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Sammanfattning  

 

Bakgrund:  Patienter med idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH) som 
utreds och opereras med shunt på Karolinska Universitetssjukhuset, 
kan få en bättre gångförmåga och livskvalité efter operation.  

Problemformulering:  Begränsad kunskap finns avseende den utredning som leder till 
shuntoperation på Karolinska universitetssjukhuset, samt hur 
operationen påverkar gångförmåga och hälsorelaterad livskvalité 
hos patienter med iNPH. 

Syfte:  Studien undersökte skillnader avseende gångförmåga och även 
hälsorelaterad livskvalité preoperativt och tre månader postoperativt 
hos patienter med iNPH.  

Metod:  Urvalet bestod av 118 patienter med iNPH som genomgått 
shuntoperation. De fick utföra gångtester samt skatta sin 
hälsorelaterade livskvalité pre- och tre månader postoperativt. 

Resultat:  Patienterna hade signifikant bättre gångförmåga och funktionell 
gångförmåga postoperativt. Ingen klinisk signifikant skillnad sågs 
avseende skattad hälsorelaterad livskvalité postoperativt.   

Slutsats: Patienter med iNPH som utreds och opereras med shunt på 
Karolinska universitetssjukhuset hade en bättre gångförmåga och en 
högre skattad hälsorelaterad livskvalité postoperativt.  

Nyckelord:  Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, gångförmåga, hälsorelaterad 
livskvalité, shuntoperation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Abstract  
 
 
Background:  Patients with idopatic normal pressure hydrocephalus (iNPH) that 

are investigated och treated with shunt surgery may improve their 
walking ability and health related quality of life after surgery.  

Focus:  There is limited knowledge regarding the investigation that leads to 
shunt surgery at Karolinska University Hospital, and how the 
surgery affects walk ability and health related quality of life, in 
patients with iNPH.   

Aim: The study investigated the differences regarding gait ability as well 
as health related quality of life, among patients with iNPH, before 
and three months after surgery. 

Method:  The study included 118 patients with iNPH, that underwent shunt 
surgery. The patients performed walking tests and estimated their 
health related quality of life, before and three months after surgery.   

Results:  The patients had a significant better walking ability after surgery. 
No clinical significant difference was seen regarding health related 
quality of life. 

Conclusion: Patients with suspected iNPH who were investigated and treated 
with shunt surgery at Karolinska University Hospital, had a better 
walking ability and a higher health related quality of life after 
surgery.  

Keywords: Idopatic normal pressure hydrocephalus, gait, gait ability, health 
related quality of life, shunt surgery.  
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Bakgrund 
Idiopatisk normaltryckshydrocefalus 

Hydrocefalus är ett tillstånd med ökad mängd cerebrospinalvätska i hjärnan, vilket ger vidgade 

ventriklar intrakraniellt. Idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH), dvs. kommunicerande 

hydrocefalus utan känd orsak, är den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna(1).  

  

Vid iNPH ses ett vidgat ventrikelsystem (Evans index >0,3), liten callosum-vinkel (< 90°), ett 

lätt förhöjt inrakraniellt tryck och ett lumbalt cerebrospinalt tryck under 18mmHg ((vilket anses 

vara ett normalt tryck))(1,2). Till skillnad från icke-kommunicerande hydrocefalus är 

likvorflödet i ventriklarna inte obstruerat (1). 

Prevalensen av iNPH ökar med en stigande ålder och drabbar i synnerhet människor över 65 år. 

Uppskattad prevalens i Sverige är 0,2 % i åldern 70-79 år och 5,9 % över 80 år (3–5) varav 

män och kvinnor drabbas i samma utsträckning (4). Sjukdomen anses vara underdiagnostiserad 

och underbehandlad (6). Orsaken till iNPH är okänd, dock har kärlsjukdom angetts som en del i 

utvecklingen av iNPH (1,7).  

INPH är en av få demenssjukdomar där det finns en symptomlindrande och bromsande 

behandling. Obehandlad leder sjukdomen till irreversibla skador i hjärnan (8). Utvecklingen av 

iNPH är smygande och progressen långsam (över månader/år) utan fluktuationer (9). Den 

kliniska bilden är grundläggande för diagnosen. Typiska symptom är gång- och 

balanssvårigheter, kognitiva svårigheter och urininkontinens. Vanligtvis finns minst tre av de 

fyra symptomen (10). Mest framträdande är en gångstörning som också oftast är 

debutsymtomet. Gången är ofta bredspårig, hasande och ibland förekommer även frysningar. 

Nedsatt balans med en dragning bakåt, samt kognitiva svårigheter med ett Mini Mental State 

Examination (MMSE) < 25 poäng (10) är andra vanliga symptom. Andra karaktäristiska drag 

är trötthet, långsam tankeförmåga och en nedsatt initiativförmåga (7). 

Vaskulär sjukdom och vaskulära riskfaktorer är överrepresenterade hos patienter med iNPH i 

jämförelse med normalpopulationen (11). Även psykosociala faktorer såsom stress och 

depression är vanligare hos patienter med iNPH. Depression är den viktigaste faktorn till låg 

livskvalité hos patienter med iNPH(11).  
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Behandling 

Behandling av iNPH sker genom en operation där patienten får en ventrikuloperitoneal shunt, 

som avleder cerebrospinalvätskan från hjärnan via en silikonslang till bukhålan. Dräneringen av 

cerebrospinalvätskan kan styras genom att shuntventilens öppningstryck kan regleras. Likvor 

tömmer sig från ventriklarna om det intraventrikulära trycket överstiger nivån som ventilen är 

inställd på. Regleringen av ventilen utförs icke invasivt med produktspecifik utrustning som 

placeras på huden över shuntventilen (12–14). 

 

Tiden det tar till utredning och operation är avgörande för graden av förbättring. Lång väntan 

från diagnos till operation (mer än 3 månader) kan medföra en begränsad förbättring av 

patientens besvär postoperativt (9)  
 

Det finns en hälsoekonomisk vinst med att operera patienter med iNPH. De patienter som 

opereras får en ökad livslängd med 2,2 år varav 1,7 år Quality – adjusted life years (QALY).  

Kostnaden för operationen är lägre i jämförelse med andra jämförbara operationer för äldre 

patienter såsom deep brain stimulation (DBS) och knäplastik(15).  

Utredning av iNPH 

Idag finns det sju universitetssjukhus i Sverige som utreder och opererar patienter med 

misstänkt idiopatisk normaltryckshydrocefalus (16). Shuntoperationen utförs på ett 

standardiserat sätt på samtliga sjukhus. Däremot skiljer sig utredningen vid de olika sjukhusen. 

Gemensamt för majoriteten av sjukhusen är att bedömningarna utgår från ett s.k. Standardiserat 

iNPH protokoll (17), som ligger till grund för ställningstagande till eventuell operation. På 

Karolinska Universitetssjukhuset utförs fler tester utöver de som finns med i iNPH protokollet. 

Samma protokoll med det utökade antalet tester används även vid utvärdering postoperativt 

(18).  

Den genomsnittliga operationsincidensen för landet var 3.6 personer per 100 000 invånare 

under perioden 2016–2018 (19). Karolinska Universitetssjukhuset är det sjukhus som har det 

största upptagningsområdet, sett till antalet patienter. Det är även det sjukhus som har den näst 

lägsta operationsincidensen av iNPH, med ca 3.0 personer per 100 000 invånare (2016–2018) 

(16).  
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Den genomsnittliga väntetiden för operation var kortare på Karolinska Universitetssjukhuset 

med 9,6-19,4 veckor (2016-2018) i jämförelse med den genomsnittliga väntetiden i landet som 

var 15-19,2 veckor (2016-2018) (16). 

 

Karolinska Universitetssjukhuset är det enda universitetssjukhus i Sverige som inte använder 

Celda likvordynamik undersökning med infusionstest. Undersökningen används i olika grad 

hos de övriga universitetssjukhusen. Celda system är en medicinteknisk utrustning som 

kartlägger cerebrospinalvätskedynamiken. Undersökningen utförs genom att vätska tillförs till 

cerebrospinalvätskan under ett konstant tryck, där flödet och tryckökningen mäts. Resistensen i 

systemet är talande för om iNPH föreligger (hög resistens). Undersökningen kan underlätta 

ställandet av diagnosen iNPH samt identifiera de patienter som är hjälpta av shuntoperation 

(20). Detta gör att det är av ytterligare vikt att utvärdera resultatet av den utredning och 

operationsresultat som ges på Karolinska Universitetssjukhuset.  

 

Utredning och behandling av iNPH på Karolinska Universitetssjukhuset 

Patienten blir remitterad av geriatriker eller sin husläkare till neurolog, med frågeställning 

iNPH. Dessförinnan ska patienten under det senaste halvåret genomgått radiologi av hjärnan, 

där bilden visar kommunicerande hydrocefalus av typen iNPH. Neurologen bedömer om 

symptombilden är förenlig med iNPH och om så är fallet remitteras patienten för fortsatt 

neurologisk utredning till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge/Solna med ett s.k. 

tapptest, vilket är en del av utredningen vid iNPH (21).   

Vid ett tapptest undersöks likvordynamiken, för att försöka att förutse effekten av insättandet 

av en shunt. Via lumbalpunktion tappas 40 ml av cerebrospinalvätskan ut, vilket medför en 

tillfällig tryckminskning i hjärnan (22).  

 

Effekten av tappningen värderas genom fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska bedömningar 

0–3 timmar före respektive ca 24 timmar efter lumbalpunktion. Fysioterapeutens bedömning 

syftar till att identifiera gångrubbning och balansnedsättning som är typiska för 

diagnosgruppen, samt till att utvärdera effekten av tappningen avseende gång- och 

balansförmåga (21).  
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Testerna utförs enligt ett standardiserat protokoll för iNPH (17). I iNPH protokollet ingår 

följande:  

– 10m gångtest 

– gradering av gångrubbning  

– rankinskala av beroendegrad i ADL 

– stående balanstest 

Utöver de tester som utförs enligt iNPH protokollet, får patienten även utföra: 

– Timed Up and Go (TUG), som mäter funktionell gångförmåga 

– Rombergs test, som mäter statisk balans 

– W8 gångtest, som mäter dynamisk balans 

Samtliga tester utförs två gånger vid varje testtillfälle, varav det bästa resultatet noteras i 

journalen och överförs till iNPH-skalan(21). 

Samma protokoll utförs även vid uppföljning tre månader postoperativt.   

 

Arbetsterapeuten utför bedömning av aktivitetsutförande, motoriska och kognitiva förmågor, 

samt om symptombilden är förenlig med iNPH. Även självskattningsinstrument avseende 

urininkontinens och hälsorelaterade livskvalité (EQ-5D5L) används.  
 

Resultaten från delar av de motoriska, neuropsykologiska testerna och skattning av urin-

inkontinens bildar tillsammans iNPH skalan (17). Hundra poäng representerar normal funktion 

och noll representerar svår dysfunktion (17). Den totala poängen på iNPH skalan är 

medelvärdet av de inräknade poängen. Gång (gradering av gångrubbning, antal steg och tid på 

10m gångtest) ger dubbelt så mycket poäng som de andra domänerna, då det i studier gett mest 

utslag vid tapptestutredning (23).  
 

Därefter delas den sammanlagda poängen med fem. Ett positivt tapptest med förbättring på fem 

poäng eller mer av totalsumman på iNPH-skalan talar för att patienten kan vara hjälpt av en 

shuntinläggning. Negativt utfall av tapptest innebär dock inte att en positiv effekt av 

shuntbehandling är utesluten (17).  

 

Utöver de tester som ingår i iNPH protokollet, ligger även de andra testerna som utförs på 

Karolinska Universitetssjukhuset, till grund för ställningstagande till operation. Detta innebär 

att om dessa tester får positiva utfall vid tapptest, kan patienten bli erbjuden shuntinläggning 

trots att patienten inte har förbättrats med fem poäng enligt iNPH-skalan.  
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Då patienten genomgått tapptest, skickas remiss till intern hydrocefaluskonferens, där ansvarig 

neurolog, neurokirurg, neuroradiolog, koordinator, fysioterapeut och arbetsterapeut närvarar. 

Om en typisk klinisk bild som vid iNPH finns i kombination med förändringar på magnetisk 

resonanstomografi/datortomografi som stödjer diagnosen samt ett positivt utfall av tapptest, 

kan en shuntinläggning övervägas. Patientens samsjuklighet har även betydelse vid 

ställningstagande till shuntoperation. Om teamet fattar beslut att patienten kan erbjudas en 

shunt, får patienten och dess närstående träffa en neurokirurg på mottagningen för information 

och diskussion, och det slutliga beslutet tas om patienten skall opereras eller inte. Patienten 

tillfrågas via brev i kallelsen till operation om godkännande till att registreras i 

Hydrocefalusregistret (18,21). Under tidsperioden november 2018 till september 2019 var det 

126 patienter som utretts med tapptest (på Karolinska universitetssjukhuset, St Görans sjukhus 

och Danderyds sjukhus) som togs upp på Hydrocefalusronden, varav 60 % av patienterna 

opererades med shunt.  

 

På Karolinska Universitetssjukhuset används två olika typer av shuntar för operation av 

patienter med normaltryckshydrocefalus. Den shunt som används mest är en omställningsbar 

shunt som heter Strata. Inställningen är i de flesta fallen initialt på 1,5 vilket med patienten i 

planläge motsvarar öppningstrycket 80 mmH2O. Patienter med blödningsbenägenhet pga. t.ex. 

antikoagulantisk behandling kan utveckla subduralhematom. Det är därför viktigt att kunna 

ändra motståndet i shunten för att hindra progress av blödningen på ett icke invasivt sätt. Strata 

är användbar i de fall patienten har blödningsbenägenhet eller står på antikoagulantia. Den 

andra shunten som används är Delta, med 90 cm lång bukkateter, den är inte omställningsbar. I 

Sverige använder majoriteten av neurokirurgerna omställningsbara shuntar och i Stockholm 

används allt färre shuntar av typen som inte är omställningsbara.   

 

Karolinska Universitetssjukhuset har ett standardiserat protokoll för iNPH vid uppföljning av 

patienten efter operation för att utvärdera effekten av shuntinläggningen. Uppföljningen 

innebär att patienten tre månader postoperativt återkommer för en röntgenkontroll med DT 

hjärna, utvärdering hos fysioterapeut och arbetsterapeut samt klinisk kontroll hos operatör. Sex 

månader postoperativt blir patienten återigen bedömd av neurolog (21). 

 

Rehabilitering efter operation 

Patienten skrivs vanligtvis ut till hemmet dagen efter operationen. Om patienten har svårighet 

att återgå till hemmet kan geriatrisk rehabilitering erbjudas. Om patienten är i behov av översyn 



6 
 

av t.ex. hjälpmedel i hemmet eller har en ökad fallrisk, skickas remiss till 

fysioterapeut/arbetsterapeut inom primärvård för uppföljning. 
 
Kunskapsläget idag  

Kunskapsläget avseende effekten av shuntinläggning är idag begränsat. I en kontrollerad 

svensk studie (24) jämfördes effekten av shuntinläggning i jämförelse med placebo (som erhöll 

en shunt med tillfälligt stängd shuntventil) för patienter med iNPH. Resultaten visade att 

shuntbehandling förbättrade motoriska och psykometriska egenskaper enligt objektiva mått. 

Utöver det finns ingen kontrollerad studie som har jämfört behandling av shunt i jämförelse 

med ingen shunt vid iNPH (25,26).  Det förekommer varierande resultat i olika studier av 

shuntbehandling och därmed är det svårt att fastställa effektiviteten av shuntoperationer för 

patienter med iNPH. Mellan 30-90 procent av de iNPH patienter som opererats med shunt är 

förbättrade vid uppföljning i jämförelse med bedömning preoperativt (12,27). Förbättring har 

mätts kliniskt med en ökad gånghastighet, steglängd och en förbättrad kognitiv förmåga (28). 

Även subjektiva förbättringar avseende urininkontinens och hälsorelaterad livskvalité har 

presenterats (29,30).  

 

Problemformulering 

Då utredningen av patienter med iNPH skiljer sig mellan de olika universitetssjukhusen, är det 

av vikt att utvärdera de shuntoperationer som görs på Karolinska Universitetssjukhuset. Detta 

är betydelsefullt för att rikta behandlingen med shuntoperation till de patienter som har bäst 

nytta av den, dvs. vilka patienter som blir mest hjälpta av en operation. För att utvärdera 

förändringar användes tre reliabilitets- och validitetstestade mätinstrument, som undersökte 

patienternas gångförmåga och skattade hälsorelaterade livskvalité, egenskaper vilka kan 

förändras efter en shuntoperation.   

 

Syfte  

Studien är en del av ett förbättringsarbete och syftar till att utvärdera de patienter som opererats 

med shunt pga. iNPH på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, avseende gångförmåga, 

funktionell gångförmåga och hälsorelaterad livskvalité tre månader efter shuntoperation. 
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Frågeställningar 

1. Vilken förändring av gångförmåga kan ses avseende tid och antalet steg hos patienter 

med iNPH som opererats med shunt, preoperativt respektive postoperativt, mätt med 

10m gångtest? 

2. Vilken förändring av funktionell gångförmåga kan ses avseende tid och antal steg hos 

patienter med iNPH som opererats med shunt, preoperativt respektive postoperativt, mätt 

med TUG? 

3. Vilken förändring kan ses avseende självskattad hälsorelaterad livskvalité hos patienter 

med iNPH som opererats med shunt, preoperativt respektive postoperativt mätt med EQ-

5D-5L? 

4. Vilken förändring kan ses avseende självskattad hälsorelaterad livskvalité hos patienter 

med iNPH som opererats med shunt preoperativt respektive postoperativt mätt med EQ 

VAS? 
Metod 
Design 

Studien är en kvantitativ retrospektiv longitudinell studie med en komparativ design. Den avser 

att kartlägga eventuella skillnader avseende gångförmåga och skattad hälsorelaterad livskvalité 

hos patienter som opererats med shunt pga iNPH.  

 

Studien är kvantitativ då den ämnar undersöka den numeriska relationen mellan de mätbara 

instrumenten TUG och 10m gångtest och de skattade egenskaperna EQ-5D-5L. 

Studien är longitudinell, då data samlas in vid två olika tidpunkter. Designen består av 

deskriptiv statistik som beskriver patientgruppen samt analytisk statistik som besvarar studiens 

frågeställningar (31).  

 

Urval 

Samtliga patienter som utretts med tapptestutredning enligt iNPH protokoll och genomgått 

shuntoperation pga. iNPH på Karolinska Universitetssjukhuset, samt gett samtycke till 

registrering i Hydrocefalusregistret under tidsperioden 2016-01-01 till och med 2018-12-31, på 

Karolinska Universitetssjukhuset, har inkluderats. I Hydrocefalusregistret ingår ca 99 % av alla 

opererade.  
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Totalt hade 142 patienter utfört tapptestutredning och opererats med shunt pga. misstänkt iNPH 

på Karolinska Universitetssjukhuset under tidsperioden 2016-01-01 till och med 2018-12-31. 

Arton av dessa patienter hade inte utvärderats postoperativt. Sex patienter kunde inte utföra 

TUG och 10m gångtest pre- eller postoperativt och exkluderades därför ur studien. Totalt 

inkluderades 118 patienter i studien.  

 

Undersökningsgruppen 

Patienternas bakgrundsdata vad gäller ålder, kön, antal deltagare och shunt typ presenteras i 

tabell 1, patienternas åldersfördelning vid shuntoperation presenteras i diagram 1.  

Tabell 1. Patienternas bakgrundsdata. 
 

 
 

 
Diagram 1.  Åldersfördelning vid shuntoperation. 
 

Inklusionskriterier: De patienter som de som utretts med tapptest och genomgått 

shuntoperation och utfört standardiserade gång- och balanstest med fysioterapeut innan- 

respektive efter shuntoperation, samt svarat på mätinstrument om hälsorelaterad livskvalité, på 

Karolinska Universitetssjukhuset.  

Exklusionskriterier: De patienter som inte kunnat utföra något av gångtesten. 

 

 

Antal patienter (n=118)
Medelålder (Sd) 73,5 (6)
Män (n%) 66 (55,9%)
Kvinnor (n%) 52 (44,1%)
Stratashunt 93 (78,8%)
Deltashunt 25 (21,2%)
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Datainsamlingsmetoder 

Bakgrundsdata avseende operationsdatum, kön, ålder, och shunt typ samlades in.  

 

10m gångtest  

Vid 10m gångtest räknas den tid och antalet steg det tar för en patient att gå 10m rakt framåt i 

självvald hastighet. Testet startas med en stående start och avslutas med ett gående stopp. 

Testet utförs två gånger och därefter beräknas medelvärdet av den tid och det antal steg det tar 

för patienten att utföra testet (32).  

 

Testet anses ha en mycket god intrabedömarreliabilitet och en god interbedömarreliabilitet hos 

patienter med iNPH (32). Det anses även ha god validitet (33). Gånghastighet har hos äldre 

människor visat sig återspegla funktionsnivå och hälsa. En förhållandevis hög gånghastighet är 

kopplat till ökad överlevnad (34). Äldre personer (74.2± 2.9) vars vanliga gånghastighet är 

<1m/s anses ha hög risk för hälsorelaterade sjukdomar, medan en gånghastighet ≥1m/s 

indikerar en lägre risk(35).   

 

Det finns inte någon standardiserad klinisk relevant förändring på 10m gångtest. Förändringen 

varierar beroende på sjukdomstillstånd och diagnos. Hos geriatriska patienter är en förbättring 

på 10m gångtest 0,13m/s kliniskt relevant och hos patienter med misstänkt iNPH är en 

förbättring av gånghastighet och antal steg på 10 % en klinisk relevant förändring(36,37).   

 

Timed up and go  

Timed up and go (TUG) är ett reliabelt kvantitativt mätinstrument som är utformat för att 

utvärdera fallrisk hos äldre personer (37). TUG är även validitets- och reliabilitets testat för att 

mäta funktionell gångförmåga och kan användas för att mäta klinisk förändring över tid (37). 

TUG har använts i ett flertal studier vid iNPH (38,39). Testet mäter den tid det tar för en patient 

att resa sig upp från en stol, gå tre meter fram till ett markerat streck, vända sig om och gå 

tillbaka igen till stolen, i sin normala gångtakt, och sätta sig ned igen. Tiden mäts med ett 

tidtagarur från det att patienten blir ombedd att starta till dess att patienten sitter på stolen igen. 

Patienten är tillåten att använda gånghjälpmedel, vilket noteras i protokollet. Fysisk assistans 

skall ej ges vid bedömningen. Testet utföres två gånger och bästa försök noteras som resultat. 

De motoriska delmoment som undersöks i TUG är uppresning från stol, gångförmåga, förmåga 

att vända sig om och att sätta sig ned. Dessa moment kräver dynamisk balans, muskelstyrka 

och kognition och ett snabbare utförande indikerar en bättre prestation (37,40).  
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Det finns inte någon klinisk relevant förändring på TUG, då förändringen varierar beroende på 

personens sjukdomstillstånd, ålder, vikt, längd, kön och kognition (41). 

 

EQ-5D-5L 

Ett sätt att mäta hälsorelaterad livskvalité inom sjukvården är med hjälp av instrumentet 

EuroQoL 5 Dimension (EQ-5D-5L) (42). EQ-5D-5L är ett reliabelt och valitt mätinstrument 

som avser att mäta hälsorelaterad livskvalité (43–45). Det är inte validitets- och reliabilitets 

testat för patienter med iNPH (42). EQ-5D-5L är ett generellt mätinstrument och ger möjlighet 

att jämföra resultaten mellan olika interventioner och grupper oavsett sjukdomstillstånd. EQ-

5D-5L är standardiserat och beskriver samt mäter hälsoutfall. Instrumentet består av två delar, 

varav den första är ett beskrivande frågeformulär. Patienten skattar sin hälsa inom fem olika 

områden; rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och rädsla/nedstämdhet. 

(42). 

Den andra delen består av en vertikal visuell analog skala (EQ VAS), där patienten får markera 

med ett kryss hur bra eller dålig hens hälsa är idag. Skalan är numrerad från 0 till 100, där 0 är 

sämsta tänkbara hälsa och 100 är bästa tänkbara hälsa. EQ VAS kan användas som ett 

kvantitativt mätinstrument för hälsostatus som visar patientens egen uppfattning (42). 

Minsta kliniska signifikanta skillnad har inte undersökts för patienter med NPH på EQ-5D-5L, 

men däremot för patienter med stroke, gliom, systemisk skleros och cancer. Minsta kliniska 

signifikanta skillnaden har angetts till 0,08-0,10 för EQ-Index och 8,61 - 10,82 för EQ VAS 

(44,54,60).   

 

Genomförande 

Studien tog del av redan insamlade data från Hydrocefalusregistret. Data i registret införs av 

undersköterskor som är anställda på neurokirurgmottagningen på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna. Data gällande 10m gångtest, funktionell gångförmåga mätt med 

TUG, hälsorelaterad livskvalité mätt med EQ-5D-5L och bakgrundsdata såsom patienternas 

kön, ålder, operationsdatum och shunttyp hämtades från registret. I de fall data saknades i 

Hydrocefalusregistret, eftersökte författaren korrekt data i patienternas journaler. Då denna 

granskning utfördes på journaldata som saknades i registret, framkom att delar av resultaten på 

10m gångtest, TUG och EQ-5D-5L som registrerats i registret inte stämde med det som stod i 
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patienternas journaler. Författaren gick därför in i samtliga patienters journaler och 

kontrollerade att de data som fanns i registret stämde. I de fall den inte stämde korrigerades 

data genom att jämföra data med journalerna. Författaren hade etiskt godkännande att inhämta 

data från patienternas journaler. Etthundraarton patienter inkluderades för dataanalys.  

 

Databearbetning 

Bearbetningen av det insamlade materialet skedde med kalkylhanteringsprogrammet Microsoft 

Excel och JMP trial 14. Resultaten ansågs statistiskt signifikanta vid p <0,05.  

 

Frågeställningarna avseende skillnaden i gånghastighet på 10m gångtest och EQ VAS 

besvarades med analytisk statistik. Gånghastigheten stod i registret i antal sekunder, men 

räknades om med hjälp av Excel till meter per sekund (m/s). Beroende T-test användes, då data 

var normalfördelad och två relaterade grupper jämfördes. Data från det här instrumentet var på 

kvotnivå och intervallskala. Frågeställningarna redovisades med medelvärde och 

standardavvikelse och presenterades både i tabeller och i stapeldiagram.  

 

Frågeställningarna avseende skillnaden på 10m gångtest sett till antalet steg, TUG avseende 

funktionell gångförmåga och antalet steg besvarades med analytisk statistik, med medianvärde 

och spridningsmått (25-75 percentiler).  Då data inte var normalfördelad användes Wilcoxon 

teckenrangtest. Data var initialt på kvotnivå men gjordes om till rangordnad data på ordinal 

skalnivå.  

 

Frågeställningen avseende skattad hälsorelaterad livskvalité mätt med EQ-5D-5L besvarades 

med analytisk statistik, med medianvärde och spridningsmått (25-75 percentiler). Data från 

instrumentet var rangordnad, på ordinal skalnivå. Data analyserades med hjälp av EQ-5D-5L 

Crosswalk Index Value Calculator (48). Värdena presenterades i tabellform och i ett 

linjediagram, detta i enlighet med hur data från EQ-5D-5L sammanställs (42).  

 

Etiska överväganden 

Patienterna har erhållit skriftlig information om Hydrocefalusregistret, att forskning genomförs 

efter anonymisering, där patienterna har möjlighet att gå ur registret om de önskar.  Studien 

granskades och godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, diarienummer 

2019–00353. Data förvarades under bearbetningen på ett USB-minne i ett låst skåp.  
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Resultat 
Av de inkluderade hade 65 patienter (55 %) fått ≥5 poängs förbättring på iNPH skalan efter 

tapptest, 19 patienter (16 %) hade fått < 5 poängs förbättring efter tapptest och sju (6 %) var 

försämrade i jämförelse med innan tappningen. För 27 patienter (23 %) var resultaten efter 

tappning enligt iNPH skalan inte uträknade pga. ofullständiga data.  

 

Av de opererade som utvärderats med iNPH skalan tre månader postoperativt hade 78,4% 

förbättrats ≥5 poäng enligt iNPH skalan.  

 
1. Förändring av gångförmåga avseende tid och antal steg hos patienter med iNPH som 

opererats med shunt, preoperativt respektive postoperativt, mätt med 10m gångtest. 

 
10m gångtest började användas för att utvärdera shuntoperationer våren 2016. Dessförinnan 

användes 20m gångtest med mätning av maximal gånghastighet. Detta gjorde att 22 av de 118 

patienterna exkluderades.  

 

Tre patienter klarade inte att utföra 10m gångtest preoperativt men postoperativt. En patient 

kunde utföra testet preoperativt men inte postoperativt. En patient kunde inte utföra testet alls 

och en patient saknade resultat pga. att resultatet inte var inskrivit i journalen. Totalt återstod 90 

patienter för dataanalys. 

 
Postoperativt hade patienterna en signifikant snabbare gånghastighet (p<0,0001) i jämförelse 

med preoperativt. Den procentuella förbättringen var i medelvärde 15,7%. Den största 

procentuella förbättring av gånghastigheten var 78 % och den största försämringen var 36 % av 

gånghastigheten.  

I Tabell 2 nedan presenteras antalet deltagare, medelvärde i m/s, standardavvikelse och p-

värde.  
Tabell 2. Förändringen avseende 10m gångtest i m/s pre- och postoperativt 

 
Preoperativt   Postoperativt   

              
n Medel Sd n Medel Sd p 
              
90 0,73m/s ±0,26m/s 90 0,87m/s ±0,25m/s <0,0001 
n=antal patienter           
Medel=medelvärde           
Sd=standardavvikelse           
p=p-värde           
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I diagrammet nedan presenteras förändringen i m/s postoperativt i jämförelse med preoperativt.  

 
Diagram 2. Stapeldiagrammet visar hur mycket patienternas gånghastighet har förändrats 
postoperativt, där gånghastigheten blivit snabbare(-), är oförändrad 0, eller långsammare 
postoperativt (+). 

 
 

Antal steg minskade signifikant postoperativt (p<0,0001) där preoperativt medianvärde var 23 

steg (19- 30) och postoperativt var medianvärdet 20 steg (17 – 24). Totalt var det 71 patienter 

(78,9%) som gick med färre antal steg postoperativt. Fyra patienter (4,5 %) gick med samma 

antal steg. Femton patienter (16,6%) gick med fler antal steg postoperativt. I diagrammet nedan 

visas förändringen av antalet steg pre- respektive postoperativt på 10m gångtest. 

 
2. Förändring av funktionell gångförmåga avseende tid och antal steg hos patienter med 

iNPH som opererats med shunt, preoperativt respektive postoperativt, mätt med TUG. 

 

Fyra patienter kunde inte utföra TUG vid bedömning preoperativt men postoperativt. Två 

patienter kunde inte utföra TUG alls.  Totalt återstod 112 patienter för dataanalys.  

 

Patienterna hade efter operationen en signifikant kortare tid i jämförelse med innan operationen 

(p<0,0001) medianvärdet för patienterna preoperativt var 19 sekunder (14,2-24,9) och 

postoperativt 15 sekunder (12,2-19,3), vilket innebär en förbättring med 21 %. 
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Åttioen patienter (72,3 %) gick snabbare, tre patienter (2,7 %) hade oförändrat resultat och 28 

patienter (25 %) gick långsammare postoperativt. Femtio patienter (44,6 %) hade förbättrat sin 

tid med ≤5 sekunder.  

 

I diagram 4 presenteras förändringen i antalet sekunder postoperativt på TUG i jämförelse med 

preoperativt.  

 

Diagram 4. Förändringen av antalet sekunder postoperativt I jämförelse med preoperativt mätt 

med TUG där (-) innebär färre sekunder, 0 oförändrat antal sekunder och (+) fler sekunder 

postoperativt   

 
Det förelåg en signifikant skillnad avseende antalet steg innan respektive efter operationen 

(p=0,001) där medianvärdet avseende antalet steg preoperativt var 23 (33–19), medianvärdet 

avseende antalet steg postoperativt var 21 (25-17).   

 

Sjuttioåtta patienter (69,6%) gick med färre steg postoperativt, åtta patienter (7,1 %) gick med 

samma antal steg och 26 patienter (23,2%) gick med fler antal steg postoperativt. I diagram 5 

visas förändringen avseende antalet steg postoperativt i jämförelse med preoperativt på TUG.  
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3. Hälsorelaterad livskvalité- Förändring avseende självskattad hälsorelaterad livskvalité 

hos patienter med iNPH och som opererats med shunt, preoperativt respektive 

postoperativt mätt med EQ-5D-5L. 

 
Hälsorelaterad livskvalité mätt med EQ-5D-5L började användas för att utvärdera 

shuntoperationer våren 2017, vilket gjorde att 42 patienter som opererades innan februari 2017 

exkluderades. För tolv av patienterna saknades journalanteckning avseende EQ-5D-5L, som 

även de exkluderades. Totalt återstod 64 patienter.  

 

Inom samtliga subkategorier inom EQ-5D-5L var det fler patienter som rapporterade att de hade 

”inga besvär” postoperativt i jämförelse med preoperativt. Den största rapporterade förbättringen 

sågs inom subkategorin ”rörlighet”. Den minsta rapporterade förbättringen sågs inom 

subkategorin ”smärtor/besvär”. I tabell 3 nedan presenteras den självrapporterade fördelningen 

inom de fem områdena.  

 

Tabell 3. Antal patienter och procentuell fördelning inom respektive subkategori pre- och 

postoperativt mätt med EQ-5D-5L. N=64 patienter.  

  
 

 

 

 EQ-5D-5L

Rörlighet Personlig vård Vanliga aktiviteter Smärtor/besvär Nedstämdhet/oro
Inga besvär Preoperativt 6 (9,5%) 33 (52%) 15 (23%) 19 (30%) 22 (34,5%)

Postoperativt 20 (31%) 47 (73,5%) 19 (29,5%) 22 (34,5%) 27 (42%)

Lite besvär Preoperativt 15 (23,5%) 17 (26,5%) 16 (25%) 19 (30%) 22 (34,5%)
Postoperativt 17 (26,5%) 10 (15,5%) 23 (36%) 15 (23,5%) 25 (39%)

Måttliga besvär Preoperativt 25 (39%) 9 (14%) 12 (19%) 22 (34%) 14 (22%)
Postoperativt 26 (40,5%) 6 (9,5%) 14 (22%) 23 (36%) 10 (15,5%)

Stora besvär Preoperativt 18 (28%) 4 (6%) 13 (20%) 3 (4,5%) 4 (6%)
Postoperativt 1 (1,5%) 0 (0%) 6 (9,5 %) 4 (6%) 2 (3%)

Extrema besvär Preoperativt 0 (0%) 1 (1,5%) 8 (13%) 1 (1,5%) 2 (3%)
Postoperativt 0 (0%) 1 (1,5%) 2 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
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Tabell 4. Förändringen av självskattad hälsorelaterad livskvalité pre- och postoperativt mätt 

med mätt med EQ-5D-5L Crosswalk Index Value Calculator. 

 
 

4. Hälsorelaterad livskvalité- Förändring avseende självskattad hälsorelaterad livskvalité 

hos patienter med iNPH och som opererats med shunt preoperativt respektive 

postoperativt mätt med EQ VAS. 

 

En av patienterna hade inte fyllt i EQ VAS innan operationen, som därför exkluderades. Totalt 

inkluderades 63 patienter. Efter operationen skattade patienterna högre livskvalitet än innan 

operationen med p= 0,0026. I diagram 6 presenteras patienternas pre- och postoperativa värden 

på EQ VAS med medelvärde och standardavvikelse. 

 

 
Medel= Medelvärde 
Sd= Standardavvikelse  
Antal patienter= 63 
Diagram 6. Förändringen preoperativt och postoperativt mätt med EQ VAS (0-100). 

 

EQ-Index Preoperativt Postoperativt
Median 0,64 0,72
Nedre kvartil 0,59 0,66
Övre kvartil 0,72 0,79
n* 64 64
Median=medianvärde
Nedre kvartil= nedre kvartilavstånd
Övre kvartil= Övre kvartilavstånd
n*= antal patienter
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Diskussion 
Resultatsammanfattning 
Sammantaget sågs en signifikant förbättring av gångförmågan postoperativt mätt både med 

10m gångtest och TUG. 
 

Den självskattade hälsorelaterade livskvaliteten förbättrades postoperativt inom områdena 

rörlighet, personlig vård, vanliga aktiviteter och oro/nedstämdhet. Inom subkategorin 

smärtor/besvär sågs ingen signifikant förändring postoperativt. EQ-Index förbättrades från 0,64 

till 0,72, dvs. en förbättring på 0,08. Inom EQ VAS förbättrades medelvärdet från 59,7 

preoperativt till 68,1 postoperativt.  

 

Resultatdiskussion 

Förändring avseende gångförmåga mätt med 10m gångtest 

En systematisk litteraturöversikt undersökte den minsta kliniska relevanta skillnaden av 

självvald gångtakt innan och efter en intervention. Förändringar i gånghastigheten från 0,1-

0,2m/s ansågs ha en klinisk betydelsefull skillnad och kan användas för att utvärdera en 

intervention(49). I aktuell studie förändrades gånghastigheten i medelvärde med 0,14m/s och 

antalet steg minskade från 23 till 20 steg. I den systematiska litteraturöversikten inkluderades 

patienter med stroke, MS, geriatriska äldre och patienter som fått en höftfraktur. Den 

genomsnittliga åldern varierade, där patienterna var mellan 45 år och 81 år gamla. 

I en mindre studie av Kitade et al. beräknades gånghastigheten pre- och post shuntoperation vid 

10m gångtest i självvald gångtakt. Patienterna förbättrades i medeltal med 0,2m/s. De hade i 

genomsnitt en lägre gånghastighet än i aktuell studie, med 0,45m/s ± 0,19 preoperativt och 

0,65m/s ± 0,22 postoperativt. I aktuell studie förbättrades patienterna i genomsnitt med 0,14 

m/s, från 0,73m/s ± 0,26 preoperativt till 0,87m/s ± 0,25 postoperativt. Patienterna i studien av 

Kitade et al. hade dock en annan uppföljningstid, då de postoperativa testerna utfördes mellan 

5-28 dagar efter shuntoperation, de utförde även ett rehabiliteringsprogram motsvarande 40 

minuters gång- och balansträning per dag efter shuntoperationen (28). Då den preoperativa 

gånghastigheten och tiden för postoperativ uppföljning skiljdes åt i studien av Kitade et al. och 

i aktuell studie, är studierna inte riktigt jämförbara. 
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I en studie av Chen et al. sågs ingen signifikant skillnad avseende gånghastighet mätt med 10m 

gångtest vid mätning tre månader efter shuntoperation. Däremot hade steglängden och antalet 

steg per minut signifikant minskat postoperativt (50).  I aktuell studie sågs en signifikant 

skillnad både avseende gånghastighet och antalet steg (steglängd). I studien av Chen et al. 

förklarades resultaten av att en ökad steglängd och en minskad stegkadens ändå indikerar att 

patienterna fick en förbättrad balans postoperativt. I studien av Chen et al. framgår inte 

patienternas ålder samt vilka instruktioner de fick vid utförande av 10m gångtest, vilket kan 

påverka resultaten.   

Bohannon et al. har publicerat referensvärden för normal gångtakt hos friska vuxna personer i 

åldrarna 20-79 år (51). I studien framkom att gånghastigheten minskade med en högre ålder, 

referensvärden vid normal gångtakt var 1,27-1,359 m/s  i åldrarna 60-79 år (51). Vid jämförelse 

med studien av Bohannon et al. och den aktuella studien, har patienterna, trots 

shuntoperationen en fortsatt långsammare gånghastighet i jämförelse med referensvärdena. 

Dock föreligger en skillnad då deltagarna i studien av Bohannon et al. var friska äldre och 

patienterna i aktuell studie kan ha haft flera års samsjuklighet, inklusive kärlsjukdom (11).  

I aktuell studie förbättrades 71 patienter (78,9%) 1 sekund eller mer, i Hydrocefalusregistret var 

motsvarande siffra för hela landet 80,3% under åren 2016-2018(18), vilket inte anses vara 

någon skillnad, då samtliga värden i registret inte är registrerade. 

 
Förändring avseende gångförmåga mätt med TUG 

Andelen patienter som gick snabbare och med färre antal steg postoperativt var i aktuell studie 

72,3%.  Medianen för samtliga patienter var preoperativt 19 sekunder och postoperativt 15 

sekunder. Resultaten från aktuell studie kan jämföras med en studie av Liu et al (52) där 

medianen förbättrades från 18 till 13 sekunder vid uppföljning mellan 7-26 månader efter 

shuntoperation. Då patienter som opereras med shunt har en kvarvarande effekt av shunten 

flera år efter operation, är resultaten jämförbara(53).   

I en metaanalys där 21 studier inkluderades, undersöktes referensvärden på TUG för friska 

äldre. För åldern 60-69 år var värdena 8.1 (7.1- 9.0) sekunder, för 70-79 år 

 9,2 (8,2- 10,2) sekunder och 11.3 (10.0- 12.7) för åldern 80 till 99 år (41).  

 

Vid jämförelse med referensvärdena för friska äldre och värdena på TUG från aktuell studie, 

framkommer att patienterna, trots shuntoperation, går långsammare än referensvärdena. 
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Skillnaden kan bero på att flertalet patienter med iNPH är multisjuka sedan tidigare och därtill 

kan ha flera års kärlsjukdom (11). 

 

I en studie av Shikawa M. föreslås att en förbättring med ≥10% i tid är ett kvantitativt mått på 

ett positivt utfall av TUG hos patienter med iNPH efter shuntoperation (54). Den minsta 

kliniskt viktiga skillnad (MCID) eller den minsta påvisbara skillnaden (MDC) har inte 

publicerats för patienter med iNPH som utvärderats med TUG, där av är det svårt att säga vad 

en klinisk signifikant förbättring innebär för var enskild patient.  

 

Förändring avseende skattad hälsorelaterad livskvalité - mätt med EQ-5D-5L  

I aktuell studie förbättrades patienternas medianvärde på EQ-Index från 0,64 preoperativt, till 

0,72 postoperativt och EQ VAS från 59,7 preoperativt till 68,1 postoperativt.  

 

Petersen et. al. utvärderade 36 patienter med EQ-5D-5L innan respektive sex månader efter 

shuntoperation. Medianvärdet för EQ-index förbättrades från 0,66 till 0,80 och EQ VAS från 

60 till 80 (55). I studien av Petersen et. al. användes den äldre versionen av EQ-5D, där enbart 

tre svarsalternativ finns inom respektive subkategori, vilket kan påverka resultatet (44). Antalet 

patienter, medelålder och tid för utvärdering skiljde sig även från aktuell studie. I studien av 

Petersen et. al förbättrades inte gångförmågan och balansen i samma utsträckning för 

patienterna som i andra jämförbara studier(55).     

 

En svensk studie av Petersen et al. (15) visade på att den hälsorelaterade livskvalitén är lägre 

hos iNPH patienter som opererats med shunt än hos friska äldre i samma ålder. Dock förbättras 

livskvalitén hos 86 % av de patienter som opereras med shunt, till nästan samma nivå som 

normalpopulationen (15). Patienterna i aktuell studie, skattade sin hälsorelaterade livskvalité 

efter shuntoperation lägre inom samtliga subkategorier i jämförelse med normalpopulationen.  

(56,57).  

 

Enligt Pickard. Et al (46) behövs en ökning av 10 på EQ VAS för att resultatet ska kunna anses 

som minsta kliniskt signifikanta förändring, vilket aktuell studie inte kunde visa.  
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Metoddiskussion 
10m gångtest  

Tio meters gångtest anses ha en mycket god intrabedömarreliabilitet och en god 

interbedömarreliabilitet hos patienter med iNPH (32). Det anses även ha god validitet (33).  

 

Tio meters gångtest i självvald gångtakt med ett stående start och gående stopp ansågs i en 

systematisk litteraturöversikt, inkluderande 108 studier, vara det instrument som bäst beskrev 

en persons gångförmåga och självständighet (58).  Översikten inkluderade flertal gångtest, 

däribland 2m gångtest, 6m gångtest, 10m gångtest och 6 minuters gångtest (58). Tio meters 

gångtest var det gångtest som användes mest vid mätning av patienter med neurologiska 

sjukdomar, där självvald gångtakt var den hastighet som rekommenderades (58). Granskningen 

rekommenderade även att testet utfördes med en stående start och ett gående stopp, då 

initieringen av gången skulle fås med i resultatet (58) 

 

En nackdel med 10m gångtest är dess takeffekt, dvs. för en patient med milda gångsvårigheter, 

kan det vara svårt att mäta kliniska skillnader över tid. Därför kan en längre gångsträcka vara 

mer värdefull för att följa en klinisk signifikant förändring (33).  

 

TUG 

TUG är validitets- och reliabilitets testat för att mäta funktionell gångförmåga och kan 

användas för att mäta klinisk förändring över tid (37). TUG har använts i ett flertal studier vid 

iNPH (38,39) och kan underlätta diagnostisering av patienter med misstänkt iNPH (59).  

 

En metaanalys tog fram referensvärden för TUG hos ”friska äldre”, där medelvärden för tre 

ålderkategorier var 8.1 sekunder (7.1–9.0) för personer mellan 60-69 år, 9.2 (8.2–10.2) 

sekunder, för personer 70-79 år och 11.3 (10.0–12.7) sekunder, för personer 80-99 år. 

Medelvärdet för samtliga ålderskategorier ≥60 år var 9.4 (8.9–9.9) sekunder (60). 

 

I jämförelse med ovanstående resultat och aktuell studie, framkommer att patienterna, trots 

shuntoperation, går långsammare är normalpopulationen. 

 

För patienter med milda gångsvårigheter är TUG inte ett lämpligt mätinstrument för att 

utvärdera en klinisk förändring över tid. För en person med en förhållandevis god gångförmåga 
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och en tid på <11 sekunder, finns risk för en takeffekt. TUG är därför mer användbart vid 

användning för patienter med större gångsvårigheter för att mäta en klinisk förändring över 

tid(61). 

 

EQ-5D-5L  

EQ-5D-5L är inte validitets och reliabilitets testat för patienter med iNPH. Instrumentet är dock 

validerat för flertalet andra patientgrupper, däribland patienter med hjärt- och kärlsjukdom, 

diabetes, astma, depression, Parkinsons sjukdom och stroke. Instrumentet är tids- och 

kostnadseffektivt. En begränsning med instrumentet är att det enbart behandlar fem områden 

inom hälsorelaterad livskvalité, där det finns fem svarsalternativ att välja emellan, därav är 

gränserna för respektive subkategori relativa grova. Instrumentet kräver även att patienten kan 

förstå innebörden av de olika svarsalternativen för att därefter kryssa i det svarsalternativ som 

beskriver hens hälsa bäst idag. Detta kan vara ett problem för patienter med kognitiv 

nedsättning. Studier som undersökt detta har rapporterat ingen eller liten koppling mellan 

kliniska resultatmått för demens och hälsorelaterad livskvalité (62–64). Easton et al. (64) 

rekommenderar i sin studie att EQ-5D-5L ska användas för patienter med varierande 

funktionsnedsättning inom äldrevården. 

 

Det finns inte några normalvärden avseende EQ-5D-5L för den svenska populationen. 

Normalvärden på EQ-5D-5L har dock framtagits i andra länder. För den tyska populationen var 

medelvärdet på EQ index score 83,8 (16.6) för personer ≥60 år (56). I Spanien var EQ-index 

0.89, för personer 60–69 år, 0,81 för personer 70–79 år och 0.665 för personer 80–89 år. EQ-

VAS var 70.9, 65.7 och 59.26 för samma ålderskategorier (57). Det framkom även att personer 

med en högre ålder skattade en lägre livskvalité samt att kvinnor skattade en lägre livskvalité 

än män (56,57).  

 

Mer forskning behövs för att undersöka om EQ-5D-5L är en reliabel och valid mätmetod för 

användning hos patienter med misstänkt iNPH.  

 
Register- och journaldata.  

Studien inkluderar de patienter som utretts och opererats på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Data har hämtats ur Hydrocefalusregistret och genom journalgranskning, vilket bör tas till 

hänsyn till vid tolkning av resultatet.  
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Då författaren vid granskning av Hyrocefalusregistret hittade brister, där data ur registret inte 

stämde överens med de data som fanns införd i patienternas journaler, rekommenderas en 

framtida valideringsstudie av registret. 

 

Den aktuella studien undersökte enbart de skillnader som förekommit pre- respektive 

postoperativt inom samma mätinstrument. Då studien inte är kontrollerad kan även andra 

åtgärder, såsom postoperativ träning, påverkat resultatet. Studien talar inte om ifall det finns ett 

samband mellan resultaten och de olika mätinstrumenten pre- och postoperativt. Dvs. studien 

talar inte om ifall att det finns ett samband emellan en patients eventuellt förbättrad 

gångförmåga, funktionell gångförmåga och en eventuellt högre skattad hälsorelaterade 

livskvalité.   

 

I aktuell studie var det en större andel män (55,9) än kvinnor (44,1%) som opererats med shunt. 

Medelåldern vid operation var 73,5 år, vilket är lite högre än i andra svenska jämförbara 

studier, där medelåldern var ca 70-71 år (10,15,55).  

 

Klinisk tillämpning och fortsatt forskning 

Studien visar att patienter som utreds med tapptest och opereras med shunt på Karolinska 

Universitetssjukhuset förbättras avseende sin gångförmåga och funktionella gångförmåga tre 

månader postoperativt mätt med 10m gångtest och TUG. För de patienter som har milda 

gångsvårigheter krävs ytterligare gångtest för att visa på en klinisk signifikant skillnad.  

 

För en mindre andel av de patienter som opererades innebar operationen en stor förbättring 

avseende gångförmåga, för den större andelen patienter som opererades skedde en mindre 

klinisk förbättring.   

 

Ett flertal av de studier som har granskats har varit mindre studier med färre än 50 deltagare, 

där metoderna för att utvärdera resultaten av shuntoperationer har varierat, både i mätmetoder 

och i tid för utvärdering postoperativt (28,59,65). Detta gör det svårare för den aktuella studien 

att jämföra resultaten.  

 

Ytterligare forskning behövs för att undersöka eventuella samband mellan gånghastighet, 

funktionell gångförmåga och skattad hälsorelaterad livskvalité hos patientgruppen. Ytterligare 

forskning behövs även för att kartlägga vilka faktorer som påverkar utfallen av resultaten. 
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Trots shuntoperation hade patienterna vid tre månaders uppföljning en sämre gångförmåga, 

funktionell gångförmåga och skattad hälsorelaterad livskvalité i jämförelse med 

normalpopulationen, vilket kan bero på att patienterna i aktuell studie kan ha flera års 

samsjuklighet. 

 

I aktuell studie har enbart gången inom symptomtriaden undersökts. Gången är det symptom 

som är mest troligt att förbättras efter shuntoperation. Om patientens gång förbättrats 

postoperativt kan det ge indikation på att även patientens kognition och kontinens kan ha 

förbättrats (66).  

En valideringsstudie av Hydrocefalusregistret krävs för att säkerställa tillförlitligheten av 

registret samt för att kunna jämföra aktuell studies resultat med andra universitetssjukhus som 

utreder och opererar patienter med iNPH i Sverige.  

 
Slutsatser 
Operation med shunt vid iNPH förefaller förbättra gångförmåga och funktionell gångförmåga. 

Även självskattad livskvalitet, fr a avseende rörlighet, förbättrades postoperativt. 
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Bilaga 1 

	

 

Sweden (Swedish) v.2 © 2010 EuroQol Group. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hälsoenkät 

 
 

Svensk version för Sverige 
 

(Swedish version for Sweden) 
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2 
Sweden (Swedish) v.2 © 2010 EuroQol Group. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group 

 
 

Namn:              Personnummer      . 
Kryssa under varje rubrik bara i EN ruta som bäst beskriver din hälsa IDAG. 
 
RÖRLIGHET  

Jag har inga svårigheter med att gå omkring  � 

Jag har lite svårigheter med att gå omkring � 

Jag har måttliga svårigheter med att gå omkring � 

Jag har stora svårigheter med att gå omkring � 

Jag kan inte gå omkring � 
 
PERSONLIG VÅRD  

Jag har inga svårigheter med att tvätta mig eller klä mig � 

Jag har lite svårigheter med att tvätta mig eller klä mig � 

Jag har måttliga svårigheter med att tvätta mig eller klä mig � 

Jag har stora svårigheter med att tvätta mig eller klä mig � 

Jag kan inte tvätta mig eller klä mig  � 
 
VANLIGA AKTIVITETER (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- eller 
fritidsaktiviteter) 

Jag har inga svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter � 

Jag har lite svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter � 

Jag har måttliga svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter � 

Jag har stora svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter � 

Jag kan inte utföra mina vanliga aktiviteter � 
 
SMÄRTOR/BESVÄR  

Jag har varken smärtor eller besvär � 

Jag har lätta smärtor eller besvär  � 

Jag har måttliga smärtor eller besvär � 

Jag har svåra smärtor eller besvär � 

Jag har extrema smärtor eller besvär � 
 
ORO/NEDSTÄMDHET  

Jag är varken orolig eller nedstämd  � 

Jag är lite orolig eller nedstämd � 

Jag är ganska orolig eller nedstämd � 

Jag är mycket orolig eller nedstämd � 

Jag är extremt orolig eller nedstämd � 
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Sweden (Swedish) v.2 © 2010 EuroQol Group. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group 

 
 

 

• Vi vill veta hur bra eller dålig din hälsa är IDAG.  

• Den här skalan är numrerad från 0 till 100. 

• 100 är den bästa hälsa du kan tänka dig. 

0 är den sämsta hälsa du kan tänka dig. 

• Sätt ett X på skalan för att visa hur din hälsa är IDAG.  

• Skriv nu i rutan nedan det nummer du har markerat på skalan.  

 

 
 
 
 
 
DIN HÄLSA IDAG = 
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Bilaga 2 

Manual för tapptest, iNPH 
 
Testerna utförs före tappning och 24 timmar efter första testtillfälle 
 
Att tänka på: 

- Informera patienten att inte prata under testerna. Svårt att svara på frågor och räkna 
antal steg samtidigt! 

- Patienten kan behöva verbal och visuell guidning ffa genom testerna TUG och W8 
- Notera det bästa resultatet av två i journalen. 
- Skriv in testresultat under sökordet status. Lättare att hitta info till HC-registret. 

 
Anamnestiska uppgifter: 
Boendeform: villa, lägenhet, äldreboende, särskilt boende? Ensam, sambo, gift?  
Trappor/hiss: finns, används? 
Hjälpmedel: främst förflyttningshjälpmedel, vilka? Trygghetslarm? 
Aktivitetsnivå: inaktiv/aktiv? Specifika aktiviteter? Hemtjänst? 
Fall: om ja, hur ofta? Kommer upp själv? Hur faller? Skador? 
 
Timed up and Go  
I testet räknas den tid det tar att resa sig upp från sittande på en normalhög stol med armstöd, gå 
3 meter, vända om och gå tillbaka och sätta sig igen. Räkna antalet steg. Om gånghjälpmedel 
används, ange det. Prova även om det går att genomföra testet utan gånghjälpmedel. Testet 
utförs två gånger. 
 
Instruktion till patient: Du ska resa dig upp från stolen och gå fram till det röda strecket, vända 
om och gå tillbaka och sätta dig. Du ska gå i din egen valda takt. 
 
Sjukgymnast: Visa testet en gång. Tiden tas från det att ryggen lättar från ryggstödet tills 
ryggen åter kommer mot ryggstödet. Räkna antalet steg. 
Notera hur vändningen utförs samt ev. spatiala svårigheter under testet. 
 
Stående balanstest  
Testet består av en sjugradig ordinalskala. Personens förmåga att stå testas i olika 
utgångspositioner 
a) fötter isär (30 cm) 
b) hälar ihop, framfoten får stå utåtvinklad 
c) stå på ett ben (valfritt ben) 
 
Tidtagning, mindre eller lika med 30 sekunder. För att klara mindre än 30 sek måste personen 
klara minst 5 sekunder.  
Bästa försök av tre möjliga anges i journalen. 
Måste klara fötter isär för att testas med hälar ihop etc. 
 
Resultat: Ange förbättring i skalsteg enligt protokollet 
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Romberg 
Testet undersöker om patienten kan stå med fötterna ihop, armarna i kors över bröstet och 
blunda i 30 sekunder. Om patienten inte kan stå med fötterna helt ihop och genomföra testet, låt 
han/hon stå med fötterna lite isär. Mät hur långt det är mellan fötterna och notera. Försök att 
stegra efter tappningen med minskad understödsyta. 
 
Notera tid, posturalt svaj och ev falltendens (särskild riktning?) 
 
 
Gångtest 10 meter, självvald takt 
I testet räknas antalet steg och den tid det tar att gå 10 m i självvald hastighet. Testet startas 
med ”stående start” och avslutas med ”flygande stopp”. Patienten ska använda det hjälpmedel 
som hen normalt sett använder, ange vad. Testet utförs två gånger. 
 
Instruktion till patient: Börja vid startsträcket när jag säger att du får börja och gå i din egen 
valda takt tills jag säger stopp. 
 
Sjukgymnast: Visa testet en gång. Stå helst vid målgång under testet för att inte påverka 
hastigheten. Räkna antal steg och ta tid. Tiden tas från första fotlyftet till första fotisättningen 
på eller efter målmarkeringen.  
 
Resultat: Maximal precision är halva steg och halva sekunder. Räkna ut medelvärdet för de två 
försöken. Den maximala precisionen i medelvärdena blir därför fjärdedelar av sekunder och 
fjärdedelar av steg. 
 
 
W8 gångtest 
I testet räknas antalet steg och den tid det tar att gå två varv i en figur i form av en 8:a i max 
hastighet. Testet startas med ”stående start” i 8-figurens kryss och avslutas med ”flygande 
stopp”. Börja med vänstervarv. Om gånghjälpmedel används anges det. Prova även om det går 
att genomföra testet utan gånghjälpmedel. Testet utförs två gånger. 
 
Instruktion till patient: Börja i utrymmet där cirklarna möts och gå så fort du kan två varv i  
8-figuren. Målet är inte att gå mellan linjerna utan försök att hålla dig till formen.  
 
Sjukgymnast: Visa testet en gång. Räkna antal steg och ta tid från första fotlyftet till första 
fotisättningen i figurens kryss i slutet av andra varvet. Vid behov peka ut gångriktning för 
patienten. 
 
Resultat: Räkna ut procentuell (ev) förbättring av tid och antal steg 
 
 
Gångrubbning och Rankinskala 
Två ordinalskalor. Gångrubbning skattas före och efter tappning.  
Rankinskala skattas endast före tappning.  
 
 
 Ordinal skattning av gång 
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Gång enligt iNPH-skalan 
1. Normal    
2. Viss störning av tandemgång och/eller vändningar 
3. Bredspårig och/eller svajande gång vid gång rakt fram, utan stegkorrektioner. 
4. Falltendens, gång med stegkorrektioner    
5. Gång med 1 käpp (eller motsvarande)   
6. Bimanuellt gångstöd   
7. Levande stöd   
8. Rullstolsburen 
 
 
Det är den faktiska kapaciteten som ska skattas (och inte utan vidare vanemässig nivå).  
 
Gångtestet bör utföras på tillräckligt stor lokalyta, såsom korridor eller träningslokal. Instruera 
ungefär: ”Nu vill vi se hur du går.” Visa patienten en sträcka motsvarande minst 10 meter. 
Patienten ska gå fram och åter flera gånger (minst 10 meter x2) för att öka säkerheten i 
bedömningen. 
Be patienten börja gå. Uppmana patienten att vända efter minimum 10 meter.  
Patienten kan börja gå på valfritt sätt, d.v.s. med eller utan invant hjälpmedel. Om detta 
fungerar väl ska patienten uppmuntras att gå samma sträcka utan hjälpmedel, förutsatt att det då 
inte föreligger någon uppenbar risk för fall. Gå gärna bredvid patienten om det behövs som 
säkerhet och för att undvika att rädsla hos patienten påverkar resultatet. 
 
Om patientens fria gång utan hjälpmedel ser helt normal ut instrueras patienten att utföra 
tandemgång minst 3 meter. Om patienten inte klarar tandemgång normalt blir värdet minst 2. 
 
Förklaringar till skalvärden 
1. Patienten har normal gång, normal tandemgång och vänder normalt 
2. Patienten har normal gång, men avvikelser ses vid tandemgång och/eller vändning. 
Avvikelser vid tandemgång kan utgöras av exempelvis snedsteg, svajighet, svårigheter att 
placera fötterna häl mot tå eller i rät linje. Störning vid vändning föreligger om patienten 
använder 3 steg eller fler för att vända 180 grader, alternativt har balansförlust i samband med 
vändningen 
3. Med bredspårig gång avses ett fotmellanrum på mer än en halv fotlängds avstånd mellan 
hälarna. 
4. Förekomst av stegkorrektioner ger värdet 4. Notera att patienten kan behöva gå sträckan ett 
par gånger för uppvärmning efter att ha suttit stilla t ex i inledande samtal, innan denne/-a kan 
uppvisa sin fulla kapacitet.  
För skalvärden 5-7 krävs att patienten kan gå minst 5 meter med angivet hjälpmedel.   
 
 
 
Rankinsskala, registrets version 
 
1 Inga symtom 

2 Smärre besvär som inte begränsar livsstilen 
 
Tolkning: Symtom men ingen påverkan på livsstil eller 
aktivitetsförmåga. Självständig i vardagen. 
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3 Mindre handikapp, viss restriktion av livsstilen, har dock förmågan 
att klara sig själv 
 
Tolkning: Viss påverkan på livsstilen. Klarar ej alla aktiviteter på 
samma sätt som tidigare och har ev tvingats avstå vissa aktiviteter. 
Klarar sig utan hjälp i vardagen. 
4 Moderat handikapp som tydligt begränsar livsstilen, i behov av hjälp 
i vardagen 
 
Tolkning: Stor påverkan på livsstilen. Behöver hjälp med I-ADL, tex 
städa, handla, laga mat, betala räkningar. 
5 Svårt handikapp, beroende, dock utan att vara helt hjälpberoende 
 
Tolkning: Mycket stor påverkan på livsstilen. Behöver hjälp med P-
ADL tex klä sig, duscha och toalettbesök. 
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Bilaga 3- Protokoll 

NY!	Tapptest	 Datum____________	 Personuppg.________________________	

Boendeform:	_______________________________________								Trappor:___________		Hiss:_____	

Hjälpmedel:________________________________________________________________________	

Aktivitetsnivå:______________________________________________________________________	

Fall/nära	fall:_______________________________________________________________________	

TUG	 Före	 Efter	 Kommentarer,	hjälpmedel	
Tid	försök	
	

	 	 Utförs	2	gånger,	självvald	hastighet	

Steg	
	

	 	

Tid	
	

	 	

Steg	
	

	 	

	

Balans,	(tre	försök)	
							före										efter					

1=					□        □ Klarar	att	stå	självständigt	på	ett	ben	≥	30	sek	(valfritt	ben) 
2=					□        □ 5 - <30	s	självständigt	på	ett	ben	
3=					□        □ ≥	30	s	självständigt	med	hälarna	ihop 
4=					□        □ 5 - <30	s	självständigt	med	hälarna	ihop	
5=					□        □ ≥	30	s	självständigt	med	fötterna	isär	(en	fotlängd)	
6=					□        □ 5 - <30	s	självständigt	med	fötterna	isär	(en	fotlängd)	
7=					□        □ Kan	ej	stå	utan	hjälp	
	

	

Romberg	(max	30	s)	 Före	 Efter	 Kommentar	

Tid	 	 	 	

Avstånd	(tå-tå,	häl-häl)	 	 	 	

Ökat	posturalt	svaj		 □  ja       □  nej	 □  ja       □  nej	 	

Falltendens	 □  ja       □  nej	

Riktning:	

□  ja       □  nej	

Riktning:	
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Gång	10	meter,	normal	hastighet	(två	försök) 

	 Före	 Efter	 Kommentarer,	hjälpmedel	
Tid									1)	
	

	 	 	

Steg							1)	
	

	 	

Tid									2)	
	

	 	

Steg							2)	
	

	 	

	

W8	gångtest,	max	hastighet	(två	försök)	

	 Före	 Efter	 Kommentarer,	hjälpmedel	
Tid										1)	
	

	 	 	

Steg								1)	
	

	 	

Tid										2)	
	

	 	

Steg								2)	
	

	 	

	

Gångrubbning	
							före/efter	

1=				□   □	 Normal	 	 	 	 	
2=				□   □	 Viss	störning	vid	tandemgång	(tå-häl)	och	vändning	180	grader	(testa	om	osäker)	
3=				□   □	 Bredspårig	och	svajande	gång;	utan	stegkorrektion	 	
4=				□   □	 Falltendens;	användande	av	stegkorrektioner	 	
5=				□   □	 Går	med	en	krycka/käpp	
6=				□   □	 Bimanuellt	gångstöd	(rullator	mm)	
7=				□   □	 Levande	stöd	
8=				□   □	 Rullstolsburen	

	

Rankinskala	

1=				□	 Inga	symtom	

2=				□	 Smärre	besvär	som	inte	begränsar	livsstilen	

3=				□	 Mindre	handikapp.	Viss	restriktion	av	livsstilen,	har	förmågan	att	klara	sig	själv	

4=				□	 Moderat	handikapp	som	tydligt	begränsar	livsstilen.	I	behov	av	hjälp	i	vardagen	

5=				□	 Svårt	handikapp.	Beroende,	dock	utan	att	vara	helt	hjälpberoende	

6=				□	 Mycket	svårt	handikapp.	Helt	beroende	med	konstant	tillsyn	dag	och	natt	


