikten på främre foten. Hitta 

balansen. 

5. Kliv långsamt uppåt utan att hjälpa till med bakre foten.  

6. Sätt ihop fötterna på klivlådan. 

7. Upprepa testet med andra foten och öka klivhöjden tills dess att du inte klarar mer. 

 

3.8. Etiska överväganden 

Patienterna informerades muntligen och skriftligen att deltagandet kunde avbrytas när som 

helst utan att detta påverkade omhändertagandet i vården. Data som insamlades avidentifieras 

och alla resultaten presenteras på gruppnivå. Benstyrketesterna har använts inom klinisk 

verksamhet under många år utan skaderapportering. Självtest benstyrka lärdes ut och 

övervakades av en mångårigt erfaren test- och träningsinstruktör.  
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3.9. Statistik 

Resultat redovisas med medelvärden med spridning för studiepopulationen. Övriga resultat 

redovisas med medianvärden med p-värden i de variabler p-värde gick att beräkna. För 

beräkning av p-värde användes Wilcoxon signed rank test då data inte var normalfördelad. 

Statistisk signifikansnivå sattes till p≤0.05. För statistiska beräkningar nyttjades 

datorprogrammet IBM SPSS 21.0.  

 

4. Resultat  

 

Av de 12 patienterna som från början ingick i studien var 8 kvinnor och 4 män. Av dessa föll 

tre bort på grund av fotfraktur, avbrott av okänd anledning och ofullständig följsamhet till 

12-veckors-uppföljningen. Fullständiga data erhölls således från 9 patienter med undantag för 

HAD där data erhölls från 8 patienter. Följsamheten till studiens gemensamma träningspass var 

i genomsnitt 75 % (83 % cirkelträning, 66 % stavgång). Patienternas medelvärden (spridning); 

ålder 48,8 år (20-68 år), åldersfördelningen kan utläsas i diagram 1. Längd 1,72 meter 

(1,53-1,89 meter) och vikt 82,1 kilogram (56-113 kilo) vilket gav BMI 26,9 (BMI 23-32). 

Sjukskrivningsgraden vid inskrivningen 97,5 % (75-100%).  

 

Diagram 1. Åldersfördelning hos studiepopulationen vid inskrivning. 
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Patienternas data från frågeformulären och testerna redovisas med medianvärden och bortfallen 

är exkluderade. Det självskattade allmänna hälsotillståndet skattades från 1-5; mycket dåligt, 

dåligt, varken bra eller dåligt, bra till mycket bra och gav ett värde på 2 vid studiens start. Efter 

interventionen skattade patienterna sitt allmänna hälsotillstånd till 4 (p=0.026) vilket var en 

förbättring med 2 poäng.  

 

Patienternas skattade HAD-ångest/depression/totalpoäng var vid inskrivningen 10/8,5/20 poäng 

som sjönk till 8 poäng/6 poäng/12poäng (p=0.019/p=0.141/p=0.150) efter interventionen.  

Poängen (1-3) i de fem PF-frågorna summerades (5-15) vilket kan utläsas i appendix I där 

fullständiga data presenteras. 

 

 PF var vid inskrivning 10,2 och ingen förändring observerades efter interventionen.  

 

30s-CST 7,5 före och 12 (p=0.011) efter intervention. I tåhävningstestet hade 8 patienter av 9 

patienter sidoskillnad mellan vänster och höger ben vid inskrivning. Efter 12 veckors 

intervention hade 5 patienter sidoskillnad mellan vänster och höger ben. Knäböjningstest 90° 

utan stöd kunde utföras av 4 patienter vid inskrivning och efter intervention klarade 7 

studiedeltagare av att utföra testet. Medelvärde av %-tMSH på höger och vänster ben slogs 

samman och presenteras sammanslaget som ett medelvärde. Fullständiga data redovisas i 

appendix I. %-tMSH förbättrades från 56 % innan interventionen till 71 % (p=0.010) efter 

interventionen. 

 

Om samvariation fanns mellan Självtest benstyrka och självskattad PF kan studien inte svara på 

då korrelationen mellan dessa variabler inte gick att beräkna.  
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5. Diskussion 

 

Fysisk träning har visat sig ha positiva effekter på psykiska välmåendet och den aktuella 

studien genomfördes för att identifiera vilka patienter med psykisk ohälsa som remitteras till 

Livsstilsmottagningen med fokus på fysisk träning.  

 

Studiepatienternas åldrar varierade stort, från 20 år till 68 år. Spridningen däremellan var jämn 

med både yngre, medelålders och äldre patienter vilket indikerar att studien kan ha speglat 

befolkningen i stort vad gäller åldersspridningen bland patienter med psykisk ohälsa. Det finns 

inget anmärkningsvärt med studiepopulationens längd då denna väl överensstämmer med 

befolkningen i helhet. Viktmässigt finns en stor spridning vilket även det påvisar variationen 

hos studiepopulationen. En minskad variation skulle antagligen ge ett mindre tillförlitligt 

resultat då en mer homogen grupp avseende vikt troligtvis sämre skulle spegla befolkningen i 

stort. BMI, som påverkas av längd och vikt, har tidigare studier visat på liten korrelation till 

procent av teoretisk maximal klivhöjd [22]. Hur BMI korrelerar till de andra testerna i denna 

studie skulle vara ett intressant framtida forskningsområde men inget som berörs i denna studie. 

Att sjukskrivningsgraden är hög hos studiepopulationen är inte slumpartad då just den 

patientgruppen eftersöktes till den aktuella studien. Patienter med lindrig till måttlig psykisk 

ohälsa som var eller riskerade att att hamna i sjukskrivning var just målgruppen för projektet.  

 

Att andelen kvinnor var fler än antalet män i den aktuella studien kan förklaras av att fler 

kvinnor än män söker vård för psykiatriska besvär. Nära dubbelt så många kvinnor sökte vård 

för psykisk ohälsa inom Stockholms landsting år 2016 [23] vilket kan förklara fördelningen 

mellan kvinnor och män i denna studie.  Det kan också förklaras av att kvinnor är mer benägna 

att vilja ingå i denna sortens studier eller att män av kulturella och sociala normer inte vill söka 

hjälp för sina psykiatriska besvär. Liknande mönster i könsfördelningen ses i Markus Hoofs 

ännu inte publicerade studie från 2017 [24].  

 

Förändringen av det självskattade allmänna hälsotillståndet som patienterna uppgav var en 

förbättring från 2 poäng till 4 poäng efter 12 veckor. Den tydliga förbättringen väger upp för 

det låga deltagarantalet. Studiens resultat tyder på att 12 veckors intervention var tillräcklig för 
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att ge en mätbar signifikant förändring avseende allmäntillståndet och att interventionsmetoden 

kan fortsätta att användas på Livsstilsmottagningen. 

 

HAD-poängen som användes för att mäta den psykiska hälsan sjönk både med avseende på 

ångest och depression vilket tyder på förbättrad psykisk hälsa. Trots att värdena sjönk med 8 

poäng så var förändringen inte statistiskt signifikant, vilket antagligen berodde på det låga 

antalet studiedeltagare. 

 

Den självskattade fysiska funktionen, där fokus låg på begränsningar, visade på ingen 

förändring. Det kan förklaras av svårigheten att skatta sin funktion eller att skalstegen i 

frågeställningarna var för stora. Att gå från att känna sig mycket begränsad till lite begränsad 

kan krävas mer än 12 veckors fysisk träning. Det kan också bero på att den objektiva 

förbättringen som resultatet visade inte var tillräckligt stor för att märkas av i patienternas 

vardag.  

 

30s-CST förbättrades från medianvärdet 7,5 uppresningar på 30 sekunder till 12 uppresningar 

på 30 sekunder efter 12 veckors intervention. Förbättringen relaterar antagligen till den fysiska 

träningen i interventionen och resultaten var jämförbara med tidigare studier där intervention 

med 30s-CST ingått [21, 22]. Sidoskillnad vid tåhävningar (HR) och knäböjningar utan stöd 

besvarades med ja och nej, alltså binärdata. I och med detta, samt lågt deltagarantal, blev 

p-värdesberäkningarna otillförlitliga utifrån de statiska beräkningsmodeller som användes, trots 

den tydliga positiva trenden. Denna studies resultat tyder på att maximala klivhöjdstestet är ett 

relevant test [22] för framtida studier eftersom att det är enkelt att utföra. Det verkar också 

korrelera bättre till den faktiska fysiska förändringen än vad den självskattade fysiska 

funktionen gör. Den aktuella studien kunde inte svara på om det fanns samvariation mellan 

Självtest benstyrka och den skattade fysiska funktion på grund av det låga antalet 

studiedeltagare. Dock tyder denna studie att dessa variabler korrelerar dåligt då den skattade 

fysiska funktionen visade på ingen förändring medan Självtest benstyrka visade på stora 

förändringar. Resultaten styrker behovet av objektiva tester vid framtida studier för att visa på 

förändring av patienternas fysiska funktion. En ännu ej publicerad studie av Markus Hoof från 

år 2017 [24] belyser samma problematik kring självskattad och objektiv fysisk funktion. 

Eventuellt bör frågorna bytas ut eller skalstegen förändras i framtida studier för att självskattad 
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fysisk funktion bättre ska korrelera till den objektiva förändring som kunde observeras i denna 

studie. 

 

5.1. Styrkor 

Utformningen av interventionens struktur och upplägg visade sig vara framgångsrik sett till 

resultaten. Interventionen var enkel och kostnadseffektiv i relation till vilken ekonomisk och 

social vinst samhället i stort kan få ut. Det särskilt utformade stödet från den ansvarige 

träningsinstruktören till patienterna medförde god följsamhet till träningspassen. Samtliga pass 

och tester genomfördes och övervakades av en och samma erfaren träningsinstruktör som har 

varit involverat i ett liknande projekt tidigare. Detta medför att risken för felaktigt och varierat 

utförande av tester är minimal. Mätmetoderna för benstyrka är lätta att lära ut och kan användas 

i hemmet utan större skaderisker. Patienterna gavs en unik möjlighet till individuellt anpassad 

fysisk aktivitet som tog hänsyn till patienterna sjukdomar/sjukdomsbesvär.  

 

5.2. Svagheter 

Tre bortfall på det redan låga antalet studiepatienter medförde svårigheter att statistiskt 

säkerställa resultat, dock visade tre tester på statistisk signifikans. Övriga tester, förutom fysisk 

funktionsnivå, visade på förbättringar även om dessa inte var statistiskt signifikanta. På grund 

av arbetets begränsade natur hann studien inte inkludera resultat från 

6-månaders-uppföljningen. 

 

6. Slutsats 

 

Studien visar på att regelbunden fysisk träning i små grupper med en erfaren handledare har 

positiv inverkan på hälsan i patientgruppen som lider av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Med 

enkla medel och på relativt kort tid kan hälsan förbättras i denna patientgrupp. Självtest 

benstyrka har visat sig användbar för att både mäta och träna benstyrka. 

 

Tack 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till min handledare Lillemor Nyberg som gett mig bra 

handledning och goda råd. Hennes brinnande engagemang smittar av sig till omgivningen. 
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Appendix I 

 

Tabell 1 

Medianvärden av samtliga resultatvärden avrundade till en decimal.  

 0 veckor 12 veckor, bortfall exkluderade 

Variabel n¹ median n² median förändring p-värde 

Självskattad hälsa³ 12 2,5 9 4 0,5  0.026 

HAD ångest⁴ 12 13 8 8  -5 0.019 

HAD depression⁴ 12 8,5 8 6 -2,5 0.141 

Sum HAD⁵ 12 21,5 8 12 -9,5 0.150 

Självskattad PF⁶ 
         fråga  1) 

     2) 
     3) 
     4) 
      5) 

 
12 
12 
12 
12 
12 

 
1 
2 
2 
2 
3 

 
9 
9 
9 
9 
9 

 
2 
2 
2 
2 
2 

 
1  
0  
0  
0  
-1  

 
0.157 
0.564 

1 
0.317 
0.564 

Sum självskattad PF⁷ 12 9,5 9 10,2 0 0.944 

30s-CST⁸ 12 9,25 9 12 4,5 0.011 

HR⁹ - sidoskillnad 12 9* 9 5* -3* - 

Knäböjning utan stöd 12 5* 9 4* 3* - 

%-tMSH¹⁰ hö ben 10 56 9 71 15  0.010 

%-tMSH¹⁰ vä ben 10 52 9 71 15  0.010 

Sum %-tMSH¹¹ båda 
benen /2 

10 56,5 9 71 15 0.010 

¹ n = antal patienter vid inskrivning 
² n = antal patienter, bortfall exkluderade 
³ 1-5 poäng 
⁴ 0-21 poäng 
⁵ Medelsumma HAD (0-42 poäng) 
⁶ PF = Fysisk funktion. 1-3 poäng 
⁷ Summa PF fråga 1-5 
⁸ 30s-CST = sitt-och-stå-test på 30 sekunder 
⁹ HR = tåhävning 
* Antal patienter, ej medianvärde 
¹⁰ %-teoretiskt maximal klivhöjd 
¹¹ %-tMSH vänster och höger ben 
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