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Sammanfattning:
Sjukgymnaster i särskilt boende behöver funktionella bedömningsinstrument som är anpassade 
för personer med mycket nedsatt funktion. Stoltest är ett funktionellt, reliabelt och enkelt test som 
värderar bland annat benstyrka och balans vid uppresning. Testet är dock inte utvärderat på äldre 
personer i särskilt boende. Stoltestet som det beskrivs i litteraturen är alltför krävande för 
personer i särskilt boende. De personer som har kvar förmågan att resa sig är ofta beroende av 
armstöd och klarar ofta inte mer än fem uppresningar i rad. Syftet med denna studie var att 
utvärdera om ett modifierat stoltest är ett reliabelt instrument för bedömning av funktionell 
benstyrka hos personer i äldreomsorgens särskilda boenden och hur förhållandet ser ut mellan 
fallhistoria och testresultat. Stoltestet modifierades genom att en stol med armstöd användes och 
tiden för utförandet förlängdes. Fyrtioen personer i särskilt boende testades vid två tillfällen och 
fick utföra fem uppresningar på tid. Deltagarna uppmanades att använda armstöden om de 
brukade göra det. Vid första testtillfället deltog två sjukgymnaster för att kunna beräkna 
interbedömarreliabiliteten. Test-retestreliabiliteten kan i denna studie bedömas vara 
tillfredsställande till god (ICC 0,63) och interbedömarreliabiliteten var mycket god (ICC 1,00). 
Vid analys av testresultat i tid hittades ingen statistisk signifikans (p=0.088) för skillnad mellan 
grupperna fallare/icke-fallare. Däremot fanns ett samband mellan användning av armstöd och 
fallhistoria (p<0.001). Stoltest med armstöd är ett reliabelt test som är användbart på personer i 
särskilt boende. Det kräver lite tid och utrustning och passar kanske bäst som ett 
screeninginstrument då det stora metodfelet gör det mindre känsligt för att utvärdera 
behandlingseffekter. Det är ett funktionellt test som passar för den sköra målgruppen i särskilt 
boende då uppgiften att resa sig från en stol ingår i det naturliga rörelsemönstret och är lätt att 
förstå. Armstödsanvändning kan vara en indikator på ökad fallrisk och bör kompletteras med 
ytterligare bedömning av balansförmåga.
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1.Inledning

De flesta fallolyckor drabbar personer över 65 år och fallolyckorna ökar i takt med att 

befolkningen blir allt äldre. Detta speglas även inom äldreomsorgens särskilda boenden, där två 

tredjedelar av de boende faller en eller flera gånger varje år (1). Några orsaker till fall är nedsatt 

balans och muskelstyrka och/eller nedsatt kognition (2). Det är en viktig arbetsuppgift för 

sjukgymnaster i särskilt boende att identifiera personer med fallrisk för att kunna sätta in 

relevanta åtgärder. Därför behövs funktionella bedömningsinstrument som är anpassade för 

personer med mycket nedsatt funktion. Stoltest är ett funktionellt, reliabelt (3,4,5) och enkelt test 

som värderar bland annat benstyrka och balans vid uppresning. Testet är främst utvärderat på 

äldre personer i eget boende. 

2.Bakgrund

2.1 Åldrande

År 2006 var mer än 17 procent av Sveriges befolkning över 65 år (6). Vid normalt åldrande 

påverkas flera motoriska funktioner, bland annat balans och muskelfunktion. Maximal styrka 

minskar med mer än 50 % i åldrarna 80 år och över (7). Minskning av muskelkraft hos en fysiskt 

otränad individ blir märkbar vid 70-75 års ålder (8), men behöver inte innebära någon betydande 

funktionsnedsättning på grund av en reservkapacitet hos individen.  Man har dock sett att nedsatt 

muskelstyrka i benen är associerat till bland annat en ökad risk att bli beroende i aktiviteter i 

dagligt liv (ADL) (9,10) och att drabbas av fall och frakturer (2, 11). Det finns också ett samband 

mellan styrka i nedre extremiteter och till exempel gångförmåga (12). Detta samband är extra 

tydligt hos personer med nedsatt muskelstyrka, vilket innebär att även en liten förbättring av 

benmuskelstyrkan kan ge en signifikant förbättring i förmågan att utföra dagliga aktiviteter, till 

exempel förflyttning och gång (13). Genom individuella träningsprogram kan sjukgymnaster 

hjälpa personer att förbättra sin funktion så de klarar ADL-situationer såsom förflyttningar och 

självständig gång på ett säkrare sätt (14). 

Förmågan att hålla balansen är beroende av flera sinnesorgan; syn, hörsel, proprioception och 

innerörats balansorgan. Organens känslighet och hjärnans förmåga att tolka inkommande 

impulser avtar med stigande ålder. Detta leder till att förmågan att hålla balansen minskar. Risken 

för att falla ökar vid aktiviteter som t.ex. att resa sig ur sängen, gå ut till toaletten, sätta sig ned 
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etc. Genom att ge en hjälpande hand eller att personen kan ta stöd av en bordsskiva eller ta hjälp 

av en stolskarm, skapar detta ytterligare information om kroppens läge i förhållande till 

omgivningen, vilket minskar ostadigheten (15) .

Orsaker till nedsatt muskelfunktion och nedsatt balansförmåga kan även bero på olika sjukdomar 

och skador som exempelvis stroke, fall och frakturer (2,11). I Sverige insjuknar 25 000-30 000 

personer i stroke varje år och incidensen ökar med stigande ålder. Medelåldern för kvinnor som 

drabbas av stroke är 77 år och för män 73 år, av dem som drabbas är 25 % under 65 år. Stroke 

drabbar inte bara fysiska funktioner såsom gång- och balansförmåga utan även tal, kognition och 

sinnesstämning kan påverkas (16).

2.2 Fallolyckor

Fallolyckor och skador vid fall är ett av våra riktigt stora folkhälsoproblem. Det vållar mänskligt 

lidande men också stora samhällskostnader (17,18,19). Fallolyckor är den vanligaste orsaken till 

skada oavsett ålder (20). Varje år dör över 1000 personer till följd av fallolyckor och 40 000 

skadas så allvarligt att de behöver sjukhusvård (20,18). I snitt leder cirka 5 procent av fallen till 

någon form av fraktur (21). Av dessa står höftfrakturer för cirka en fjärdedel. Varje höftfraktur 

beräknas att kosta samhället 250 000 kronor (17). Fysiskt aktiva personer löper mindre risk att 

drabbas av höftfraktur än de som är inaktiva (22).

2.2.1 Fallolyckor och äldre

Riskerna för skador och död hos de som faller är stor. Nio av tio som omkommer till följd av en 

fallolycka är 65 år eller äldre (20,18). Fallrisken ökar med stigande ålder (20,23). Största delen av 

de 19 000 höftfrakturer som inträffar varje år i Sverige drabbar äldre efter ett fall (18) Ungefär 

två tredjedelar av de boende i särskilda boenden faller en eller flera gånger varje år, jämfört med 

en tredjedel hos befolkningen över 65 år i övrigt (1,18). Orsaker till fall är många. Några som 

redan nämnts är nedsatt styrka och balans vilket också kan medföra förflyttningsproblem (5). 

Intellektuella funktionsnedsättningar som medför svårigheter att bedöma omgivningen innebär 

också ökad fallrisk (21). Intag av flera mediciner samt sjukdomar såsom stroke, Parkinson, 

demens och yrsel ökar också risken för fall (24). I en studie av Wolfson 1995 rapporterades de 

som fallit ha 47.9 till 61.3% sämre benstyrka än de som inte fallit (25). Man har också sett att det 

finns ett förhållande mellan fall och prestation i en del funktionella test (26).
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2.3 Särskilt boende

Cirka 99 000 personer (6%) av de som var 65 år och äldre i Sverige 2006 bodde inom särskilt 

boende, till exempel sjukhem, gruppboende för personer med demenssjukdom eller 

servicelägenheter (27). 

Många personer i särskilt boende har multipla sjukdomar eller besvär och mycket nedsatta 

fysiska och/eller kognitiva funktioner och behöver tillsyn, fysisk hjälp och sjukvård. Vanliga 

besvär hos personer boende på särskilt boende är olika neurologiska sjukdomar, hjärt-

kärlsjukdom, frakturer, demens/nedsatt kognition och otrygghet. Gemensamt för de flesta är att 

de har behov av hjälp med ADL (14).

2.4 Reliabilitet

Syftet med reliabilitetsstudier är ofta att avgöra om en mätmetods resultat är generaliserbara för 

att utvärdera behandlingseffekter i klinisk verksamhet, eller om den är återupprepbar vid 

forskning på större grupper (28). För att vara reliabla, anser Baumgartner att resultaten måste 

vara jämförbara vid mätning; av samma testperson, utförd av samma testare vid flera tillfällen 

(intra-rater reliability eller test-retest) eller när olika bedömare testar samma testperson (inter-

rater reliability). Han har identifierat två olika typer av reliabilitet; relativ och absolut (29). 

Vanliga statistiska mätmetoder i reliabilitetsstudier är korrelationsberäkningar för flera mätningar 

(relativ reliabilitet). Testpersonernas variationer (absolut reliabilitet) kan mätas med t.ex. 

metodfel (typical error). Sökandet efter systematiska fel i medelvärdet mellan olika testtillfällen 

mäts ofta med konfidensintervall (CI)(29, 30, 31,32).

2.4.1 Relativ reliabilitet

Relativ reliabilitet jämför förhållandet mellan två eller fler upprepade mätningar och baseras 

vanligen på korrelationskoefficienter, oftast intraclass correlation coefficient (ICC) eller 

Pearson’s r (30). Identiska värden i två mätningar ger värdet 1, som när punkterna ritas in i ett 

koordinatsystem ger en rak linje med lutningen 1 som går genom origo. ICC bedömer hur nära 

denna tänkta linje mätningarna ligger, medan Pearson’s r bedömer närheten till vilken linje som 

helst i systemet. Detta medför att Pearson’s r kan visa på hög relativ reliabilitet även när 

systematiska fel föreligger i materialet. Båda mätmetoderna är känsliga för stor spridning i 

deltagarnas mätvärden (31). Vid stor spridning kan reliabiliteten verka högre än vid beräkning på 
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en grupp med mindre spridning därför måste resultaten tolkas med försiktighet (28,33). Det finns 

ingen standardiserad acceptabel nivå för ICC, men generellt anses att man har god relativ 

reliabilitet när ICC-värdet överstiger 0.75.  Hänsyn ska dock tas till spridningen i mätvärdena 

(33). Chinn rekommenderar dock ICC-värden på över 0.6 för att mätmetoden ska vara värdefull 

(34).

ICC finns i flera olika versioner, beroende på studiens upplägg. Om syftet är att testet ska vara 

användbart i kliniska sammanhang oberoende av testare används ofta ICC 2.1 (35).

2.4.2 Absolut reliabilitet

Absolut reliabilitet mäter i vilken grad upprepade mätningar varierar hos individen (30). Reella 

förändringar i funktion efter t.ex. en träningsperiod är lättare att hitta när variationen hos 

individen är liten (31,32). En enkel metod för beräkning av den individuella variationen är att 

dela standarddeviationen för medelskillnaden för varje individ med roten ur 2. Denna 

beräkningsmodell benämns metodfel (typical error eller method error, ME) (32,36). En fördel 

med denna metod är att statistiken är opåverkad av storleken på materialet (32).

2.4.3 Systematiska förändringar i medelvärde

Vid upprepade mätningar förekommer alltid en viss variation som kan bero på deltagaren, 

testaren och/eller instrumentet. För deltagarens del kan det handla om dagsform, när på dagen 

testet utförs, inlärningseffekter mm (31,32). Ett sätt att undvika systematiska fel kan vara att 

systematisera testets utförande, t.ex. med en utförlig manual. Instrumentets skalsteg bör vara 

tillräckligt noggranna men ändå relevanta. Man bör också så långt det är möjligt undvika 

uttröttningseffekter. För att identifiera förekomsten av systematiska förändringar hos medelvärdet 

kan man beräkna konfidensintervall, t.ex. 95 % confidence interval (CI). Om t.ex. deltagarna 

konsekvent har bättre resultat vid andra testet, kommer CI att hamna på ena sidan om nollan. Då 

föreligger en systematisk förändring. Om värdet täcker nollan, finns inga signifikanta 

systematiska förändringar i datan (35).
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2.5 Funktionella tester

Vid utformning av träningsprogram för personer i särskilt boende som behöver träna styrka, 

balans och gång bör man använda funktionella, viktbärande övningar som är lätta att följa, då 

även personer med stora kognitiva nedsättningar har möjlighet att delta i träning (14).

Sjukgymnaster som arbetar på särskilda boenden använder också olika bedömningsinstrument för 

att skatta funktion, antingen som en screening eller i anslutning till behandling för att mäta dess 

effekt. Att bedöma funktion hos äldre ställer höga krav på instrumentet. Det underlättar om testet 

är enkelt att förstå och utföra och innehåller uppgifter som ingår i det naturliga rörelsemönstret, 

speciellt om den boende har nedsatt kognitiv förmåga. Funktionella tester har den fördelen att 

rörelserna som testas är välkända för testpersonen. 

Short Physical Performance Battery (SPPB) (37) och Funktionellt Balanstest för Geriatriska 

patienter (FBG)(38) är test vars målgrupp är äldre personer. Reliabiliteten för summan av SPPB:s 

delar är testad för överensstämmelse mellan delarna (37). FBG är utvärderat för 

interbedömarreliabilitet och samtidig validitet (38).

Det finns även skattningsinstrument för fallrisk, tex Downton fallindex (39) och Tinettis 

fallriskindex. Skattningen av förflyttning är den del i instrumentet som bäst förutsäger 

återkommande fall. (40)

Funktionella tester som är väl undersökta vad gäller reliabilitet och validitet är t.ex. Generell 

Motorisk Funktionsbedömning (GMF) (41) och Timed-up-and-Go (TUG) (42). Inter- och 

intrabedömarreliabiliteten för GMF är testad i olika geriatriska vårdformer. Den är också testad 

för olika typer av validitet, t.ex. innehålls-, diskriminerande och samtidig validitet. Det är 

validerat mot ett flertal kliniska utvärderingsmetoder. Instrumentet är även undersökt beträffande 

golv- och takeffekter och möjlighet att predicera fall hos äldre boende på servicehus (LSR, 

mätmetoder). TUG utförs genom att personen får resa sig från en stol med armstöd, gå 3 meter, 

vända och gå tillbaka och sätta sig. Resultatet mäts i tid från det att personens rygg lämnar 

ryggstödet till dess personen sätter sig ned på stolen igen. Personen tillåts använda 

gånghjälpmedel men inget fysiskt stöd ges. Detta enkla test har vunnit popularitet, har god 

reliabilitet (42,43) och validitet (42) samt har visat sig kunna förutsäga fallrisk när 

försökspersonen bär ett vattenglas under testet (26). TUG är tillgängligt för personer som kan 

resa sig och gå en kortare sträcka utan fysiskt stöd av en person.
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2.5.1 Stoltest 

Sjukgymnaster i särskilt boende saknar ett funktionellt test för personer som klarar att resa sig 

men som inte kan gå utan fysiskt stöd. Stoltest är ett funktionellt och enkelt test som kräver lite 

utrustning och tid. Det är testat för reliabilitet för test-retest (ICC 0.63-0.67) (3,4). Det mäter 

bland annat benstyrka och balans vid uppresning. Målgruppen är ofta äldre i eget boende. 

Flera olika sätt att utföra stoltest finns beskrivna i litteraturen. Rogers et al (23) beskriver ett 

stoltest där man under 30 sekunder ska utföra så många uppresningar som möjligt. Deltagaren 

håller sina armar i kors över bröstet och alla fullständiga uppresningar räknas. Detta test menar 

Rogers mäter styrkan i nedre extremiteterna.

Csuka (44) har testat friska försökspersoner mellan 20 och 85 år. Försökspersonerna fick 

genomföra tio fullständiga uppresningar på tid från en stol utan armstöd. De var barfota eller 

hade låg klack på skon. Inga armrörelser tilläts. Man såg att resultatet var beroende av ålder. 

Yngre män presterade dessutom bättre än yngre kvinnor. Denna skillnad försvann i de äldre 

åldersgrupperna. 

Jette (3) har testat 105 personer mellan 65-94 år med en medelålder på 78 år. Han undersökte 

funktionella begränsningar hos sköra äldre med sju olika mätinstrument där ett av instrumenten 

var stoltest. Man tog tid på först en uppresning, därefter 5 gånger i en följd. Deltagaren 

uppmanades att inte använda armarna men tilläts att göra det vid behov. ICC-värdet för en 

uppresning var 0.25 och för fem uppresningar 0.67.

Thapa (4) jämförde ett uppresningstest med andra test av balans och fann att långsammare 

utförande av stoltest har samband med balansstörningar hos äldre.

Guralnik (37) testade 5174 hemmaboende personer över 71 år. Deltagarna fick göra en 

uppresning på prov och därefter utfördes fem uppresningar så fort som möjligt under maximalt en 

minut. Tidtagning startade i sittande position och avslutades efter femte uppresningen. Armarna 

hölls i kors över bröstet. Stolen stod med ryggen mot en vägg, saknade armstöd och var rak i 

ryggstödet. Testet är en del i ”short physical performance battery” (SPPB).

Stoltest har inte i någon studie använts på personer i särskilt boende med mycket nedsatt fysisk 

och/eller kognitiv funktion. Instrumentet bör vara användbart även för denna målgrupp. De ovan 

beskrivna stoltesten är dock i de flesta fall alltför krävande för personer i särskilt boende. De 

personer som har kvar förmågan att resa sig är ofta beroende av armstöd och klarar ofta inte mer 

än fem uppresningar i rad och en golveffekt uppnås med de test som hittills beskrivits. I den mån 
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en maximal tid för utförandet av fem uppresningar anges i litteraturen är den 30 sekunder (4). Vi 

tror inte att vår målgrupp klarar att utföra stoltest inom detta tidsintervall. Med stoltestet vill vi 

kunna identifiera personer som är i behov av träningsinsatser eller som ett screeninginstrument i 

samband med inflyttning i särskilt boende. Därför modifierade vi stoltestet för att det bättre skulle 

passa vår målgrupp. Test-retest och interbedömarreliabiliteten prövas för detta stoltest. Det är 

också intressant att undersöka förhållandet mellan fall och prestation i stoltest, eftersom 

fallprevention är en viktig del av sjukgymnastens arbete i särskilt boende.

3. Syfte 

Att utvärdera om ett modifierat stoltest är ett reliabelt instrument för bedömning av personer i 

äldreomsorgens särskilda boenden. Vi vill också undersöka hur förhållandet mellan fallhistoria 

och testresultat ser ut. 

3.1 Frågeställningar

Hur ser interbedömarreliabiliteten ut för modifierat stoltest?

Hur ser test-retestreliabiliteten ut för modifierat stoltest?

Hur ser förhållandet ut mellan fallhistoria och testresultat i tid?

Finns det ett samband mellan fallhistoria och användandet av armstöd?

4. Metod

4.1 Deltagare

Fyra sjukhem med totalt 200 boendeplatser valdes ut för att få ett tillräckligt underlag. 

Inklusionskriterierna var förmåga att självständigt resa sig upp från sittande till stående och 

kognitiva och medicinska förutsättningar att klara testet. Fyrtiotvå boende bedömdes av 

sjukhemmets ordinarie sjukgymnast vara aktuella för testning och tillfrågades av denna 

sjukgymnast om deltagande i studien (bilaga 1). En person avböjde att delta på grund av sjukdom 

och därmed deltog sammanlagt 41 personer i studien. Studiens genomförande godkändes av 

respektive enhetschef. Deltagarna presenteras i tabell I. Deltagarnas egna uppgifter kring sitt 

hälsotillstånd och sin fallhistoria kompletterades med journalläsning i datajournal. Datajournalen 

är gemensam för sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och övrig omvårdnadspersonal.  
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Drygt hälften var kvinnor och medelåldern var 87 år. Majoriteten av deltagarna gick självständigt 

med hjälpmedel inomhus. Lite fler än hälften hade fallit de senaste sex månaderna enligt journal. 

Knappt hälften av deltagarna hade värkproblematik i någon av de större kroppslederna. De flesta 

hade två eller fler av följande diagnoser/problem: hjärtbesvär (utom hypertension), stroke, fraktur 

i nedre extremiteterna eller rygg, nedsatt kognition, fall de senaste sex månaderna.

Tabell I. Beskrivning av deltagarna (n=41)

4.2 Genomförande

Två sjukgymnaster som har vana av arbete på sjukhem genomförde stoltesterna. Testledaren för 

varje sjukhem lottades fram. Vid första testtillfället närvarade båda sjukgymnasterna. För att 

kunna beräkna interbedömarrealibilitet genomförde den ena sjukgymnasten testet (=testledaren) 

medan den andra iakttog. Båda tog tid på utförandet med ett tidtagarur och relevanta uppgifter 

kring utförande och bakgrund registrerades och kompletterades med journalläsning. Mellan första 

och andra testtillfället gick det högst två dagar (en helg). Andra testtillfället genomfördes av 

testledaren ensam med deltagaren för att kunna beräkna test-retestreliabilitet. Testledaren hade 

inte tillgång till föregående resultat vid det andra testtillfället. Det andra testtillfället utfördes vid 

ungefär samma tid på dagen som det första för att undvika att normala förändringar, t.ex. 

Kön kvinnor/män (%) 23/18 (56/44)
Ålder  medel+/-SD (intervall) 87 +7 (67-97)

median 89
Diagnos/problematik antal (%) av deltagarna

Hjärtsjukdom* 21 (51)
Fraktur* 18 (44)
Kognitiv nedsättning 16 (39)
Stroke* 13 (32)
Värk 17 (41)
Fall senaste 6 mån 22 (54)

Funktion antal (%) av deltagarna
Självständig gångare utan hjälpmedel 7 (17)
Självständig gångare med hjälpmedel 26 (63) rollator 25, käpp 1
Gångare med tillsyn/fysiskt stöd 5 (12)
Ej gångare- självständig i förflyttning 1 (2)
Ej gångare- förflyttning med tillsyn 2 (5)

*Uppgift saknas för en deltagare. Beräknat på 40 deltagare.
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beroende på näringsintag och medicinering, som kan ske under dagen hos sköra personer skulle 

påverka testresultatet. Deltagaren utförde testet en gång vid varje tillfälle för att undvika 

uttröttningseffekter. Testet utfördes i de flesta fall på deltagarens eget rum för att säkra ostördhet.

4.2.1 Modifierat stoltest

Deltagare som använde hjälpmedel vid uppresning tilläts även ha det vid testningen, men ingen 

fysisk hjälp av sjukgymnast var tillåten. En stol med armstöd och ryggstöd användes. Stolen hade 

en plan sittyta, var ca 45 cm bred och hög samt 40 cm djup. Armstöden var horisontella, ca 66 cm 

ovanför golvet och gick ända fram till sitsens framkant. Denna stol valdes för att det är en vanlig 

typ av stol som förekommer ute på boenden. Deltagaren uppmanades att först försöka resa sig en 

gång utan hjälp av armstöden för att få en uppfattning om maximal funktion. Deltagare som hade 

uppenbara svårigheter med förflyttning tillfrågades om sin förmåga att resa sig utan armstöd, men 

anmodades inte att göra en provuppresning när de svarade nej, utan registrerades som beroende 

av armstöd. Testet bestod av fem fullständiga uppresningar så fort som möjligt med eller utan 

armstöd. Startpositionen var sittande med ryggen mot ryggstödet. Instruktioner gavs enligt 

manual (bilaga 2) både verbalt och genom att testledaren visade utförandet en gång vid första 

testtillfället. Vid behov uppmuntrades eller guidades deltagaren av testledaren under utförandet. 

Tidtagning påbörjades när ryggen lämnade ryggstödet och avslutades när femte uppresningen var 

klar. Klarade inte deltagaren fem fullständiga uppresningar antecknades tid och antal 

uppresningar. Tidtagning avslutades senast efter två minuter.

4.3 Statistisk analys

Test-retest och interbedömarreliabiliteten utvärderades för det modifierade stoltestet. Relativ 

reliabilitet beräknades med Intraclass correlation (ICC) 2.1 för two-way random eftersom 

resultatet ska kunna generaliseras mellan testare (35). Absolut reliabilitet beräknades med 

Method Error. För att undersöka om en testare oftast ger högre/lägre värden eller om deltagarna 

oftast presterar bättre eller sämre vid andra testtillfället analyserades förekomsten av systematisk 

förändring med konfidensintervall (95 % CI) som beräkningsmetod. Förhållandet mellan resultat 

i tid och tidigare fall analyserades med Mann-Whitney-U test. Förhållandet mellan 

armstödsanvändning och tidigare fall analyserades med Chi-tvåtest. Signifikansnivån sattes till 

p<0.05. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 14 användes. 
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4.4 Etiska ställningstaganden

Deltagarna fick skriftlig och muntlig information om studien en vecka före vårt besök och 

deltagandet var frivilligt. Innan testning informerades deltagaren om att han/hon när som helst 

kunde avbryta försöket. Ingen av deltagarna testades av boendets egen sjukgymnast för att 

undvika att brukaren på grund av sin beroendeställning skulle kunna känna sig tvingad att delta.

5. Resultat

5.1 Bortfall

Test-retest beräknades på 35 personer. Bortfallet för test-retest redovisas i figur 1.  

Interbedömarreliabiliteten beräknades på 37 personer. Bortfallet bestod av fyra personer; tre 

personer klarade inte fem uppresningar och en avböjde deltagande vid första testtillfället.

Figur 1.Olika anledningar till bortfall för test-retest

Klarade inte fem uppresningar n=2 

Genomförde 
minst ett test 
komplett
n=39

Accepterade 
att delta
n=41

Avstod ett test n=4
Trötthet n=1 
Feber n=1 
Nedsatt sinnesstämning n=1 
Klarade inte fem uppresningar vid det ena tillfället n=1

Genomförde 
båda testerna 
komplett
n=35
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5.2 Reliabilitet

Test-retest beräknades på resultatet från 35 deltagare som fullföljde två test med fem 

uppresningar (tabell 2). Tiden för utförandet varierade mellan 11 och 139 sekunder med ett 

medelvärde på 35 respektive 33 sekunder för  test 1 och 2. ICC för test 1 och 2 är 0.63, vilket kan 

anses vara tillfredsställande till gott. Metodfelet tyder på en stor variation hos deltagarens 

individuella resultat mellan de båda testtillfällena. Det 95% konfidensintervallet(CI) täcker nollan 

och därför finns inga signifikanta systematiska förändringar i värdena.

Interreliabilitetsresultatet för tidtagningen mellan testarna baseras på beräkningar av 37 deltagare 

som gjorde fem uppresningar vid första testtillfället (tabell 3). Medelskillnaden mellan 

bedömarna var 0 sekunder. ICC var i det närmaste perfekt (1.00). Metodfelet var litet och inga 

systematiska förändringar hittades.

Tabell 2. Test-retest reliabilitet för utförande av stoltest i särskilt boende (n=35). 
Alla värden utom ICC redovisas i sekunder.

Tabell 3. Inter-bedömar reliabilitet för utförande av stoltest i särskilt boende (n=37). 
Alla värden utom ICC redovisas i sekunder.

Testtillfälle 1, medel (SD) (range) 35 (23) (13-139) 
Testtillfälle 2, medel (SD) (range) 33 (17) (11-77) 
Medelskillnad test1 och 2 (SD) -2 (17)
ICC  test 1 och 2 0.63 
Method error (ME) 12 
95% CI för medelskillnaden -8 till 4

Bedömare 1, medel (SD) (range) 35 (23) (13-139) 
Bedömare 2, medel (SD) (range) 37 (24) (13-138) 
Medelskillnad bedömare(SD) 0 (1)
ICC bedömare 1.00 
Method error (ME) 1
95% CI för medelskillnaden -2 till 4
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5.3 Fallhistoria och stoltest

Vid jämförelse mellan de som hade fallhistoria och de som inte fallit senaste sex månaderna var 

medianvärdet för de som fallit 33 s respektive 22 s för icke-fallarna vid utförande av stoltest. 

Mann-Whitney-U test visade dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 

(p=0.088).

5.4 Armstödsanvändning 

De flesta deltagarna valde att använda armstöd vid testet. Trettionio deltagare klarade att vid 

något av testtillfällena resa sig fem gånger. Vid analys av hur deltagarna använde armstöden 

klarade tjugo av 39 (51 %) att resa sig en gång utan armstöd.  Trettio av 39 (77 %) valde att 

använda armstöd vid de fem uppresningarna, då det var valfritt och de ombads göra som de 

brukar. Elva valde alltså ändå att använda armstöd vid testet trots att de egentligen hade kapacitet 

att resa sig utan armstöd.

5.4.1 Armstödsanvändning och fallhistoria

Av de 22 deltagarna med fallhistoria använde 21 (95 %) armstödet vid utförandet av stoltestet. 

Av de 17 som inte hade fallit använde 9 (53 %) armstödet. Detta var en statistiskt signifikant 

skillnad (p<0.001).

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Vår målgrupp är skör och den fysiska prestationen kan variera mycket beroende på inre faktorer 

(medicinering, födointag, elimination, sinnesstämning, trötthet). För att motverka detta testades 

deltagarna vid samma tid på dagen. 

Bohannon föreslår mätning av maximalt antal uppresningar inom ett givet tidsintervall, men 

medger att denna typ av mätning är mindre precis än att ta tid på ett givet antal uppresningar (45). 

Maximalt antal uppresningar under 30 sekunder anser vi i stor utsträckning mäter uthållighet hos 

vår målgrupp, vilket inte är vår målsättning med stoltestet. Deltagarna fick därför utföra testet 

med fem uppresningar endast en gång vid varje testtillfälle för att undvika uttröttning.
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Testledarna hade modifierat stoltestet genom att låta deltagaren använda armstöd samt förlängde

den maximala tiden för testet till två minuter. Testet blev tillgängligt för fler sköra personer i 

särskilt boende i och med att de fick använda armstöd, vilket de flesta valde att göra. Testledarna 

skulle ha kunnat uppmana de deltagare som klarade att resa sig en gång utan armstöd, att också 

göra det vid testet. Vi bad istället deltagarna att resa sig så som de brukar. Därför använde många 

armstöden trots att de klarade att resa sig utan. Valfriheten för deltagarna var ett medvetet val av 

författarna, då vi ville att testet så mycket som möjligt skulle likna en vanlig 

förflyttningssituation. Dessa deltagares resultat kan antas ha mindre med styrka och balans och 

mer med teknik att göra än för de som valde att inte använda armstöden. Eftersom uppmaningen 

var att de skulle göra som de brukar anser vi ändå att testets funktionella värde är högt. Att lägga 

till armstöd vid stoltest anser vi är en värdefull förändring som gör testet användbart i särskilt 

boende. Maximala tiden för utförande av testet sattes till 120 sekunder. Medelvärdet för båda 

testtillfällena överskred 30 sekunder, men eftersom bara ett fåtal deltagare behövde mer tid än 60 

sekunder för att fullfölja testerna hade en modifiering till 60 sekunder varit tillräcklig. 

Fallhistoria fick vi fram genom att läsa journalens löpande text sex månader bakåt. I 

journalsystemet finns även en funktion för rapportering av avvikelser, som all personal ska fylla i 

vid bl.a. fallolyckor på enheten. Det förekommer att personalen ibland glömmer att registrera en 

fallavvikelse, därför valde vi att leta efter fall även i journalen där vi bedömer att alla fall 

dokumenteras.

I denna studie omfattar reliabiliteten endast själva tidtagningsmomentet. Tidtagarur med en kort 

pipsignal användes. Där deltagaren avslutade testet på ett otydligt sätt eller inte klarade fem 

uppresningar, kan testarna ha påverkats av varandras pipsignaler. Signalen borde ha stängts av för 

att undvika detta. 

Alla instruktioner till försöksperson gavs av testledaren. Det är därför inte möjligt att utesluta att 

bedömarna skulle kunna ha fått olika resultat för samma testperson beroende på variationer i 

sättet att instruera testet. En detaljerad manual kan till viss del motverka sådana metodfel (bil. 2). 

Csuka beskrev 1985 stoltest som ett renodlat styrketest för nedre extremiteten (44). Detta har 

senare kritiserats av flera forskare (4,5,46,47,48,49) och man anser nu att testet även säger något 

om personens balans och ADL-förmåga. Lord räknar upp bland annat syn, känsel, smärta, balans 

och psykologisk status som faktorer som också påverkar utförandet, vid sidan av styrka (49). 

Enligt Netz (50) kan stoltest ge viss information om personens allmänna uthållighet, men 
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efterlyser longitudinella studier med stoltest för att kunna förutsäga försämringar i ADL över tid. 

Att den åldrande personen får möjlighet att fortsätta med sina dagliga aktiviteter verkar vara 

avgörande för om funktionen ska bibehållas i det längre perspektivet. Bibehållen styrka har satts i 

samband med en oförändrad aktivitetsnivå hos den äldre människan (10).

En kvinna fick smärtor efter första testtillfället vilket gjorde att hon avböjde andra testet. Enligt 

journal fick hon inga bestående besvär av deltagandet i studien. Inga andra deltagare rapporterade 

några problem kopplade till testernas utförande.

6.2 Resultatdiskussion

Test-retestreliabiliteten kan i denna studie bedömas vara tillfredsställande till god (ICC 0.63) 

(34). Test-retestreliabilitet för andra stoltest på äldre personer har i tidigare studier redovisat 

liknande resultat (3,4). En studie (5) redovisar en intrabedömarreliabilitet på ICC 0.89-0.96, men 

detta test bedömde enbart en uppresning utifrån kriteriet kan/kan inte resa sig utan att använda 

armarna inom 2 sekunder och är därför inte jämförbart. Spridningen i vårt material var stor. Detta 

var väntat i en målgrupp som består av sköra äldre personer med stora funktionsnedsättningar 

både fysiskt och psykiskt. Vid stor spridning kan ICC tendera att visa ett för högt värde om 

gruppen är för liten. Vår grupp som bestod av 41 personer bör ha varit tillräckligt stor för att ICC-

värdet för test-retest ska kunna anses vara tillförlitligt. Det 95% CI täcker nollan både för test-

retest (-8 till 4) och interreliabiliteten (-2 till 4) vilket betyder att inga systematiska förändringar 

fanns hos medelvärdet.

ICC för interbedömarreliabiliteten i vår studie var mycket god (1.00). Interbedömarreliabiliteten 

har höga värden även i tidigare studier (5). Testledarna är sjukgymnaster med flerårig vana att 

bedöma äldres funktion vilket säkert bidrar till det samstämmiga resultatet. Utifrån 

interbedömarreliabiliteten är detta stoltest användbart och tillförlitligt inom klinisk verksamhet.

Metodfelet (absoluta reliabiliteten) var stort (12 sekunder) för test-retest. För att vara användbart 

som utvärderingsinstrument efter en träningsperiod måste det verkliga resultatet av 

interventionen vara större än metodfelet. Det är därför tveksamt om vårt stoltest är tillräckligt 

känsligt för att vara kliniskt användbart i interventionssammanhang. Det kan ändå vara ett bra 

screeninginstrument för att få information om den boendes funktionsnivå vid inflyttning till 

särskilt boende, som en hjälp till omvårdnadspersonalen.
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I denna studie fanns en tendens till samband mellan testresultat i tid och fallhistoria, men 

sambandet var inte statistiskt signifikant. Detta är intressant, men behöver utredas vidare i fler 

studier. Tidsåtgång vid uppresning är kanske inte den bästa indikatorn för fallrisk. Att  

uppresningen går långsamt kan likväl vara ett tecken på att förflyttningen görs på ett säkert sätt, 

där brukaren tar hänsyn till sina begränsningar. En snabb uppresning kan vara ett tecken på en 

oförsiktig brukare med nedsatt insikt.

En statistiskt signifikant skillnad fanns mellan de som använde armstöd och deltagare med 

fallhistoria. Nästan alla (95 %) deltagare som fallit använde sig av armstöden vid uppresning. 

Därför kan armstödsanvändning vid stoltest vara en stark indikator på ett behov att vidare utreda 

fallrisk.

Vi anser att stoltest utfört på vårt sätt ger oss indikationer på styrkan i nedre extremiteter, balans i 

förflyttning och för de som använder armstöd även en viss del uppresningsteknik kopplat med 

armstyrka. Nya studier borde mer noggrant undersöka hur variationen i uppresningssätt hos äldre 

personer beror på t.ex. styrka, rörlighet, teknik och balans.

7. Slutsatser

Stoltest med armstöd är ett reliabelt test som är användbart på personer i särskilt boende. Det 

kräver lite tid och utrustning och passar kanske bäst som ett screeninginstrument då det stora 

metodfelet gör det mindre känsligt för att utvärdera behandlingseffekter. Det är ett funktionellt 

test som passar för den sköra målgruppen i särskilt boende då uppgiften att resa sig från en stol 

ingår i det naturliga rörelsemönstret och är lätt att förstå. Armstödsanvändning kan vara en 

indikator på ökad fallrisk och bör kompletteras med ytterligare bedömning av balansförmåga.
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Bilaga 1
Information till boende

Vi är två sjukgymnaster som jobbar på Resurscenter Sandbyhov. Vi 
undrar om du vill delta i en undersökning som innebär att vi testar din 
förmåga att resa dig från en stol. Testen tar ca 10 min vid två tillfällen 
och ingår i en C-uppsats vid Örebro Universitet. 
Resultatet kommer att presenteras så att det inte går att se dina resultat. 
Vill du veta mer om studien är du välkommen att kontakta oss. Ditt 
boende kommer att få ta del av studien när den är klar under hösten 
2007.

Vi kommer att besöka ditt boende _________________ och 

_________________ mellan kl __________________.

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande.

Mvh

Lotta Forsberg
Christine Larsson
Leg. Sjukgymnaster
Resurscenter Sandbyhov
011-155340

Handledare: 
Ann-Sofie Kammerlind Leg sjukgymnast, MedDr, Hälsouniversitet Linköping



Bilaga 2

Manual till modifierat stoltest

Material:
Stol med armstöd sitthöjd 45-46 cm, sittdjup 40 cm. Tidtagarur. 
Testprotokoll.

Utförande:
Testet utförs i en ostörd miljö.
Testpersonen provar först att resa sig utan hjälp av armstöden och 
testledaren antecknar om han/hon klarar det eller inte. I första hand ska 
armarna inte användas alls, i andra hand får försökspersonen trycka ifrån 
mot knän eller sits. Tillvägagångssättet antecknas.

Stoltestet består i fem uppresningar på tid. Tidtagning börjar när 
personen lämnar ryggstödet och avslutas efter femte uppresningen. 
Testpersonen uppmanas resa sig som han/hon brukar, med eller utan 
hjälp av armarna, tillvägagångssätt antecknas. Uppresningarna ska vara 
fullständiga genom att stolens armstöd släpps och kroppen är upprätt. 
Tiden mäts i antal sekunder.
Tidtagning avslutas senast efter två minuter.
Sjukgymnasten ger instruktioner och peppning under testets 
genomförande. 
Om personen inte reser sig helt börjar man om med att sjukgymnasten 
visar och instruerar.

Instruktion till testperson:
"Försök att resa dig utan hjälp av armstöden en gång"

"Du ska nu resa dig upp till stående fem gånger så fort du kan. Gör som 
du brukar. Orkar du inte fem gånger så gör så många du kan. Varsågod 
och börja."


