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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Personer som opererats för godartad lillhjärnstumör när de var barn upplever sig ha 

balansproblem och förekomst av lätt balansnedsättning har rapporterats. I en pågående 

uppföljningsstudie vid Akademiska sjukhuset undersöks bl.a. balansen i denna patientgrupp.  

Syfte: … att i en delstudie med kontrollpersoner beskriva och jämföra balansförmågan vid 

genomförande av Mini-BESTest med fokus på Timed-Up-and-Go (TUG) och TUG_kognitiv.  

Metod: Tvärsnittsstudie. Elva personer 19-33 år rekryterades. Deltagarna utförde Mini-BESTest 

med rörelseanalyssystemet MoLab. Beroende variabler var poäng på MiniBESTest, absolut och 

relativ tid för TUG-faser samt balansvariabeln trunk sway velocity.  

Resultat: Medianvärdet för Mini-BESTest var 31 (Q1-Q3=29-31). En skillnad på 17,3%  framkom 

för den totala tiden mellan TUG och TUG_kognitiv. Signifikanta skillnader mellan 

balansuppgifterna påvisades för total absolut tid (p = 0,003), fas 2 (p = 0,013) och fas 3  

(p = 0,021). För balansvariabeln trunk sway velocity i antero-posterior riktning framkom 

signifikanta skillnader för fas 2 (p=0,008), fas 3 (p=0,010) och fas 4 (p = 0,05), medio-lateralt en 

signifikant skillnad för fas 2 (p = 0,03). 

Konklusion: Denna studie visade att friska unga vuxna får en påverkan på balansen när de 

samtidigt utför en kognitiv uppgift. Resultatet går inte att generalisera till en större population utan 

gäller för de undersökta deltagarna.  

Keywords: Balance-test, Mini-BESTest, TUG, Movement analysis, Trunk sway velocity 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: People treated for benign cerebellar tumor during childhood experience balance 

problems and studies report presence of mild balance impairment. In an ongoing follow-up study 

at the University Hospital in Uppsala balance in this patient group is being investigated.  

Objective: ... in a sub-study with control persons describe and compare balance performance of 

Mini-BESTest focusing on Timed-Up-and-Go (TUG) and TUG_cognitive.  

Methods: Cross-sectional study. Eleven people 19-33 years were recruited. The participants 

performed the Mini-BESTest with the MoLab motion analysis system. Dependent variables were 

points on MiniBESTest, absolute and relative time for TUG-phases, and the balance variable trunk 

sway velocity.  

Results: Median value for Mini-BESTest was 31 (Q1-Q3 = 29-31). A difference of 17.3% was 

shown for total time between TUG and TUG_cognitive. Significant differences between the 

balance tests were shown for total absolute time (p = 0.003), phase 2 (p = 0.013) and phase 3 (p = 

0.021). For trunk sway velocity in the antero-posterior direction, significant differences were 

shown for phase 2 (p = 0.008), phase 3 (p = 0.010) and phase 4 (p = 0.05), medio-laterally  

significant difference for phase 2 (p = 0.03).  

Conclusion: This study demonstrated that healthy young adults have an impact on balance when 

they simultaneously perform a cognitive task. The result cannot be generalized to a larger 

population, but applies to the participants investigated. 

Keywords: Balance-test, Mini-BESTest, TUG, Movement analysis, Trunk sway velocity 
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BAKGRUND 

 

Inledning 

Personer som har opererats för godartad lillhjärnstumör när de var barn är en patientgrupp som ofta 

har goda resultat efter behandlingen och den generella uppfattningen efter operation är att patienten 

är botad (1).  

   Det finns dock kvalitativa studier som har undersökt hur dessa patienters livskvalité ser ut längre 

fram i livet. En studie visade med hjälp av semistrukturerad telefonintervju och enkätutskick till 

barn och unga vuxna, att det verkar som om det finns en utbredd förekomst av neurologiska 

problem till följd av operationen, bland annat olika former av ataxi (2). En annan studie intervjuade 

unga vuxna över telefon och visade att det fanns självrapporterade balansproblem hos 50% av dem 

(1).  

   Vid en sökning efter studier där man har utfört praktiska balanstest tillsammans med denna 

patientgrupp hittades det inte många artiklar som fokuserade på just balansförmåga. Det finns två 

studier där balansen testades genom att spela in rörelser med ett ultraljudsbaserat 

rörelseanalyssystem medan patienter och kontrollgrupp satt eller stod med öppna eller slutna ögon. 

Studierna rapporterade förekomst av mild ataxi och mild nedsättning av balans samt att dessa två 

var associerade till skadans lokalisation i lillhjärnan (3,4).  

   I en pågående studie (“Barn och ungdomar med låggradiga astrocytom i bakre skallgropen- en 

uppföljningsstudie inom Uppsala- Örebroregionen 1995-2011”) vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala har, hos en grupp personer i åldrarna 19-33 år som opererats för lillhjärnstumör som barn, 

balansen mätts med Mini-BESTest och med det instrumentella rörelseanalyssystemet MoLab. 

   Till denna studie behöver motsvarande data tas fram från en grupp med personer utan 

funktionshinder. Detta för att skapa referensdata till balanstestet Mini-BESTest för det 

nyutvecklade MoLab-instrumentet hos unga vuxna, samt framförallt för att resultaten från 

patientgruppen i huvudstudien ska kunna jämföras med data från kontrollpersoner utan 

funktionshinder. I den nu aktuella studien undersöks hur balansen ser ut hos yngre personer vid 

genomförande av Mini-BESTest med fokus på TUG samt hur balansen påverkas av att kombineras 

med en kognitiv uppgift. Vidare kommer balansen mätt med MoLab-systemet att studeras i de olika 

delfaserna av TUG och TUG kognitiv.  
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Lillhjärnstumörer hos barn 

En av de vanligaste tumörerna hos barn och den vanligaste tumören i det centrala nervsystemet 

(CNS) hos barn är så kallade astrocytom i lillhjärnan. De flesta av dessa tumörer är benigna och 

omvandling till ett malignt stadium är ovanligt. Godartade astrocytom utgör mellan 15-25 % av 

alla tumörer i CNS hos barn och 25-35 % av alla tumör i det posteriora kraniala utrymmet hos barn 

(5). Lillhjärnstumörer hos barn är långsamt växande. Symtomen som uppkommer till följd av 

tumören är baserat på dess position i det posteriora utrymmet i kraniet samt symtom som 

uppkommer från ökat intrakraniellt tryck, till följd av hydrocephalus (5). För dessa tumörer så 

anses operation där tumören avlägsnas vara den huvudsakliga behandlingen (2). Efter operation av 

denna sorts tumör så anses patienten generellt vara botad (1). Trots att lillhjärnstumörer i huvudsak 

är benigna så kan de orsaka permanent neurologisk skada. Exempel på dessa är dysartri, bål-ataxi, 

dysmetri och nystagmus men också beteende- och emotionella problem samt brist i kognitiva 

funktioner som minne, uppmärksamhet, bearbetningshastighet, verbalt flöde samt interference (hur 

minnen behandlas vid inlärning) (2). 

 

Lillhjärnans funktion 

Cerebellum, eller Lillhjärnan som är dess svenska benämning är placerad i nacken under cerebrum 

och bakom hjärnstammen. Den består av två hemisfärer och i varje hemisfär tre 

djuptliggande  kärnor. Trots sin ringa storlek finns större delen av människans nervceller i denna 

struktur (6). 

   Lillhjärnan delas in i tre zoner som behandlar olika typer av information. Flocculonodulära loben 

är det område där signaler från både det visuella och det vestibulära systemet tas emot. Efter 

bearbetning av dessa signaler skickas de tillbaka till vestibulariskärnorna i hjärnstammen. Härifrån 

skickas signaler vidare till 4 områden vilka är: formatio reticularis, vestibulariskärnorna, thalamus 

vidare till motorcortex samt röda kärnan i mellanhjärnan. I vermis och den centrala delen av 

lillhjärnshemisfärerna tas det emot intryck från huden och proprioceptiva signaler från kroppen via 

ryggmärgen. Till de laterala delarna av hemisfärerna tas många olika signaltyper emot från 

cerebrala cortex. Dessa signaler består av sensoriska-, motoriska- och premotoriska signaler från 

respektive cortex samt signaler från bakre parietala cortex där planering av rörelser och spatialt 

resonerande sker. Dessa signaler skickas efter bearbetning vidare till thalamus för omkoppling till 

motor-, premotor- och prefrontala cortex i hjärnbarken (6). 
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   Under människans utveckling har de laterala områdena av lillhjärnan även fått hantera mer icke-

motoriska signaler och står nu för en stor del i att förutse och planera förväntade rörelser(6). 

Petersen et.al (7) visade 1988 att när testdeltagare fick uttala olika ord så kunde man se aktivitet i 

den högra laterala delen av lillhjärnan då verb lästes upp högt. Detta har inte kunnat påvisats med 

andra typer av ord, eller när samma ord läses tyst (7). Det har även visats att när man bett 

testpersoner att enbart tänka på en rörelse kan man se ökad aktivitet och ett ökat blodflöde genom 

lillhjärnan (6). 

   Lillhjärnan har ingen direkt koppling till de motoriska nervcellerna och kan därav inte själv 

initiera någon muskelkontroll. Dess funktion är istället att samla in och behandla information för 

att sedan kunna påverka de strukturer som står för den slutgiltiga muskelkontakten. Lillhjärnans 

funktion är alltså att optimera pågående rörelser. För att detta ska vara möjligt krävs en hög 

hastighet på dess signaler (8). 

 

Balans 

En individs balansförmåga kräver att flera av kroppens system fungerar och kan kommunicera med 

varandra. Kroppens balansorgan sitter i innerörat och detta tillsammans med synen står för en viktig 

del i att upprätthålla en god balans, men för att detta ska fungera fullt ut så krävs det även signaler 

från muskler, senor, leder och hud. Alla dessa signaler samlas och bearbetas sedan i CNS (8). 

Balansförmåga delas funktionellt in i sex olika domäner enligt det s.k. BEST-testet, vilka var för 

sig speglar en viktig del i att bibehålla en god balans (9). De är enligt nedan: 

• Biomekaniska begränsningar: Denna del avser de kroppsliga förutsättningar en person har 

såsom styrka och funktion av muskler eller ledernas utformning och funktion. 

• Stabilitetsgränser:  Detta är en individs förmåga att känna igen sin egen understödsyta och 

kunna känna av sina egna begränsningar i förhållande till denna. Stabilitetsgränserna har två 

delar; dels mekaniskt, det vill säga den understödsyta som kroppen kan bibehålla sin balans 

inom utan att behöva förändra understödsyta eller tappa balansen, och dels funktionell vilket 

är individens uppfattning av stabilitetsgränserna. 

• Anticipatoriska posturala justeringar: Kroppens förmåga att inför en viljemässig rörelse 

förbereda och spänna de muskler som bidrar till att ge kroppen dess stabilitet. Dessa så 
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kallade Feed-forward anspänningar förekommer då en viljemässig rörelse kan innebära 

tyngdpunktsförskjutning och då för att kunna bibehålla balansen. 

• Postural respons: Denna del avser de justeringar i balansen som krävs för att upprätthålla en 

god hållning vid oväntade händelser. Ett exempel är när man bli knuffad. 

• Sensorisk orientering: Här avses hur bra man kan behålla balansen vid en förändring av det 

visuella intrycket eller underlagets beskaffenhet. 

• Stabilitet vid gång: Den här delen avser hur väl man kan behålla stabiliteten vid gång när 

man utsätts för en kognitiv utmaning. Det kan vara en ökning av hastigheten, en plötslig 

sväng eller en tanke-uppgift som ska utföras samtidigt. 

 

Balans och kognition 

Många situationer människan ställs inför kräver förmåga att hantera flera olika stimulin samtidigt, 

även benämnt ”dual-task”. Det finns fler teorier hur detta hanteras. Enligt en teori finns det ett tak 

för den mängd information som hjärnan kan ta in vid ett givet tillfälle och samtidigt klara av att 

bearbeta. Om flera uppgifter utförs samtidigt kommer det uppstå konkurrens dem emellan. I en 

studie har dock visats att det är förmågan att bibehålla en bra balans som ofta får störst fokus (6). 

   Olika kognitiva uppgifter ställer olika krav och ger olika påverkan på balansen. Hinton et.al (10), 

har visat att hos unga vuxna som går och samtidigt använder sin mobiltelefon så kan inte någon 

påverkan påvisas varken på gångmönster eller på konversationen i sig. Om man istället går och bär 

på ett ömtåligt föremål så kommer man att bli mer skärpt och då förbättra sin gång och 

balansförmåga (6). 

   En annan teori beskriver det som ett flaskhalsfenomen, det vill säga att om man utför en uppgift 

och sedan lägger till ännu en uppgift så kommer dessa att processas vartefter de kommer in till 

hjärnan. Den första uppgiften har förtur. Dock hävdas att detta skiljer sig beroende på vilken typ 

av uppgift det är som är aktuell. Uppgifter av samma typ konkurrerar ut varandra mer, som tex att 

prata och skriva samtidigt då båda är uppgifter som påverkar språkcentra. Om det är två uppgifter 

som kräver information från minnet så får den ena vänta tills den första är processad (11). 

   För att ytterligare lägga till en dimension till hur människan hanterar dual-task uppgifter så har 

det en stor betydelse hur pass den aktuella uppgiften är inlärd sedan tidigare. När vi lär in uppgifter 

sker det i olika steg som kan beskrivas som att i början behöver mycket tankekraft läggas på hur 
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uppgiften ska utföras, för att sedan bli mer automatiserad när den har utförts många gånger. Detta 

ger då att en väl inövad uppgift kommer att konkurrera ut balansen mindre (12). Niederer D et.al 

redogör i sin studie för hur dual-tasking (här via olika uppgifter på en smartphone) påverkar både 

stegvariation och gånghastighet. De såg att när de lät deltagarna utföra en uppgift samtidigt som de 

gick på ett gångband sjönk gånghastigheten och stegen ändrades i både längd och bredd (13). 

Hofheinz D et.al har studerat vilken typ av TUG som är lämplig för att undersöka fallrisk hos en 

äldre population. De kom fram till att TUG kognitiv fyller funktionen men rekommenderar vidare 

studier på en bredare population (14) 

 

Kritiska balansvariabler 

Traditionellt sett så är en persons kontroll av balansen baserad på förmågan att styra 

vinkelavvikelser av masscentrum (centre of mass, COM) inom understödsytan. Under dynamiska 

uppgifter så krävs det att COM måste kontrolleras utanför understödsytan (15). Då COM ligger 

runt  55% av kroppshöjden hos en person så går det att fästa en rörelsesensor vid denna punkt, vid 

bäckenet som ligger runt L3-L5 (15, 16). Denna sensor kan sedan mäta deviationen i angulär 

hastighet i antero-posterior och medio-lateral riktning. Det går att beräkna vinklarnas deviation och 

på så sätt fastställa hur väl personen kontrollerar sin balans inom understödsytan vid stillastående 

eller relativt till  sin fotplacering i en dynamisk rörelse (15). Denna deviation i angulär hastighet 

för COM kommer hädanefter i texten att benämnas trunk sway velocity.  

   Fall har påvisats ha samband med onormal kontroll av bålbalansen under dynamiska 

balansmoment. För patienter med Parkinsons sjukdom utfördes det dynamiska balanstestet 

repulsion test, amplituden av trunk sway velocity i medio-lateral riktning var större för de patienter 

som hade klassificerats för fallrisk. Liknande större rörelser i bäckenet i ML riktning och ändring 

i gånghastighet har använts för att bedöma fallrisk hos äldre. Det har också rapporterats att individer 

med fallrisk kan identifieras genom en ökad trunk sway velocity i antero-posterior riktning (15). 

   Goutier et al. jämförde hur trunk sway blir påverkat av gånghastighet mellan unga och äldre 

testdeltagare. Det framkom signifikanta skillnader i medio-lateral och antero-posterior trunk sway 

velocity för fem olika gånghastigheter samt en tydlig åldersskillnad, de äldre deltagarna hade högre 

värden för trunk sway velocity än de yngre för alla hastigheter. Resultatet visade att 

gånghastigheten hade en ökande influens på trunk sway velocity när deltagare gick snabbare än 

normal gånghastighet. Vid långsammare gång än normal gånghastighet så minskade trunk sway 
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velocity (17). Won, Lee et al. undersökte också relationen mellan trunk sway och gånghastighet 

och kom istället fram till att både en högre- och en lägre hastighet gav ökat trunk sway (16). 

 

Mini-BESTest 

Balance Evaluation Systems Test (BESTest) är ett balansbedömningsinstrument som är framtaget 

för att identifiera det posturala kontrollsystemets underliggande nedsatta funktionella 

komponenter. Med information om vilket delsystem som är nedsatt kan en eventuell intervention 

bli mer specifik. BESTest innehåller 27 moment med totalt 36 delmoment då vissa moment har 

flera steg. Testet undersöker alla de sex balansdomänerna beskrivna ovan (9). Nackdelen med 

BESTest är att det är tidskrävande att utföra, uppemot 45 minuter (18). 

  Mini-BESTest är en kortare version  av BESTest som tagits fram av Frachignoni et. al. (18) med 

fokus på dynamisk balans. Mini-BESTest innehåller 14 delmoment som ger maximalt 32 poäng. 

Delmomenten är indelade till fyra av de sex balansdomänerna som utgör BESTest. De fyra 

domäner som ingår i Mini-BESTest är anticipatoriska posturala justeringar, postural respons, 

sensorisk orientering och stabilitet vid gång. De två första balansdomänerna, biomekaniska 

begränsningar och stabilitetsgränser, togs bort då de inte mätte dynamisk balans (18). ÓHoski et.al 

har i sin studie använt en äldre version av Mini-BESTest där totalpoäng istället var 28 poäng där 

de undersökt hur personer över 50 år presterar i testet. De kom fram till att med ökande ålder sjönk 

totalpoängen. (19). 

   En av delarna av Mini-BESTest är  Timed up and Go (TUG), som hör till domänen stabilitet vid 

gång, som innebär att man från sittande på en stol ska resa sig upp och gå en sträcka på tre meter 

och sedan vända tillbaka och sätta sig igen. Vid analys av TUG kan det delas upp i flera faser. Ett 

förslag på uppdelning av dessa faser är uppresning, gångfas 1, vändning 1, gångfas 2, vändning 2 

samt nedsittning (20). Det utfallsmåttet som används är tiden det tar från sittande till sittande. Den 

som utför testet ombeds att gå med den egna normala gånghastigheten. TUG finns även som dual-

task och kallas då TUG kognitiv. Den motoriska uppgiften är lika men här tillkommer en extra 

komponent som utmanar den kognitiva förmågan. Det innebär att man under testets gång kommer 

att få räkna siffertal baklänges med ett intervall av tre tal i taget. Det första talet ska vara ett tal 

mellan 90 och 100 (18, 21). För full poäng på delmomentet TUG och TUG kognitiv i Mini-

BESTest säger bedömningskritierierna att differensen i tid får vara max 10% mellan TUG och TUG 

kognitiv (bilaga 1). 
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   När den aktuella studien planerades valdes fokus att läggas på uppgiften TUG och TUG kognitiv, 

då både balansproblem och kognitiv funktionsnedsättning finns beskrivet i den aktuella 

patientgruppen i huvudstudien (2). 

 

MoLab Rörelseanalyssystem 

MoLab är ett bärbart rörelseanalysinstrument som mäter kroppsrörelser i tre dimensioner och som 

kan visa rörelseanimationer. Instrumentet är under utveckling av en ingenjörsgrupp vid Medicinsk 

Teknik på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Tillämpningar för instrumentet är exempelvis 

gånganalys, ergonomisk undersökning och rehabiliteringsbedömning. MoLab används genom att 

fästa sensorer på de kroppsdelar där man vill registrera rörelser. Insamlad data kan sedan användas 

för analys av rörelsemönster specificerat till vilka frågeställningar som valts ut (21). 

   Sensorerna som används är gjutna i plast och har formen och storleken av en tändsticksask. Den 

stora skillnaden mellan det nya MoLab-systemet och det tidigare använda AnyMo-systemet är att 

i den äldre modellen användes kablar mellan sensorerna. I det nya MoLab-systemet är sensorerna 

trådlöst uppkopplade var och en via wifi till en dator.  

   Elektromekaniska sensorer som använder accelerometer, magnetometer och gyroskop kan ge 

data för dynamisk tredimensionell rörelse, som kan användas vid rörelse- och balansanalys. Dessa 

sensorer har visat sig kunna vara en precis och reliabel metod för att få fram data om människors 

rörelser. Graden av reliabilitet och precision är dock specifik för området som testas och uppgiften 

som utförs (22). 

 

Problemformulering  

Den vanligaste tumörtypen i CNS hos barn är godartade tumörer i lillhjärnan (5). Det finns några 

få kvalitativa studier, i form av frågeformulär och telefonintervjuer, som har genomförts 

tillsammans med denna patientgrupp. Resultatet av denna forskning visar att det finns personer 

inom patientgruppen som upplever att de lider av balansproblematik och att det finns påverkan på 

kognitionen (1,2). Det finns inte mycket aktuell kvantitativ forskning där man har undersökt 

balansförmåga hos denna patientgrupp (3,4).  

   Lillhjärnan har en viktig funktion i att finjustera rörelser men är också med och hanterar kognitiva 

uppgifter (8). Vid dual-task moment som innebär att rörelser och kognitiva uppgifter utförs 
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samtidigt skulle det potentiellt kunna resultera i att det finns mindre kapacitet till den kognitiva 

uppgiften eller att balansen påverkas negativt (6, 12). 

   För att undersöka detta finns testet TUG och TUG kognitiv som bedömer balansen utan och med 

en kognitiv uppgift, vilka även ingår i det mer omfattande testet Mini-BESTest (18).  

   Att undersöka balans med endast konventionella kliniska mätmetoder har sina begränsningar. 

Där skulle en instrumentell mätmetod, med tillgång till tidsseriedata, kunna ge mer tillförlitliga 

svar (15). En beprövad metod för instrumentell mätning av balans är att använda deviationen av 

COM vinkelhastighet som utfallsmått och därmed få fram hur väl en person hanterar sin balans vid 

rörelser (15). Vid mätning med MoLab-systemet erhålls data i tre rörelseriktningar. Enligt 

ingenjörsgruppen från Umeå som utvecklat rörelsesystemet, är det deviationen i vinkelhastighet i 

medio-lateral samt antero-posterior riktning i denna uppsats benämd trunk sway velocity, som är 

intressant att studera i uppgiften TUG. 

   Som ett första steg undersöks i den nu aktuella studien, om tidsåtgång i olika faser samt om trunk 

sway velocity i antero-posterior och medio-lateral riktning skiljer sig mellan TUG och TUG 

kognitiv i en matchad kontrollgrupp innan det, som steg 2, undersöks om det finns skillnader 

avseende TUG och TUG kognitiv i patientgruppen inom huvudstudien. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att beskriva och jämföra balansförmågan mellan TUG och TUG 

kognitiv hos personer i åldern 19-33, som är en matchad kontrollgrupp till patienterna i 

huvudstudien på Akademiska sjukhuset, med dels en klinisk mätmetod och dels ett bärbart 

rörelseanalyssystem. Studien avser även att samla in referensdata från kontrollpersoner mellan 

åldrarna 19-33 år, från Mini-BESTest och MoLab. 

Frågeställningar 

1.  Vilket resultat i poäng på Mini-BESTest får personer i 19-33 års ålder, som är kontroller 

utan funktionshinder, mätt vid ett tillfälle? 

2.  Hur lång tid (absolut tid i sekunder respektive relativ tid i %) tar hela testet samt respektive 

delfas av TUG och TUG kognitiv (uppresning, gång 1, vändning, gång 2, vändning, 

nedsittning) hos kontrollpersoner utan funktionshinder i 19-33 års ålder, mätt med MoLab 

vid ett tillfälle? 
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3.  Vilka skillnader finns avseende hur lång tid (absolut tid i sekunder respektive relativ tid i 

%) hela testet samt respektive delfas av TUG och TUG kognitiv tar hos kontrollpersoner 

utan funktionshinder i 19-33 års ålder, mätt med MoLab vid ett tillfälle?  

4.  Hur ser balansen ut i respektive delfas av TUG respektive TUG kognitiv hos personer i 19-

33 års ålder, som är kontroller utan funktionshinder, med avseende på trunk sway velocity 

i antero-posterior samt medio-lateral riktning mätt i grader /sekund, mätt med MoLab vid 

ett tillfälle? 

5. Vilka skillnader finns med avseende på trunk sway velocity i antero-posterior samt medio-

lateral riktning mätt i grader /sekund i respektive delfas av TUG respektive TUG kognitiv 

hos kontrollpersoner utan funktionshinder i 19-33 års ålder mätt med MoLab vid ett 

tillfälle? 

 

METOD 

 

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie som innehåller både deskriptiv design och komparativ design. Med 

en tvärsnittsstudie menas att en eller flera parametrar undersöks vid ett tillfälle. I denna studie 

utförde deltagarna ett balanstest vid ett tillfälle. Deskriptiv design är då något beskrivs objektivt 

utifrån det som framkommit. Denna studie beskriver hur lång tid det tar att utföra TUG och TUG 

kognitiv samt med en vald balansvariabel. Komparativ design är att parametern eller parametrarna 

jämförs mellan två grupper (23). I den nu aktuella studien jämförs skillnad i tid och trunk sway 

velocity mellan TUG och TUG kognitiv. 

   Det finns även explorativa moment i designen, då kritiska utfallsmått avseende balansuppgiften 

TUG och TUG kognitiv från det bärbara rörelseanalyssystemet MoLab ännu inte var framtagna då 

studien startade. 

 

Urval 

Urvalet till denna studie är baserat på de patienter som det tidigare samlats in data på i huvudstudien 

för att matcha deras karaktäristika. Matchningen är gjord så att åldern har ett spann på plus/minus 
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två år, för längd och vikt är det satt ett spann på plus/minus tio enheter för respektive mått (cm och 

kg). 

   Patientgruppen valdes ut av forskarteamet på Uppsala Akademiska Sjukhus på följande sätt: 

Urvalet av patienter kom från 2 register; VCTB´s (Vårdplaneringsgruppen för Centrala 

nervsystemets Tumörer hos Barn) och det lokala registret över barn och ungdomar med 

hjärntumörer i Uppsala och Örebro regionen. Under perioden 1995-2006  hade 21 patienter 

behandlats pga. låggradiga astrocytom i bakre skallgropen. Utöver det så inkluderades 8 patienter 

som behandlats under åren 2007- 2011. Den färdiga gruppen bestod av 19 unga vuxna och 10 barn. 

Barnens åldrar var mellan 7 och 18 år, de unga vuxna mellan 19 och 33 år. Det har för huvudstudien 

varit möjligt att rekrytera 12 av de 19 unga vuxna och 8 av de 10 barnen. En av de unga vuxna 

patienterna exkluderades från den del av huvudstudien som har fokus på balans, då andra faktorer 

än lillhjärnstumören kunde påverka balansförmågan. Det är kontrollpersoner till de unga vuxna 

patienterna som ingår i detta uppsatsarbete. I huvudstudien är 20 patienter inkluderade, 12 unga 

vuxna och 8 barn som opererats i barndomen för låggradiga astrocytom  i cerebellum (bilaga 2). I 

denna studie var målet att rekrytera 22 personer till en kontrollgrupp som matchas avseende ålder, 

kön, vikt och längd för de unga vuxna. Vid rekryteringsperiodens slut hade 11 personer hittats. 

Inklusionskriterier för kontrollgruppen: 

• Ålder 19-33 

• Längd, vikt och kön matchad till patientgruppen 

• Kunna följa instruktioner 

• Hantera svenska språket 

Exklusionskriterier för kontrollgruppen 

• Tidigare erhållen skada som kan påverka balansförmågan 

• Neurologisk- och/eller kognitiv nedsättning som kan påverka balansförmågan 

 

Datainsamlingsmetoder 

Data samlades in med Mini-BESTest (18, 24) (bilaga 1), som består av 14 moment varav 2 av dem 

har 2 komponenter vilket ger 16 totala delmoment som ska utföras. Varje delmoment bedöms och 

poängsätts enligt en skala i tre steg från 0-2, där 2 är normal balansförmåga, 1 är måttligt nedsatt 

balansförmåga och 0 är gravt nedsatt balansförmåga. Maxpoängen för Mini-BESTest är 32 poäng. 

Totalpoängen från Mini-BESTest är det utfallsmått som används i denna studie. Då studien också 
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var till för att få fram referensvärden till MoLab-data till studien på Akademiska sjukhuset, så var 

Mini-BESTest som användes modifierat. Tre ytterligare moment var tillagda för att samla in data 

till studien; stillastående för att skapa en baseline i MoLab, gång i självvald hastighet och gång 

med kognitiv uppgift. Detta ger testet som utfördes totalt 17 moment, dock räknas bara de 14 från 

Mini-BESTest med i denna studie. Deltagarna blev instruerade i hur momenten skulle utföras enligt 

en instruktionsguide (bilaga 3). Samma författare instruerade samtliga deltagare vid mätningarna. 

   Materialet som används för att utföra testet, som det är beskrivet i manualen (24) (bilaga 1), är: 

En 10 cm tjock T-foamdyna (tempur), stol utan armstöd eller hjul, ett lutande underlag (10 graders 

lutning), ett tidtagarur, ett hinder/skokartong (23 cm högt) samt en 3 meters sträcka markerad på 

golvet med tejp. 

   En reviewstudie av Di Carlo et al. (25) visade att sex av sju studier som analyserat test-retest 

reliabilitet och interbedömar-reliabilitet för Mini-BESTest kunde påvisa hög reliabilitet för testet 

(ICC: 0,92-0,98 respektive ICC: 0,86-0,99). Bergs balanstest är ett av de mest använda 

instrumenten för att bedöma balans. Detta test har visat sig vara reliabelt och valitt för att mäta 

balansen (26). Fem studier rapporterade god till hög korrelation mellan Mini-BESTest och Bergs 

balanstest (Pearson’s r mellan 0,79 och 0,94 samt Spearman’s r mellan 0,83 och 0,85) (25). I tio av 

delmomenten i Mini-BESTest, samlades data in med mätinstrumentet MoLab (bilaga 1). Dessa 

mätningar utfördes tre gånger per delmoment. MoLab instrumentet registrerar var varje sensor 

befinner sig i axlarna X,Y och Z i rummet över tid, där X är rörelsen anteriort och posteriort i 

sagittalplanet, Y är rörelsen lateralt och medialt i frontalplanet och Z är rörelsen i rotation i 

transversalplanet. 

 

Figur 1: Placering av MoLab-sensorer på bäcken och ben. 
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Sensorerna fästes en på vardera lår och  en på vardera smalben anteriort och centrerat med hjälp av 

självhäftande linda. Den femte sensorn fästes anteriort i midjan i höjd med referensen SIPS med 

hjälp av midjeband (Figur 1). 

   Materialet och apparaturen som krävdes för att utföra mätningarna var: Bärbär dator med MoLab 

measure, router med ethernet-sladd inkopplad till datorn, fem sensorer, självhäftande linda och 

midjeband. 

   Från en studie rapporteras att det är hög noggrannhet och precision för mätning med bärbart 

rörelseanalyssystem i vanligt förekommande funktionella rörelsetest för nedre extremitet jämfört 

med mätningar i rörelselabb (höghastighetskameror och markörer på testdelagarens kropp) (27). I 

en annan studie erhölls hög korrelation mellan portabla rörelsesensorer och höghastighetskamera, 

då hastighet mättes under TUG (3 och 5 meter, långsam och normal gånghastighet); total tid för 

TUG samt gångdistanserna (ICC > 0,95) för samtliga testförhållanden (20). En reliabilitetsstudie 

vid mätning av spinal hållning i sittande och stående med bärbara sensorer visade på låg till medel 

interbedömar-reliabilitet (ICC 0,18 - 0,76), låg till hög intrabedömar-reliabilitet (ICC 0,37 - 0,90) 

och hög test-retest reliabilitet (ICC 0,81 - 0,98) (28). Det behövs objektiva mätmetoder som är 

enkla att hantera och portabla för att underlätta användning i klinik. Instrumentell rörelsemätning 

har potential att utgöra en viktig del i balansmätningar. Det man sett är att det kan vara svårt att 

registrera rotationsrörelser längs longitudinella axlar (23). 

 

Genomförande 

Förberedelser: Författaren som hanterade dataregistreringarna under mätningarna i studien 

medverkade under insamling av den sista mätningen som utfördes på patientgruppen. Denna 

mätning gjordes då med den tidigare versionen av instrumentet som kallades AnyMo. Därefter 

utfördes upprepade träningstillfällen, där båda författarna deltog, för att lära in datasystemet och 

utförande av Mini-BESTest, varav en fullständig mätning med deltagare som ej ingår i studien.  

   Rekrytering till studien skedde genom annonsering med en poster (bilaga 4). Annonseringen 

skedde på Biomedicinskt centrum, Blåsenhus, Engelska parken, Ekonomikum och Akademiska 

sjukhuset. Studien annonserades även ut på Facebook; Studentkårens Medicinska sektion, 

Fysioterapeutiska Studentföreningen (riktat mot T1-T3) och i undertecknades Facebookflöden. Vid 

intresse mailade försökspersoner sina personuppgifter (ålder, vikt, längd) till en email skapad för 

studien (Testabalans@gmail.com). Försökspersonen fick tillbaka ett email med ett 

mailto:Testabalans@gmail.com
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informationsdokument (bilaga 5) samt en länk till en onlinekalender (29), där anmälan för test 

gjordes. Dagen före anmäld testtid, skickades en påminnelse ut via email till försökspersonen.  

   Datainsamlingen ägde rum på Gåskolan på Akademiska sjukhuset vid ingång 85 mellan tiderna 

10:00 och 17:00. Lokalen har god area så att samtliga mätningar kunde genomföras där. Inför 

mätningarna förbereddes lokalen och mätinstrumentet MoLab. I lokalen mättes en gångsträcka upp 

på 15 meter och markerades med koner. En stol placerades mot en vägg och en distans på 3 meter 

mättes och markerades med tejp från stolen. Material till testerna plockades fram, vilka var: 

tempurkudde, kil, klossar till hinder och neutralposition. MoLab-systemet förbereddes genom att 

programmet startades och rörelsesensorena kalibrerades. 

   Innan testerna startade blev deltagaren informerad om studiens upplägg och det aktuella 

balanstestet. Information fick de både via mail innan och på plats före start av test (bilaga5).  För 

att hålla det standardiserat (och i enlighet med hur datainsamlingen med patienterna i huvudstudien 

genomfördes) var alla deltagare barfota under de 12 första testerna. Under de resterande 5 testerna 

så hade deltagarna skor. För att enkelt kunna fästa sensorer på testdeltagarna var de instruerade att 

ha med egna träningskläder alternativt få låna cykelbyxor. Sensorerna satt på under hela testet. 

Författarna av denna studie höll i hela datainsamlingen, där en skötte MoLab-systemet och en hade 

kontakten med och instruerade deltagarna i testerna enligt manual från huvudstudien (bilaga 3). 

   Under 10 av totalt 17 delmoment samlades MoLab-data in, som del i huvudstudien. För dessa 

delmoment så krävdes det att deltagarna stod stilla i neutral position i 4 sekunder, (fötterna intill 

kloss, armarna utefter kroppen, blicken rakt fram, stillastående), detta för att MoLab-systemet 

skulle registrera en baslinje inför testet. Detta gällde även under delmomentet TUG och TUG 

kognitiv. Där fick deltagaren starta i stående neutral position i 4 sekunder för att sedan sätta sig 

ned. I sittande befann sig deltagaren i 4 sekunder innan kommando kom från en av författarna att 

starta testet. 

   Från att deltagarna kom till lokalen tills alla mätningar var färdiga var tidsåtgången totalt cirka 

60 minuter. 
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Databearbetning 

Poäng från Mini-BESTest räknades ihop och sammanställdes i Excel. Därefter användes SPSS för 

att beskriva totalpoäng i ett stapeldiagram. För att beskriva balansen mätt med Mini-BESTest hos 

kontrollgruppen beräknades medianvärde som centralmått och kvartiler som spridningsmått, för de 

elva deltagarna, då denna data är på ordinalnivå. 

   För MoLab som ger data på kvotnivå så beskrivs medelvärde som centralmått och 

standardavvikelse som spridningsmått. Kritiska utfallsmått avseende balans för TUG och TUG 

kognitiv när det gäller MoLab-data har diskuteras med sjukhusingenjör Fredrik Öhberg vid 

Medicinsk Teknik, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. I denna studie rapporteras standard-

deviation för COM angulära hastighet (enhet grader/sekund) i antero-posterior respektive medio-

lateral riktning. Såsom tidigare nämnts (se Bakgrund) benämns denna variabel trunk sway 

velocity.   

   Den insamlade datan från MoLab-systemet bearbetades i MoLab analyse. För att analys av datan 

skulle ske likvärdigt för alla deltagare utförde en och samma författare samtliga eventsättningar. 

Först kördes ett script kallat preprocess som drar baslinjer från alla gyrosignaler genom att 

vilonivån beräknas under de första 4 sekunderna innan tidsseriedatan bearbetades med tidssättning 

för de olika faserna. För många moment sattes tid/eventen utifrån den bild av skelettet som man 

kan se i programmet MoLab analyze. I vissa fall sammanfaller detta med tydlig information i 

graferna som till exempel vid slutet av en nedåtgående graf eller i samband med en vertikal linje. I 

dessa fall användes detta för en mer exakt tidssättning (bilaga 6). Den insamlade och manuellt 

bearbetade datan kördes genom ett nytt script som exporterar alla tidpunkter för de event som är 

satta samt att det exporterar vinkelhastigheten för bäckensensorn i förhållande till ett globalt 

koordinatsystem i rummet, med axlarna X (anteriort-posteriort), Y (medio-lateralt) och Z 

(vertikalt) för hela mätningen. Efter detta så beräknades absolut och relativ tid för respektive delfas 

samt ett medelvärde för de tre testomgångarna som varje deltagare utfört TUG och TUG kognitiv. 

Balansvariabeln trunk sway velocity beräknades sedan från vinkelhastigheten som är uppdelad för 

respektive plan X, Y, och Z samt för de två balansuppgifterna TUG och TUG kognitiv. Data 

exporterades därefter till Excel.  

   SPSS Statistics version 23 användes för att utföra de statistiska analyserna. Vid jämförelse av 

absolut tid, relativ tid och balansvariabeln (trunk sway velocity) mellan balansuppgifterna TUG 

och TUG kognitiv har det icke-parametriska Wilcoxon signed rank test använts, då antalet 
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deltagare är färre än 20. I denna analys beräknades om det finns statistiskt signifikanta skillnader 

mellan observationer för en specifik variabel mellan de två testerna (TUG och TUG kognitiv). 

Signifikansnivån sattes till 5 %. 

 

Etiska överväganden 

De som valde att deltaga i studien informerades skriftligt via mail och muntligt vid studiens 

genomförande om syfte och bakgrunden till varför studien genomförs. Deltagarna fick ta del av 

sina egna Mini-BESTest-värden. Att deltaga i studien var helt frivilligt och personen kunde när 

som helst, utan särskild förklaring, avbryta sitt deltagande. 

   I studien ersattes alla namn med en id-kod för att deltagarnas namn inte ska gå att utläsa och 

deras deltagande ska förbli anonymt. All data relaterad till försöksdeltagare lagrades och 

hanterades på datorer med personligt lösenord för att hålla informationen konfidentiell. 

   Då de fysiska testerna som utförts utmanade deltagarnas balansförmåga fanns det en risk för fall. 

För att det skulle vara så säkert som möjligt fanns testledaren nära till hands för att gardera 

deltagarnas säkerhet. 

   Anledningen till att god svenska var ett krav för deltagande var för att deltagaren skulle kunna 

förstå de instruktioner som gavs under testets gång. 

   En kompletteringsansökan för att i huvudstudien få inkludera även kontrollpersoner skickades in 

till Etikprövningsnämnden i Uppsala. Ansökan granskades och beviljades. 
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RESULTAT 

 

Beskrivning av studerad grupp 

Totalt deltog 11 personer i studien. De hade en ålder mellan 21 - 32 år, där sex stycken var kvinnor 

och fem stycken var män (bilaga 7). Alla studiedeltagare var studenter på Uppsala universitet och 

representerade flertalet av universitetets fakulteter. Ingen insamlad data togs bort vid 

databearbetningen på grund av exklusionskriterier. 

 

Poängfördelning för Mini-BESTest hos kontrollpersoner i åldern 19-33 år 

Medianvärdet beräknades till 31, undre kvartil 29 samt övre kvartil 31 poäng (Q1-Q3=29-31) 

(Figur 2). Skillnad mellan högsta och lägsta värde var 18,8%. Av de 11 deltagarna fick fyra stycken 

maxpoäng på TUG/TUG kognitiv uppgiften, övriga sju deltagarna fick 1 poäng. Det var skillnaden 

i tid som gav poängavdrag. 

 

 

Figur 2: Antal poäng för (n) deltagarna som genomfört Mini-BESTest. 
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Total tid och tid för de olika delfaserna i balansuppgifterna TUG och TUG kognitiv 

Det tog längre tid i sekunder för deltagarna att utföra TUG med kognitiv uppgift än vanliga TUG. 

Detta stämmer också för samtliga delfaser utom för Fas 1 (Tabell 1). Enligt medelvärdet för total 

absolut tid tog TUG kognitiv 17,3% längre tid. 

   Total tid uppmättes även manuellt vilket gav ett medelvärde för TUG på 9,22 sekunder och TUG 

kognitiv på 10,67 sekunder. 

 

Tabell 1: Medelvärden (SD) för deltagarna (n=11) i tid i sekunder, för hela TUG samt dess delfaser, mätt med MoLab-

systemet. 

Test/Fas Total Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 

TUG  10,04 

(1,16) 

1,27 

(0,19) 

2,46 

(0,40) 

1,67 

(0,34) 

1,96 

(0,50) 

1,40 

(0,22) 

1,27 

(0,54) 

TUG cog  11,78 

(3,43) 

1,26 

(1,16) 

3,05 

(0,76) 

1,98 

(0,30) 

2,49 

(1,89) 

1,59 

(0,50) 

1,40 

(0,76) 

 

Utifrån relativ tid mellan de olika delfaserna tog det längre tid att utföra momenten i fas 1, 5 och 

6  för TUG gentemot TUG kognitiv, det omvända gällde för fas 3, 4 och 5 där de faserna tog längre 

tid vid utförande av TUG kognitiv (Tabell 2). Skillnaden i relativ tid mellan TUG och TUG 

kognitiv för de olika delfaserna är 0,19 procent som lägst och 1,55 procent som högst. 

 

Tabell 2:Medelvärden (SD) för deltagarna (n=11) i relativ tid i procent för de olika faserna, mätt med MoLab-systemet: 

Test/Fas Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 

TUG  12,72 

(1,40) 

24,64 

(3,46) 

16,87 

(3,47) 

19,48 

(3,97) 

14,02 

(2,16) 

12,27 

(4,29) 

TUG cog 11,34 

(5,63) 

26,19 

(2,34) 

17,47 

(3,04) 

19,69 

(6,54) 

13,44 

(2,06) 

11,86 

(5,24) 
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Jämförelse av totaltid och tid för delfaserna i TUG och TUG kognitiv 

Vid analys av absolut tidsdifferens mellan TUG och TUG kognitiv framkom signifikanta skillnader 

för fas 2, fas 3 samt för den totala tiden (Tabell 3). Vid analys av skillnader gällande relativ tid för 

de olika faserna sinsemellan framkom inga signifikanta skillnader. 

 

Tabell 3: Skillnad i sekunder vid utförande av TUG och TUG kognitiv, mätt med MoLab-systemet, 

 samt signifikansnivå (p=0,05). 

TUG mot 

TUG cog 

Total Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 

Skillnad i 

sekunder 

1,74 0.01 0,59 0,31 0,53 0,19 0,13 

P-värde 0,003 0,929 0,013 0,021 0,213 0,248 0,328 

 

Balansvariabeln ’trunk sway velocity’ i grader/sekund i antero-posterior respektive 

medio-lateral riktning  

Vid undersökning av trunk sway velocity i de två testen visade det sig att i samtliga faser sker 

rörelsen med en lägre vinkelhastighet för TUG kognitiv än TUG (Tabell 4). 

 

Tabell 4: Medelvärden för balansvariabeln ’trunk sway velocity’ i grader/sekund för deltagarna (n=11) i de olika 

delfaserna för TUG och TUG kognitiv, mätt med MoLab-systemet. X = antero-posterior riktning. Y = medio-lateral 

riktning. 

Test/

Fas 

Fas1

_X 

Fas2

_X 

Fas3

_X 

Fas4

_X 

Fas5

_X 

Fas6

_X 

Fas1

_Y 

Fas2

_Y 

Fas3

_Y 

Fas4

_Y 

Fas5

_Y 

Fas6

_Y 

TUG 62 22 16 17 18 53 9 18 16 18 16 12 

TUG

cog 

59 18 14 15 17 46 7 16 15 17 15 12 
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Jämförelse av balansvariabeln ’trunk sway velocity’ i antero-posterior och medio-

lateral riktning i respektive delfas av TUG och TUG kognitiv. 

Vid jämförelse av balansvariablen ‘trunk sway velocity’ mellan TUG och TUG kognitiv i 

respektive faser framkom att det i X-led(antero-posterior riktning) är signifikant skillnad mellan 

fas 2, fas 3 och fas 4 (Tabell 5). Vid samma jämförelse för rörelser i Y-led(medio-lateral riktning) 

finns en signifikant skillnad i fas 2 (Tabell 5). 

 
Tabell 5: Skillnad i balansvariabeln ’trunk sway velocity’ i grader/sekund vid utförande av TUG och TUG kognitiv, 

mätt med MoLab-systemet, samt signifikansnivå (p=0,05). X = antero-posterior riktning. Y = medio-lateral riktning. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatsammanfattning 

Deltagarnas resultat för Mini-BESTest fick ett medianvärde med interkvartilavstånd beräknat till 

31 (Q1-Q3=29-31). Spridningen av totalpoängen för Mini-BESTest var mellan 26 och 32 poäng. 

Det är en skillnad på sex poäng och en procentuell skillnad 18,8 %.  

   Resultatet för TUG och TUG kognitiv visar att det finns skillnader i absolut tid mellan de olika 

testen. En skillnad på 17,3% finns sett till den totala tiden för testen mellan TUG och TUG kognitiv. 

Den totala tiden och delfaserna är alla snabbare för TUG förutom fas 1, där TUG kognitiv tar 

kortare tid.   

   Resultatet för den procentuella skillnaden i tid mellan de olika faserna visar att tre av faserna tar 

procentuellt längre tid för TUG och de tre andra tar längre tid vid TUG kognitiv, men skillnaderna 

här är små och den största skillnaden är 1,55%. 

TUG 

mot 

TUG 

cog 

Fas

1_

X 

Fas

2_

X 

Fas

3_

X 

Fas

4_

X 

Fas

5_

X 

Fas

6_

X 

Fas

1_

Y 

Fas

2_

Y 

Fas

3_

Y 

Fas

4_

Y 

Fas

5_

Y 

Fas

6_

Y 

Skill

nad 

3 4 2 2 1 7 2 2 1 1 1 0 

P-vä 

rde 

0,286 0,008 0,01 0,05 0,213 0,091 0,286 0,003 0,131 0,374 0,131 0,790 
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   Vad gäller skillnaden mellan testerna TUG och TUG kognitiv så är det den totala absoluta tiden 

samt fas 2 och fas 3 som är signifikanta, medan för den relativa tiden i procent framkom ingen 

signifikant skillnad.  

   Resultat för den valda balansvariabeln trunk sway velocity (vinkelhastighet för bäckensensorn, 

mätt i grader/sekund) visar att TUG kognitiv har lägre vinkelhastighet i samtliga faser. Jämförande 

analys av detta visade att för rörelser antero-posteriort finns signifikanta skillnader för fas 2, fas 3 

och fas 4 medan det för medio-lateral riktning endast framkom en signifikant skillnad för fas 2. 

  

Resultatdiskussion 

 

Slutsatser och kunskapstillskott 

Enligt resultatet i denna studie framkom att en majoritet av testdeltagarna ej uppnådde full poäng 

på mini-BESTest. Det visar på att för urvalet i den aktuella studien  fanns det ej en takeffekt för 

mini-BESTest.  

   Delmomentet TUG och TUG kognitiv var svårt för deltagarna att få full poäng i, endast fyra av 

elva testdeltagare fick full poäng. Då exklusionskriterierna innefattade skada som kan påverka 

balansförmågan och neurologisk- och/eller kognitiv nedsättning så borde inte det vara orsaken till 

att testdeltagare ej fick full poäng på detta delmoment utan istället så kan det tänkas att orsaken är 

att delmomentets svårighetsgrad är för hög. O’Hoski et al. uppmärksammade svårighetsgraden av 

TUG/TUG kognitiv vid undersökning av personer över 50 år. Den kognitiva uppgiften som ensam 

uppgift var svår att klara av för många deltagare och O’Hoski et al. lade fram som förslag att den 

kognitiva uppgiften för TUG kognitiv skulle kunna förenklas (19). 

   Bedömningskriterierna för delmomentet TUG och TUG kognitiv i Mini-BESTest säger att TUG 

kognitiv får maximalt ta 10 % längre tid (24). Resultatet av skillnaden i absolut tid mellan TUG 

och TUG kognitiv var i denna studie 17,3 %. Detta är intressant då testet oftast används på en äldre 

population som normalt visats ha en försämrad dual-taskförmåga. Det finns därför anledning att 

vidare studera om denna procentsiffra är rimlig. Det har inte gått att hitta någon källa hur detta 

procentuella gränsvärde sats. 

   I den nu aktuella studien tog det längre tid för deltagarna att utföra TUG än värden som redovisats 

i en studie med en liknande demografisk population (30). Där undersöktes endast TUG och 

medelvärdet av tiden var för personer i 20 års ålder 8,57 sekunder och för 30 års ålder 8,56 
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sekunder. Den aktuella studiens resultat har ett medelvärde på 10,04 sekunder. Parallellt med 

MoLab-systemet utfördes manuell mätning även i denna studie vilket resulterade i ett medelvärde 

på 9,22 sekunder. Detta stämmer bättre överens med siffrorna från nämnda studie. Frågan är då om 

mätningarna med MoLab-systemet ger värden som är mer tillförlitliga. Detta då det möjliggör 

analys av datan utan den tidspress som en manuell tidsmätning kräver. 

   Vid analys av vilka faser där det gick att se skillnader i balansvariabeln trunk sway velocity i 

antero-posterior riktning visade det sig att det var under första gångfasen, första vändningen samt 

andra gångfasen skillnader framkom. Det som är utmärkande för de faserna är att det sker en 

kontinuerlig rörelse av fötterna sinsemellan, jämfört med till exempel vid uppresningen och 

nersittningen där båda fötterna behåller statisk position på golvet. Detta verkar rimligt att balansen 

blir påverkad av en kognitiv uppgift vid rörelser som sker under förflyttning, vilket även visats 

tidigare (15). 

   Vid analys i av trunk sway velocity medio-lateral riktning framkom det att endast första 

gångfasen uppvisade en signifikant skillnad. Det som kan tänkas medföra detta är att det vid 

uppresningen blir den största muskulära belastningen och en rörelse skulle då kunna ske i sidled. 

Det hade varit intressant att studera om rörelsen här sammanföll åt samma håll som det benet som 

tar det första steget då det kan tänkas att kompensationen hos det andra benet inte hinner med att 

stabilisera. 

   Resultatet visar att trunk sway velocity är lägre för alla faser vid utförande av TUG kognitiv i 

både antero-posterior- och medio-lateral riktning. Jämförs det med tiden det tog för de olika faserna 

gäller det samtidigt att faserna för TUG kognitiv tog längre tid (bortsett från första fasen, 

uppresning). Det är möjligt att förhållandet mellan hastighet och trunk sway velocity kan visa sig 

vara detsamma vid en korrigering av hastighet, vilket skulle behöva studeras. Bortser vi från detta 

så betyder en lägre siffra för trunk sway velocity att det sker en mindre rörelse utav COM, vilket 

var fallet vid TUG kognitiv. Här finns det tidigare studier med motsägelsefulla resultat. En studie 

rapporterar att vid ökad hastighet ökar trunk sway velocity (17), vilket konstaterats även i den nu 

aktuella studien. I en annan studie framkom att när den normala gånghastigheten frångås, 

oberoende av om det är snabbare eller långsammare så ökar trunk sway velocity (16). Detta behöver 

undersökas vidare i nya studier. 
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Resultatets generaliserbarhet och tillförlitlighet 

Strikta restriktioner sattes gällande deltagarnas demografiska värden vid rekrytering då de skulle 

matchas med patientgruppen. Detta gav en utmaning i att rekrytera passande deltagare, vilket 

medförde att studien endast inkluderade 11 personer. Det är ett litet urval och därmed svårt att 

generalisera till en större grupp. Resultatet kan inte ses som ett säkert resultat så det får istället ses 

som en indikation. 

   Det är viktigt att diskutera hur denna studies resultat går att appliceras kliniskt. Inom det valda 

åldersspannet mellan 19-33 år så har deltagarna en bra fördelning både vad gäller ålder och kön. 

De som rekryterades hade även längd och vikt som i stort är inom normalspannet och representerar 

normalbefolkningen inom åldersgruppen. Det är dock svårt att dra några klara slutsatser då antalet 

deltagare endast var 11 stycken och det mycket väl kan vara så att det endast är de som anser sig 

ha en god balans som anmälde intresse. Alternativt kan det vara så att de som känner sig osäkra 

vad gäller balans, anmälde sig för att få mer information om detta. Med det i åtanke kan resultatet 

snarare ses som ett första steg till fortsatta studier där fler deltagare bör inkluderas. 

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen genomfördes av de två författarna som under samtliga tester utförde sina 

respektive uppgifter, för att säkerställa en likvärdig bedömning mellan deltagarna. 

Datainsamlingen standardiserades i så stor mån som möjligt. Samma lokal och testmaterial 

användes under samtliga tester. Testerna utfördes enbart mellan 10:00 och 17:00. Alla deltagare 

utförde de 12 första testerna utan skor och strumpor, och sedan de fem  sista testerna med skor för 

att standardisera datainsamlingen. För alla deltagare så var båda författarna närvarande i rummet 

under hela testet. Vid ett tillfälle så var författarnas handledare närvarande. Hon höll sig i 

bakgrunden och hennes närvaro bedöms inte ha påverkat deltagarens resultat.  

   Placering av bäckensensorn valdes att placeras anteriort på grund av att det var så den var 

placerad i huvudstudien, då huvudstudien ska använda resultat från den nu aktuella studien till 

fortsatta analyser. Placeringen anteriort kom från början av att den första versionen av 

rörelseanalyssystemet som användes (AnyMo) tappade kontakten med datorn och behövde sitta 

synligt för att kontinuerligt säkerställa funktion under mättillfället. I andra studier som använt 

rörelseanalyssystem är det vanligt att sensorn är placerad posteriort på kroppen (16,31,32), för att 

så långt som möjligt fånga COM’s position och positionsförändringar (16). En fördel med att ha 
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den posteriort är att personer har olika mycket bukfett och fettdepå är inte lika prominent eller 

vanligt på ryggen, därav skulle sensorn vara mer centrerad och hålla sig i position även vid till 

exempel nedsittning. Detta är något vi observerat under våra mätningar. Här föreslås att inför 

fortsättning i studien så bör testning ske för att undersöka om bäckensensorn ger annorlunda värden 

beroende på om den sitter anteriort eller posteriort. 

   Då MoLab är ett system under utveckling finns det idag ingen modellspecifik fästanordning för 

att fästa sensorerna på kroppen. Den självhäftande linda som användes satt relativt bra men det var 

en utmaning att få sensorerna att sitta i en bra position. Sensorerna har en magnetometerfunktion 

som kan utnyttjas för att registrera sensorernas position i förhållande till jordens dragningskraft 

vilket medför att sensorerna ej behöver sitta i rätt position utan systemet beräknar detta själv. Denna 

funktion fungerade inte under datainsamlingen och därav blev placeringen av sensorerna vital då 

dessa endast registrerade förhållandet till varandra. Här finns en felkälla som skulle kunna ge 

värden som skiljer från den faktiska rörelsen som utfördes.  

   För att specificera de olika faserna krävdes en manuell eventsättning i programmet MoLab 

analyse. Detta betyder att här kan den mänskliga faktorn bidra till att det blir olika resultat beroende 

på vem som utför eventsättningen. För att minska den mänskliga faktorn så satte endast en av 

författarna samtliga event. Båda författarna och deras handledare testade att utifrån samma 

instruktioner sätta event och fick då liknande resultat. Detta kan diskuteras ge en god interbedömar-

reliabilitet för den manuella eventsättningen. Vidare studier bör undersöka reliabiliteten för 

rörelseanalyssystemet MoLab och dess analysprogram. 

 

Klinisk nytta 

Den aktuella studiens resultat är en jämförelse av balansen för yngre vuxna mellan TUG och TUG 

kognitiv, beskrivet i absolut tid och relativ tid för faser samt med ett förslag till kritisk 

balansvariabel, trunk sway velocity, det vill säga ett försök att få information om vad i balansen 

som påverkas vid utförande av en kognitiv uppgift. Går det att fastställa vad som påverkas ger det 

en möjlighet att i framtiden specifikt kunna anpassa träningen gällande balans och dual-task för 

patientgruppen. Studiens insamlade data kommer att användas som referensdata till huvudstudien 

som den aktuella studien är kopplad till. 

   Resultatet som framkommit av absolut tid mellan TUG och TUG kognitiv där skillnaden var hela 

17,3% kan ge visst svar gällande huruvida riktvärdet för full poäng för TUG och TUG kognitiv 
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delen på Mini-BESTest som är satt till 10% är relevant och om den kognitiva uppgiften skall 

förenklas. 

 

Konklusion 

 

Den här studien visade att friska unga vuxna inte får maximal poäng på mini-BESTest samt att det 

mellan TUG och TUG kognitiv för samma grupp fanns signifikanta skillnader i absolut tid och för 

balansvariablen trunk sway velocity. Resultatet går inte att generalisera till en större population 

utan det gäller de undersökta deltagarna. Det behövs fler studier med fler antal deltagare för att 

kunna göra den generaliseringen.  
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Bilaga 1 

 
Patient:     Datum:  
Undersökare:   
 
Testet är utvecklat av Dr Fay B Horak, Oregon Health and Science University, Portland, Oregon, USA. Efter tillstånd 
av Dr. Horak är skalan översatt. Skalan får användas fritt men ej ändras. Upplysningar kan ges av Erika Franzén, 
Karolinska Institutet, Tel: 08-52488878, erika.franzen@ki.se. Version 1.0.  
 
TILLÄGG:  
1. Vanligt stillastående (med MoLab-registrering i 30 sek) 
Instruktion:  
Stå först i NEUTRAL POSITION -  
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 
Ta ett steg framåt! 
Stå som vanligt med armarna hängande ner utefter sidorna. 
Titta på krysset rakt framför dig. Jag säger till när det är klart.   
 
Mini-BESTest  
Balance Evaluation Systems Test  
Deltagaren/patienten bör utföra övningarna med skor med låg klack eller barfota. Om en 
deltagare använder sig av hjälpmedel i samband med något moment bör poängsättningen 
minskas med 1 poäng. Om en deltagare behöver hjälp/stöd av en eller flera personer för att 
kunna utföra ett moment ska noll poäng noteras för detta moment.  
 
2= Normal balansförmåga, 1= Måttlig nedsättning och 0= svår nedsättning.  
 
2. SITTANDE TILL STÅENDE – ett försök 

(2) Kan resa sig utan att använda händerna och stabilisera sig utan hjälp  

(1) Kan resa sig med hjälp av händerna på första försöket  

(0) Omöjligt att resa sig upp från stolen utan hjälp ELLER lyckas med hjälp av händerna 

efter flera försök  
 
3. STÅ PÅ TÅRNA – två försök vid behov 

(2) Kan resa sig så högt som möjligt och stå stabilt under minst 3 s  

(1) Hälarna lämnar golvet, men med inte så högt som när patienten får stöd genom att hålla 

utvärderaren i händerna ELLER påtaglig instabilitet under de första 3 s  

(0) ≤ 3 s  

 
4. STÅ PÅ ETT BEN  
(MoLab-registrering; tre försök/ben) 
Stå först i NEUTRAL POSITION -  
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 
Ta ett steg framåt! 
 
Notera tiden (i sekunder)  
Höger Försök 1:_____ 2:_____3:_____  

(2) 20 s  



 
 

(1) <20 s  

(0) Klarar ej   

Vänster Försök 1:_____ 2:______ 3:_____   

(2) 20 s  

(1) <20 s  

(0) Klarar ej   

 
5. KOMPENSATORISK STEG- FRAMÅT – ett försök 

(2) Återhämtar balansen med ett stort steg framåt (ett korrigeringssteg tillåts)  

(1) Fler än ett steg krävs för att återhämta balansen  

(0) Tar inget steg ELLER skulle ha ramlat om inte hade tagits emot ELLER ramlar spontant  

 
6. KOMPENSATORISK STEG- BAKÅT – ett försök (ett korrigeringssteg tillåts)  

(2) Återhämtar balansen med ett stort steg bakåt  

(1) Fler än ett steg krävs för att återhämta balansen  

(0) Tar inget steg ELLER skulle ha ramlat om inte hade tagits emot ELLER ramlar spontant 

 
7. KOMPENSATORISK STEG- ÅT SIDAN – ett försök 
Vänster:  

(2) Återhämtar balansen med ett stort steg (korsade ben eller steg åt sidan)  

(1) Fler än ett steg krävs för att återhämta balansen  

(0) Faller ELLER tar inget steg  

Höger:  

(2) Återhämtar balansen med ett stort steg (korsade ben eller steg åt sidan)  

(1) Fler än ett steg krävs för att återhämta balansen  

(0) Faller ELLER tar inget steg  

 
8. STÅ MED FÖTTERNA IHOP- PÅ FAST UNDERLAG – två försök vid behov  
Tid (sekunder): _______  

(2) 30 s  

(1) < 30 s  

(0) Klarar ej  

 
9. STÅ MED FÖTTERNA IHOP- PÅ EN DYNA OCH BLUNDA 
MoLab-registrering, tre försök) 
Stå först i NEUTRAL POSITION -  
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 
Ta ett steg framåt! 
  
Tid (sekunder): 1:______ 2:______ 3:_______ 

(2) 30 s  

(1) < 30 s  

(0) Klarar ej  

 
10. STÅ PÅ ETT LUTANDE UNDERLAG – BLUNDANDES 
(MoLab-registrering, tre försök) 
Stå först i NEUTRAL POSITION -  



 
 

(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 
Ta ett steg framåt! 
Tid (sekunder): 1:______ 2:______ 3:_______ 

(2) Står självständigt i 30 s och rakt i förhållande till gravitationskraften (ca 10 ° 

dorsalflexion)  

(1) Står självständigt < 30 s ELLER står i förhållande till det lutande underlaget (lutar bakåt)  

(0) Kan inte stå > 10 sekunder ELLER vill inte pröva att stå självständigt  

11. GÅNG ÖVER HINDER 
(AnyMo-registrering, tre försök) 
Stå först i NEUTRAL POSITION -  
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 
Gå framåt!  
 

(2) Kan kliva över 2 skokartonger med liten förändring i hastighet och med god balans  

(1) Kan kliva över kartongerna, men rör vid dessa ELLER uppvisar försiktighet genom att 

sakta ner gången  

(0) Kan inte kliva över kartongerna ELLER tvekar ELLER går runt kartongerna  

 
12. TUG MED/UTAN KOGNITIV UPPGIFT 
(MoLab-registrering, tre försök TUG samt tre försök TUG_cog) 
 

TUG:  
När jag säger ”GÅ!” skall du resa dig upp från stolen och i din normala takt passera det tejpade 
sträcket, vända dig om, gå tillbaka och sätta dig på stolen igen.  
Jag kommer att registrera hur lång tid det tar. 
Tid (sekunder): 1:______ 2:______ 3:_______ 
  
Kognitiv uppgift (subtraktionsövning):  
Räkna baklänges, med tre siffror åt gången, från (numret) medan du sitter på stolen. 
  
TUG med kognitiv uppgift (subtraktionsövn.):  
Nu skulle jag vilja att du räknar baklänges från (annat nummer), med 3 siffror åt gången, och när 
jag säger ”GÅ!”, fortsätter du att räkna baklänges samtidigt som du reser dig upp från stolen och 
i din normala takt går över det tejpade sträcket, vänder dig om, gå tillbaka och sätter dig på 
stolen igen.  
Jag kommer att registrera hur lång tid det tar. 
Tid (sekunder): 1:______ 2:______ 3:_______ 
 
Tid (sekunder): TUG : _______ s TUG + kognitiv uppgift:_______s  

(2) Ingen märkbar skillnad (<10%) mellan sittande och stående i tempo eller noggrannhet 

gällande nedräkningen och ingen skillnad i gånghastighet jämfört med vanlig TUG  

(1) Nedsatt utförande av den kognitiva uppgiften ELLER gånghastigheten med kognitiva 

TUG  

(0) Kan inte räkna baklänges under gång ELLER slutar gå vid nedräkningen.  

 
 
13. GÅNG I SJÄLVVALD HASTIGHET 
(MoLab-registrering, ett försök) 
Stå först i NEUTRAL POSITION -  



 
 

(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 
Gå framåt! 
Gå som vanligt, som om du är ute på en promenad. Gå härifrån och fram till konen.  
 
14. GÅNG I OLIKA HASTIGHETER 
(MoLab-registrering, tre försök) 
Stå först i NEUTRAL POSITION -  
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 
Gå framåt! 
  

(2) Kan ändra gånghastigheten utan instabilitet  

(1) Kan inte ändra gånghastigheten ELLER uppvisar instabilitet  

(0) Kan inte ändra gånghastigheten märkbart OCH uppvisar tecken på instabilitet 

 
15. GÅNG MED HUVUDVRIDNINGAR 
(MoLab-registrering, tre försök) 
Stå först i NEUTRAL POSITION -  
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 
Gå framåt! 
 

(2) Vrider huvudet från sida till sida utan att ändra gånghastigheten och med god balans  

(1) Saktar ner hastigheten vid huvudvridningarna  

(0) Visar instabilitet vid huvudvridningarna  

 
16. GÅNG MED 180 GRADERS VÄNDNING (TVÄRVÄNDNING) – ett försök 

(2) Tvärvänder med fötterna nära varandra, snabbt (≤3 steg) och med god balans  

(1) Tvärvänder med fötterna nära varandra, långsamt (≥ 4 steg) och med god balans  

(0) Kan inte tvärvända stabilt med fötterna nära varandra, varken snabbt eller långsamt  

 
 
17. GÅNG MED KOGNITIV UPPGIFT 

(MoLab-registrering, tre försök) 

Stå först i NEUTRAL POSITION -  

(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 

Gå framåt! 

 

VUXEN:  

GÅ I VANLIGT TEMPO. SAMTIDIGT SOM DU GÅR SKA DU RÄKNA UPP ÅRETS MÅNADER 

BAKLÄNGES.  

 

 

 
 
 

TOTAL POÄNG på ordinarie MiniBESTest-uppgifter: ________/ 32 



 
 

 

 

Bilaga_2 

 

Deltagare i Lillhjärnstumörstudien 2015 - 2017 

ID Kön Ålder Vikt/längd Kommentar 

V01 Kvinna 23 62.5/168.5 

 

V02 Man 24 82.5/175 

 

V03 Man 33 86/191.5 

 

V04 Man 23 69.5/179.5 

 

V05 Kvinna 21 63.5/174 

 

V06 Man 24 77/179 

 

V07 Kvinna 23 74/168.5 

 

V08 Man 27 50/168  

V09 Kvinna 29 77/156.5 

 

V10 Man 23 117/177.5 Bortfall 

V11 Man 31 60/181.5 

 

V12 Kvinna 24 93/169  

 

 



 
 

 

Bilaga 3 

Instruktionsguide 

 

1. VANLIGT STILLASTÅENDE 
(MoLab‐registrering i 30 sek) 

• Stå som vanligt med armarna hängande ner 
utefter sidorna. 

• Titta på krysset rakt framför dig.  

• Jag säger till när det är klart.   

 2. SITTANDE TILL STÅENDE 
(ett försök) 

• Korsa armarna över bröstkorgen. Använd inte 
dina händer, om du inte måste.  

• Luta inte benen mot stolen när du står upp. 

• Var snäll och stå upp nu. 

3. STÅ PÅ TÅRNA  
(två försök) 

• Ställ dig med fötterna i axelbredd. Placera 
händerna på höfterna.  

• Res dig så högt du kan på tårna.  

• Försök att behålla denna ställning åtminstone 
tills jag har räknat högt till tre.  

• Titta rakt fram. 

• Ställ dig på tårna nu. 

 4. STÅ PÅ ETT BEN  
(MoLab‐registrering; tre försök/ben) 

• Stå först i NEUTRAL POSITION ‐ 
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 

Ta ett steg framåt! 
• Titta rakt fram. 
• Håll händerna på höfterna.  
• Lyft underbenet bakåt.  
• Låt inte det böjda benet röra vid det andra benet. 
• Stå på ett ben så länge som möjligt. 
• Lyft benet nu.  

(Upprepa med andra benet) 

5. KOMPENSATORISKT STEG – FRAMÅT  
(ett försök) 

• Ställ dig med fötterna i axelbredd och armarna 
utefter sidorna.  

• Luta dig framåt mot mina händer så långt att 
du inte skulle klara av att hålla balansen själv.  

• När jag då släpper dig, gör det som krävs för att 
inte ramla, som att ta ett steg framåt.  

‐‐‐ VAR BEREDD ATT FÅNGA PATIENTEN ‐‐‐ 

 6. KOMPENSATORISKT STEG – BAKÅT  
(ett försök) 

• Ställ dig med fötterna i axelbredd och armarna 
utefter sidorna. 

• Luta dig bakåt mot mina händer så långt att du 
inte skulle klara av att hålla balansen själv. 

• När jag då släpper dig, gör det som krävs för att 
inte ramla, som att ta ett steg bakåt. 

‐‐‐ VAR BEREDD ATT FÅNGA PATIENTEN ‐‐‐ 

 



 
 

7. KOMPENSATORISKT STEG – ÅT SIDAN  
(ett försök) 

• Stå med fötterna intill varandra och armarna 
utefter sidorna.  

• Luta dig åt sidan mot min hand så långt att du inte 
skulle klara av att hålla balansen själv. 

• När jag då släpper dig, gör det som krävs för att 
inte ramla, som att ta ett steg åt sidan.  

(Upprepa åt andra sidan) 

‐‐‐ VAR BEREDD ATT FÅNGA PATIENTEN ‐‐‐ 

 8. STÅ MED FÖTTERNA IHOP  
– PÅ FAST UNDERLAG 

(två försök vid behov) 

• Håll händerna på höfterna. 

• Stå med fötterna så att de nästan rör vid 

varandra. 

• Titta rakt fram.  

• Stå så stilla som möjligt så länge du kan eller tills 

jag säger att du kan sluta. 

9. STÅ MED FÖTTERNA IHOP ‐ 

PÅ EN DYNA OCH BLUNDA 
(MoLab‐registrering, tre försök) 

• Stå först i NEUTRAL POSITION ‐ 
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) Ta 
ett steg framåt! 

• Håll händerna på höfterna. 
• Stå med fötterna så att de nästan rör vid varandra. 

• Blunda.  

• Under varje försök stå så stilla som möjligt så länge 

du kan eller tills jag säger att du kan sluta. 

 10. STÅ PÅ ETT LUTANDE UNDERLAG – 
BLUNDANDES 

(MoLab‐registrering, tre försök) 

• Stå först i NEUTRAL POSITION ‐ 
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) Ta 
ett steg framåt! 

• Var snäll och stå på detta lutande underlag med dina tår vända 
mot översta kanten.  

• Placera fötterna med axelbredds‐avstånd och händerna på 
höfterna.  

• Jag kommer att börja tidtagningen så snart du har stängt ögonen. 

11. GÅNG ÖVER HINDER 
(MoLab‐registrering, tre försök) 

• Stå först i NEUTRAL POSITION ‐ 
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) Ta 
ett steg framåt! 

• Börja gå med din vanliga hastighet. 

• När du kommer fram till lådorna, kliv över, inte 

runt dem, och fortsätt att gå.  

 12. TUG UTAN/MED KOGNITIV UPPGIFT 
(MoLab‐registrering, tre försök TUG samt tre 

försök TUG_cog) 
• TUG:  

När jag säger ”GÅ!” skall du resa dig upp från stolen och i din normala takt 
passera det tejpade sträcket, vända dig om, gå tillbaka och sätta dig på 
stolen igen.  
Jag kommer att registrera hur lång tid det tar. 
Kognitiv uppgift (subtraktionsövning): 
Räkna baklänges, med tre siffror åt gången, från (numret) medan du sitter 
på stolen. 
TUG med kognitiv uppgift (subtraktionsövn.): 
Nu skulle jag vilja att du räknar baklänges från (annat nummer), med 3 
siffror åt gången, och när jag säger ”GÅ!”, fortsätter du att räkna baklänges 
samtidigt som du reser dig upp från stolen och i din normala takt går över 
det tejpade sträcket, vänder dig om, går tillbaka och sätter dig på stolen 
igen.  
Jag kommer att registrera hur lång tid det tar. 

 



 
 

13. GÅNG I SJÄLVVALD HASTIGHET 
(MoLab‐registrering, ett försök) 

• Stå först i NEUTRAL POSITION ‐ 
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) Ta 
ett steg framåt! 

• Gå som vanligt, som om du är ute på en 
promenad. 

• Gå härifrån och fram till konen, vänd, gå tillbaka, 

vänd, gå fram till konen igen.  

 14. GÅNG I OLIKA HASTIGHETER 
(MoLab‐registrering, tre försök) 

• Stå först i NEUTRAL POSITION ‐ 
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) Ta 
ett steg framåt! 

• Börja gå med din vanliga gånghastighet.  

• När jag sedan säger ”fort”, gå så fort du kan. 

• När jag säger ”långsamt”, gå mycket långsamt. 

15. GÅNG MED HUVUDVRIDNINGAR 
(MoLab‐registrering, tre försök) 

• Stå först i NEUTRAL POSITION ‐ 
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 

Ta ett steg framåt! 

• Börja gå med din vanliga gånghastighet och vrid/sedan huvudet till 
höger när jag säger ”höger” och vänster när jag säger ”vänster”. 

• Försök att fortsätta gå rakt fram. 

 16. GÅNG MED 180 GRADERS VÄNDNING  
(ett försök) 

• Börja gå med din vanliga gånghastighet och när 
jag säger ”vänd och stopp”, vänd om så fort som 
möjligt för att titta i motsatt riktning och stanna.  

• Efter denna tvärvändning, bör dina fötter vara 

tätt ihop. 

17. GÅNG MED KOGNITIV UPPGIFT 
(MoLab‐registrering, tre försök) 

• Stå först i NEUTRAL POSITION ‐ 
(fötterna höftbrett, armarna hängande utmed sidorna och titta på krysset) 

Ta ett steg framåt! 

• BARN: 
GÅ I VANLIGT TEMPO. SAMTIDIGT SOM DU GÅR SKA  
DU RÄKNA UPP SÅ MÅNGA DJUR DU KAN KOMMA PÅ.  

• VUXEN:  
GÅ I VANLIGT TEMPO. SAMTIDIGT SOM DU GÅR SKA 
DU RÄKNA UPP ÅRETS MÅNADER BAKLÄNGES. 
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Rekryteringsposter 

 

 



 
 

Bilaga 5 

Rekryteringsbrev 

Förfrågan och information om deltagande i kontrollgrupp i en forskningsstudie 

 

Information till vuxna deltagare  

 

Uppföljningsstudie av barn och ungdomar som behandlats för tumör i lillhjärnan  

 

Härmed tillfrågas Du om Du vill delta i en kontrollgrupp till en studie kring långsiktiga 

komplikationer hos personer som i barndomen behandlats för en tumör i lillhjärnan. 

 

Bakgrund och syfte 

 

Varje år opereras några barn och ungdomar för tumörer i lillhjärnan; en del av tumörerna är 

godartade av typen låggradiga astrocytom. I nuläget finns det för lite kunskap kring hur det går 

framöver för de barn, - ungdomar- och vuxna som behandlats för den här typen av tumörer. 

Syftet med studien är att undersöka hur det gått på lång sikt för att på så sätt förhoppningsvis 

kunna förbättra vård och rehabilitering. Vi hoppas också att undersökningen skall leda till att vi 

ska kunna ge bättre råd och rekommendationer exempelvis till skola och i arbetslivet. 

 

I undersökningen ingår tester av motorik och balans och vi behöver därför en kontrollgrupp för 

att på så sätt kunna jämföra personerna som haft en hjärntumör med personer i samma ålder, som 

inte behandlats för en hjärntumör. 

 

 

Så här går undersökningen till 

 

Undersökningen kommer att genomföras på Gåskolan, Ingång 85, bv, Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Undersökningen genomförs under ca 50 minuter av sjukgymnast, alternativt av 

sjukgymnaststudenter under handledning av sjukgymnast. 

 

 



 
 

Vilka undersökningar görs? 

 

Sjukgymnast kommer att undersöka Din balans och Din motorik.  För detta kommer vi att 

använda oss av ett bärbart rörelseanalyssystem, det s.k. MoLab-systemet. I det ingår sensorer som 

ser ut ungefär som tändsticksaskar. Med hjälp av självhäftande linda och tejp sätts de på  bäcken, 

lår och underben. Dessa små rörelsemätare kommer att användas för att samla in data när 

genomför olika balansuppgifter och när Du går. Informationen från sensorerna skickas trådlöst 

vidare till en dator. Detta är helt smärtfritt och risken för skada eller obehag bedöms vara 

minimal.  

 

Praktiska frågor 

 

Om Du är intresserad av att delta i studien så kommer Du att kallas för undersökning på 

Gåskolan. Deltagandet skall inte innebära några merkostnader för Dig.  

 

Som tack för deltagandet kommer Du att få två stycken biobiljetter. 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta deltagandet.  

Om Du väljer att avstå eller att avbryta Ditt deltagande behöver Du inte uppge varför. 

 

Hur får jag reda på resultaten? 

 

Vi kommer att redovisa resultaten i samband med undersökningen.  

 

Resultaten av undersökningarna kommer att bearbetas så att den enskilde dvs. Du själv inte kan 

identifieras. Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen, PuL har 

Du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om Dig som registrerats och vid 

behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson för hela forskningsstudien är Ingela Kristiansen. 

 

När studien är klar få Du gärna ta del av den som helhet och om Du önskar skickar jag hem ett 

exemplar av den. Alla resultat kommer att vara avidentifierade och redovisas för gruppen som 

helhet. 
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Manual för eventsättning av faser för balansuppgiften Timed Up and Go 

Observera att ’Fas 2-6_start’ sammanfaller med eventen för ’Fas 1-5_stop’, så dessa kommer inte 

att sättas.  

Fas1_start: Plotta grafen för ”pelvis x”. Tiden för eventet sätts när bäckenets framåttippning 

startar. Detta event kan i de flesta mätningar sättas där grafen för ”pelvis x” börjar gå uppåt. 

Fas1_stop: Plotta grafen för ”hip x” för det aktuella benet. Tiden för eventet sätts då låret för det 

första svängbenet börjar sin rörelse framåt i x, dvs höftvinkeln förändras.  

Fas2_stop: Plotta grafen för ”pelvis z”. Tiden för eventet sätts när bäckenet börjar rotera kring 

transversalaxeln.  

Fas3_stop: Granska grafen för ”pelvis z”. Tiden för eventet sätts när bäckenet roterat nästan 

färdigt och svängbenet precis börjar röras framåt i x (graf ”hip x”).  

Fas4_stop: Granska grafen för ”pelvis z”. Tiden för eventet sätts när bäckenrotationen efter 

gångsträcka 2 börjar.  

Fas5_stop: Granska grafen för ”pelvis z”. Tiden för eventet sätts när bäckenrotationen/ 

vändningsrörelsen slutat och personen börjar sätta sig ner. 

Fas6_stop: Granska grafen för ”pelvis x”. Tiden för eventet sätts då personen precis satt sig ner, 

men innan bäckenet börjar tippa bakåt.  

 

Exempel på Eventsätning för faser i MoLab analyze  

från ett försök med TUG_cognitiv hos en kontrollperson 
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Demografiska uppgifter om deltagare i studien 

 

ID Ålder Kön Vikt Längd 

ID01 21 Kvinna 65 173 

ID02 22 Kvinna 60 166 

ID03 24 Kvinna 64 164 

ID04 24 Man 80 183 

ID05 26 Man 75 176 

ID06 22 Kvinna 74 168 

ID07 31 Kvinna 82 152 

ID08 32 Man 72 188 

ID09 26 Man 70 183 

ID10 22 Kvinna 70 169 

ID11 26 Man 74 183 

 


