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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Cerebral Pares brukar delas in i undergrupper: ataktisk, spastisk och dyskinetisk, 

där barn och ungdomar kan, beroende på felskattningar av näringsintag och energiberäkning, 

lida av över- eller undervikt.  

 

Syfte: Att jämföra uträkningar med ekvationer med individernas uppmätta vilometabolism i 

de tre undergrupperna, för att se om någon ekvation lämpar sig bättre. Detta skulle kunna ge 

ett verktyg för att kunna räkna ut vilometabolismen vid de tillfällen då det inte är möjligt att 

utföra kliniska mätningar. 

 

Metod: Mätningar av vilometabolismen har utförts på 37 barn och ungdomar i åldern 3-15 år 

genom indirekt respiratorisk kalorimetri. Värdena har jämförts med uträkningar från fem 

ekvationer. Resultatet har sedan analyserats, för att hitta någon ekvation som är bättre lämpad 

för att räkna ut vilometabolismen, för respektive undergrupp. 

 

Resultat: Den ataktiska gruppen överskattades i 56,5% av uträkningarna av vilometabolism. 

WHO/FAO/UNUs ekvation påvisar ett signifikant starkt samband mellan det uppmätta och 

uträknade värdena (r=0,85, p<0,05). Den spastiska gruppen underskattades 53,3% av de 

uträknade värdena. Det föreligger signifikans för alla ekvationer, dock ett relativt lågt 

samband (r=0,63–0,66, p=0,02–0,03). Den dyskinetiska gruppen underskattades i 95 %. Det 

förelåg inget signifikant samband mellan kliniskt uppmätt och uträknad vilometabolism 

(r=0,21–0,45, p=0,26–0,61). 

 

Slutsats: Ekvationerna är inte tillförlitliga för uträkning av energibehov för alla undergrupper. 

Risk för över- och underskattning är överhängande, och en ökad medvetenhet om 

ekvationernas ofullständighet måste belysas. Studier bör göras med större underlag och med 

fler ekvationer. Framförallt ekvationer med fler variabler som tar hänsyn till 

kroppssammansättning. 

 

Nyckelord: Cerebral Pares, basalmetabolism (BMR), vilometabolism (RMR), indirekt 

respiratorisk kalorimetri. 



   

ABSTRACT 

 

Background: Cerebral Palsy is usually divided into three subgroups: ataxic, spastic and 

dyskinetic, where children and adolescents can, because of misestimation in nutrition and 

energy intake, suffer from weight problems. 

 

Aim: To compare calculations with equations with the individual’s measured RMR in the 

subgroups, to see if any equation is more suitable. This could be used as a tool to calculate the 

resting metabolism at times when it’s not possible to perform clinical measurements. 

 

Method: The RMR has been measured in 37 children and adolescents aged 3-15 years 

through indirect respiratory calorimetry. Those values have been compared with calculations 

from five equations. The results were then analyzed in order to find if any equation is better to 

apply for calculating resting metabolism for each subgroup. 

 

Results: The ataxic group was overestimated by 56.5% of the calculated values. 

WHO/FAO/UNU’s equation indicates a significantly strong correlation between the measured 

and calculated values (r=0.85, p<0.05). The spastic group was underestimated by 53.3%. 

There’s significance for all equations, however it’s a relatively low correlation (r=0.63–0.66, 

p=0.02–0.03). The dyskinetic group was underestimated by 95%. There was no significant 

association between clinically measured values and the calculated resting metabolism 

(r=0.21–0.45, p=0.26–0.61). 

 

Conclusion: The equations aren’t reliable for calculation of energy need for all subgroups. 

There’s a substantial risk of over- and underestimation, therefore awareness of the equations 

insufficiency is needed. Studies should be performed with additional basic data, and with 

more equations. Especially equations including further variables that involves the body 

composition. 

 

Keywords: Cerebral Palsy, Basal Metabolic Rate (BMR), Resting Metabolic Rate (RMR), 

indirect respiratory calorimetry. 
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BAKGRUND 

 

Barn och ungdomar med Cerebral Pares är en grupp med hög risk för nutritionsproblematik. 

De ekvationer som i dag används för att beräkna det basala energibehovet är framtagna från 

studier på friska individer. Detta kan ge missvisande värden för de barn och ungdomar med 

Cerebral Pares, då behovet kan både över- och underskattas (Walker, Bell, Boyd & Davies, 

2012).  

 

Cerebral Pares 

 

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för olika hjärnskador som kan drabba ett barn någon 

gång innan två års ålder i den omogna hjärnan (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar [RBU], 2012; Järhult & Offenbartl, 2006). Skadan uppstår någon gång under 

graviditeten, under förlossningen eller inom de två första levnadsåren. Funktionshindret 

uppkommer till följd av en skada eller utvecklingsrubbning i hjärnan på grund av bland annat 

syrebrist, infektioner och blödningar i hjärnan (Trillingsgaard, Dalby & Østergaard, 2011). 

Det finns ingen behandling som kan bota skadan eller utvecklingsrubbningen. CP ger 

rörelsesvårigheter och andra funktionsnedsättningar (Lindberg & Grandelius, 2004). 

Symtombilden är beroende av när skadan inträffar och vilken del av hjärnan som drabbas. 

Underordnat på vilka symtom och svårighetsgraden av dessa delas CP in i tre huvudgrupper 

efter motorisk diagnos (RBU, 2012; Trillingsgaard et al., 2011; Lindberg & Grandelius, 

2004); 

 Ataktisk: innebär problem med att samordna sina rörelser samt svårigheter med 

rörelsernas kraft och storlek. Dessa personer är oftast skakiga, har dålig balans, 

mycket nedsatt muskelspänning (hypotonus) och slapphet i kroppen. 

 Spastisk: den vanligaste typen. Denna innebär förhöjd muskelspänning (hypertonus) i 

delar av eller i hela kroppen. 

 Dyskinetisk: innebär att den drabbade har både kraftigt ökade eller nedsatta spänningar 

i musklerna, ofrivilliga vridna positioner och svårt att styra sina rörelser. 

Den ataktiska gruppen utgör cirka fem procent, den spastiska cirka 75 procent och den 

dyskinetiska cirka tio procent (Trillingsgaard et al., 2011). De i den spastiska gruppen, 
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med ökad muskelspänning, förbrukar mer energi än de i den ataktiska gruppen, de med 

paralys. Personer i den spatiska gruppen och i den dyskinetiska gruppen har ofta 

svårigheter att öka i vikt. Den ataktiska gruppen har däremot låg muskelspänning och kan 

lätt öka i vikt.  

  

Basalmetabolism 

 

De organ som bidrar mest till metabolismen är endast 5-6% av den totala kroppsmassan 

(hjärta, njurar och hjärna) (Wang, Heshka, Zhang, Boozer & Heymsfield, 2001). Olika 

aktivitet av hormoner och celler påverkar också metabolismen, vilket kan ge individuella 

skillnader i BMR. BMR är högre när en individ växer, det vill säga hos barn och ungdomar, 

per kilo kroppsvikt, än för färdigvuxna. BMR påverkas även av andelen muskel- respektive 

fettmassa i kroppen. Högre procentandel fett i kroppen ger lägre BMR, än om samma procent 

skulle bestå av muskelmassa, då BMR skulle bli högre. En aktiv person har därmed ett högre 

BMR än en inaktiv (Andersson & Göranzon, 2006). 

 

Mätning 

Den grundläggande energiomsättningen som krävs för att kroppen och dess organ ska kunna 

fungera i vila benämns som basalmetabolism, Basal Metabolic Rate (basalmetabolism, BMR) 

eller Resting Metabolic Rate (vilometabolism, RMR). Skillnaden mellan BMR och RMR är 

att BMR mäts efter att patienten har fastat och vilat i 12 timmar, medan vid mätning av RMR 

är patienten fastande cirka 3 timmar och vilande 30 minuter, vilket innebär att RMR visar ett 

något högre värde (3-5%) än BMR. Båda mäts med indirekt respiratorisk kalorimetri. Denna 

metod mäter mängden kolhydrater och fett som förbränns i utandningsluften, där 1 liter VO2 

ger cirka 5 kcal (beroende på vilket substrat som används i den tekniska mätapparaturen). 

Därmed kan en bestämning av energiomsättningen i vila utföras (Andersson & Göranzon, 

2006). 

 

Uträkning 

Beräkningar av en individs basala energibehov baseras oftast på kroppsvikt, längd, ålder och 

kön (Daly et al., 1985). Vid beräkning av en individs energibehov baseras denna på vissa 

grundstenar, såsom i kemisk form (avföring och urin), värmealstring (termisk effekt av mat 
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och av fysisk aktivitet) samt det grundläggande basala energibehovet (Daly et al., 1985; 

Wang, Heshka, Gallagher, Boozer, Kotler & Heymsfield, 2000).  

 

Metabola effekter av Cerebral Pares 

 

Barn och ungdomar med CP växer ofta dåligt och har en låg tillväxt. Ibland är dålig tillväxt en 

sidoeffekt av de underliggande funktionshinder som föreligger och kräver därför ingen åtgärd 

(Kuperminc & Stevenson, 2008). Dock hävdar Samson-Fang och Stevenson (2000) att detta 

är effekter av dålig nutrition. Bland de barn med svårast motoriska problem visade studien av 

Dahlseng och medarbetare (2011) att vart fjärde barn led av undernäring. Förutom den fysiska 

energiförbrukningen kan undernäringen delvis bero på problem att tugga och svälja, relaterat 

till spasticitet eller paralys, vilket kan leda till svårigheter att tillgodogöra sig näring per oralt 

(Sleigh, Sullivan & Thomas, 2010; Lindberg & Grandelius, 2004). Sullivan och medarbetare 

(2006) har påvisat i sin studie att barn som får föda via gastrosond eller PEG (Perkutan 

Endoskopisk Gastrostomi) har lägre vilometabolism och lägre energiförbrukning än de som 

kan äta per oralt. Dessa barn har även tjockare tricepsfettdepå och högre fettmassa. I och med 

sondmatningen finns det en potentiell risk för övermatning, vilket kan leda till ökad fettmassa 

och ofrivillig övervikt. Studien visade även tydligt att alla barn med CP har en högre 

kroppsfettmassa än neurologiskt friska barn. 

 

I studien av Walker och medarbetare (2012) påvisas att det finns skillnader i energiåtgången 

mellan de olika motoriska grupperna. I denna korrelationsstudie på 32 barn med CP och 16 

barn utan funktionshinder, framkommer det att barn utan någon dysfunktion och med normal 

utveckling har ett större energibehov i kilojoule (kJ). Denna grupp beräknas alltså göra av 

med mer energi än någon av de motoriska grupperna med CP. Inom de motoriska grupperna 

beräknades den spastiska göra av med mer energi än den hyoptona och dyskinetiska. 

Förklaringen till den högre energiförbrukningen hos neurologiskt friska barn är i denna studie 

att det troligen beror på friska barn rör sig mer generellt genom spontanlek och andra 

aktiviteter. I tvärsnittsstudien av Arrowsmith och medarbetare (2012), med 56 deltagande 

barn och ungdomar med CP och en jämförelsegrupp med 111 individer utan funktionshinder, 

påvisas det att den låga vilometabolismen delvis kan bero på att barn med CP under en längre 

tid har adapterat till ett lågt energiintag. Om dessa barn erhåller en sond kan de drastiskt öka i 

vikt vid bara en aning högre energitillförsel än den beräknade RMR, då adaptionen reverseras. 

Studien visar att RMR kan normaliseras med ett adekvat energiintag. De barn med CP som 
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kan äta per oralt har oftast ett överskattat intag av energi, då exempelvis spill och kräkningar 

kan missas att räknas bort. Därav kan energiregisteringar visa ett felaktigt intag för dessa 

barn. 

 

Problemformulering 

 

De möjligheter som i dag finns för att räkna ut energibehov med hjälp av ekvationer för barn 

och ungdomar är utvecklade och validerade för att räkna ut energibehovet hos individer utan 

funktionshinder och stämmer därför inte överens med uträkningar av behovet för barn och 

ungdomar med CP (Walker et al., 2012). Idag finns ingen vedertagen ekvation som används 

för uträkning av vilometabolism, utan istället används bland annat generella ekvationer och 

råd från Nordisk Näringsrekommendationer (R. Olsson, näringsfysiolog, 25 januari 2013). 

Optimalt vore att genomföra BMR/RMR-mätning genom indirekt respiratorisk kalorimetri, 

men detta är inte alltid möjligt då mätningen bland annat kräver flera timmars fasta och 

återhållsamhet med rörelser. Dessutom finns inte möjligheten att utföra mätningen på alla 

sjukhus i Sverige, då alla inte har tillgång till apparaturen eller metodiken.  

 

Malnutrierade barn och ungdomar med CP har förändringar i kroppssammansättning och 

proportioner på ett annat sätt än vad neurologiskt friska barn har. Detta gör det svårare att 

upptäcka undernäring då energibehovet beräknas med ekvationer som är baserade på den 

friska populationen. Effekten av malnutrition hos barn med CP är begränsat studerat, dock har 

det rapporterats om tillväxtproblem, högre mortalitet och morbiditet i samband med kirurgi, 

förlängd läkningstid av decubitus ulcer (trycksår) samt ökad risk för mortalitet. Tidigare har 

det ansetts att småväxthet och undervikt har varit en del av diagnosen, men på senare tid har 

det framkommit att detta är en bieffekt av dålig nutrition (Samson-Fang & Stevenson, 2000). 

 

Kompetenskravet på sjuksköterskan skildrar bland annat kunskapen och kompetensen att 

bedöma en patients nutritionsbehov, se konsekvenser om detta inte uppfylls, samt tillgodose 

patientens behov av näring (Stubberud, Almås & Kondrup, 2011). Då personer med Cerebral 

Pares ofta lider av nutritionsproblematik (Dahlseng et al., 2011) är det av vikt att ta reda på 

om det behövs gruppspecifika ekvationer som kan appliceras till varje enskild grupp och 

därmed ge bättre individanpassade näringsrekommendationer.  
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Syfte 

 

Syftet med denna studie är att studera om det finns ekvationer som lämpar sig bättre för 

beräkning av vilometabolismen (RMR) hos barn och ungdomar med Cerebral Pares. Studien 

syftar till att jämföra olika ekvationer med individernas uppmätta vilometabolism i de olika 

motoriska diagnoserna, för att undersöka om någon av dessa ekvationer lämpar sig bättre.  

 

Frågeställningar 

 

1. Hur förhåller sig de uppmätta värdena av vilometabolism (RMR) till för studien 

utvalda ekvationer för beräkning av metabolism i vila hos barn och ungdomar med 

Cerebral Pares i de tre huvudgrupperna? 

2. Lämpar sig någon eller några av dessa ekvationer bättre till respektive motorisk 

diagnos för att räkna ut vilometabolism hos barn och ungdomar med Cerebral Pares? 

 

METOD 

 

Design 

 

Studien är en deskriptiv korrelationsstudie, där befintlig data av den basala vilometabolismen 

hos den valda urvalsgruppen studerats. 

 

Urval 

 

Den grupp som undersökts i studien är 37 barn och ungdomar med diagnosen Cerebral Pares. 

Samtycke från föräldrarna att barnen och ungdomarna får delta i studien fanns. För 

beskrivning av variabler på urvalet se Bilaga 2. 

Inklusionskriterier: Barn och ungdomar från Folke Bernadotte Regionhabiliteringen i åldern 

mellan 3 till 15 år. 
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Exklusionskriterier: De barn och ungdomar som inte mådde bra av en senarelagd frukost. 

Tillfällen där barnen och ungdomarna var för rörliga eller spastiska vid mätningen och/eller 

då man fick för få mätvärden exkluderades också.  

 

Urvalsgruppen delades in i tre olika undergrupper, beroende på motorisk diagnos, blandat 

flickor och pojkar. I studien benämns grupperna följande: 

 Motorisk grupp 1, ataktisk/paralytisk dysfunktion. Denna grupp bestod av 17 barn och 

ungdomar. 

 Motorisk grupp 2, spastisk dysfunktion. Denna grupp bestod av tolv barn och 

ungdomar. 

 Motorisk grupp 3, dyskinetisk dysfunktion. I denna grupp fanns åtta barn och 

ungdomar. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Data till studien mättes (se tabell 1, steg 1 och 2) och samlades in under åren 1995 till 2000 

vid det Energimetaboliska laboratoriet, Klinisk Nutrition och Metabolism på Akademiska 

Barnsjukhuset i Uppsala med indirekt respiratorisk kalorimetri. 

 

Tillvägagångssätt  

  

Arbetsgången för studien beskrivs i Tabell 1 (steg 3 och 4). Mätningar av RMR har utförts 

med indirekt respiratorisk kalorimetri på 37 barn och ungdomar med Cerebral Pares. Den 

insamlade datan från Energimetaboliska laboratoriet, Klinisk Nutrition och Metabolism på 

Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala, sammanställdes och analyserades. Resultaten 

studerades och RMR jämfördes sedan med de för ändamålet utvalda ekvationer, för att finna 

den lämpligaste ekvationen för de olika motoriska kategorierna. Dessa fem ekvationer söktes 

och utsågs i början av detta arbete och presenteras i Figur 1. En etikansökan är godkänd i 

Uppsala år 1996 (Dnr 9673). 
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Tabell 1 Visar en sammanfattning av arbetsgång och metoder som används vid datainsamling. 

Steg Arbetsgång Metod 

1 Mätning av vikt och längd Våg och vertikalt skjutmått på vägg 

2 Mätning av RMRuppm (vilometabolism, uppmätt) Indirekt (respiratorisk) kalorimetri 

3 Beräkning av RMRber (vilometabolism, beräknat) Utifrån valda ekvationer 

4 Statistisk bearbetning
1 

Se nedan 

1
För varje individ som studeras beräknas vilometabolismen med hjälp av fem, för studien utvalda, ekvationer. 

Resultatet jämförs sedan med det uppmätta värdet av RMR. För varje ekvation räknas det sedan ut hur stort det 

beräknade RMR-värdet är i förhållande till det som uppmätts kliniskt. 

 

Ekvationer till studien 

 

De fem ekvationer som valts ut för studien är några av de som används internationellt (se 

Figur 1). Harris & Benedict’s ekvation (Harris & Benedict, 1918) är en av de mest använda i 

framförallt USA (Daly et al., 1985). Ekvationen från WHO/FAO/UNU är framtagen under 

1985 och används över hela världen som en referens vid uträkning av den basala 

energiförbrukningen, speciellt i de länder där mätutrustning för RMR-beräkning inte är 

tillgänglig (McDuffie et al., 2004). Molnár’s ekvation riktar bland annat specifikt in sig på att 

beräkna energiförbrukning för hospitaliserade barn med över- eller undervikt (Molnár, Jeges, 

Erhardt & Schutz, 1995). Ekvationen som är framtagen 2004 av Müller är en modern ekvation 

som utvecklades efter att ha studerat ekvationerna av Harris & Benedict och 

WHO/FAO/UNU, då dessa ansågs ofta överskatta det basala energibehovet (Müller et al., 

2004). Även Henry (2005) ansåg att de redan etablerade ekvationerna hade brister i 

skattningen av den basala energiberäkningen och utvecklade då Oxford equations. 
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Harris & Benedict  

Pojkar 66,4730 + 13,7516 x vikt (kg) + 5,0033 x längd (cm) – 6,7750 x ålder = kcal/dygn 

Flickor 665,0955 + 9,5634 x vikt (kg) + 1,8496 x längd (cm) – 4,6756 x ålder = kcal/dygn 

  

WHO/FAO/UNU  

Pojkar 16,6 × vikt (kg) + 77 × längd (m) + 572 = kcal/dygn 

Flickor 7,4 × vikt (kg) + 482 × längd (m) + 217 = kcal/dygn 

  

Molnár et al.  

Pojkar 50,9 x vikt (kg) + 25,3 x längd (cm) – 50,3 x ålder + 26,9 = kJ/dygn 

Flickor 51,2 x vikt (kg) + 24,5 x längd (cm) – 207,5 x ålder + 1629,8 = kJ/dygn 

  

Müller et al.  

Pojkar 5-17 år 0,02606 x vikt (kg) + 0,04129 x längd (cm) + (0,311 x 1) – 0,08369 x ålder – 0,808 = 

MJ/dygn 

Flickor 5-17 år 0,02606 x vikt (kg) + 0,04129 x längd (cm) + (0,311 x 0) – 0,08369 x ålder – 0,808 = 

MJ/dygn 

  

Oxford equations  

Pojkar 3-10 år 15,1 x vikt (kg) + 74,2 x längd (m) + 306 = kcal/dygn 

Flickor 3-10 år 15,9 x vikt (kg) +210 x längd (m) + 349 = kcal/dygn 

Pojkar 10-18 år 15,6 x vikt (kg) + 266 x längd (m) + 299 = kcal/dygn 

Flickor 10-18 år 9,40 x vikt (kg) + 249 x längd (m) + 462 = kcal/dygn 

Figur 1 Utvalda ekvationer till studien. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Tillstånd fanns från Roger Olsson, Näringsfysiolog och anställd vid Klinisk Nutrition och 

Metabolism vid Uppsala universitet, av att använda insamlad data. Datan som användes till 

studien var avidentifierad vid analystillfället, för att upprätthålla och säkerhetsställa sekretess. 

Godkännande av föräldrar till barnen och ungdomarna fanns innan mätningarna utfördes. Alla 

föräldrar fick information av den dietist och/eller forskningssjuksköterska som befann sig på 

Folke Bernadotte Regionhabiliteringen under perioden för insamling av datan. Den 1:a januari 

2004 trädde lag (SFS, 2003:460) om etikprövning som avser människor i kraft, vilken är 

tillämplig vid behandling av känsliga personuppgifter. Denna lag berör även forskning som 

involverar barn. 
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Bearbetning och analys 

 

Frågeställning 1 besvarades genom att varje individs vilometabolism räknades ut med de 

utvalda ekvationerna, dessa resultat jämfördes därefter med uppmätt RMR. Förhållandet 

mellan det uppmätta värdet och det uträknade presenteras som procentkvot, ”% predicted” 

(percent predicted), där det uträknade värdet dividerades med det uppmätta värdet för RMR. 

Om denna kvot ligger över 100 % tyder det på en överskattning, medans en kvot under 100 % 

visar på en underskattning. 

 

Frågeställning 2 besvarades genom att resultaten analyserades med en korrelationskoefficient 

(Spearmans rangkorrelation, r), som anger graden av linjärt samband mellan det uträknade 

och uppmätta värdet för de olika motoriska grupperna. Detta samband kan anta ett värde 

mellan -1 till +1, där starkare samband ses om ett värde ligger nära -1 eller +1, medan en 

svagare korrelation ligger närmare 0. För att undersöka om en statistisk signifikans förelåg 

definierades ett värde på 0,05 eller mindre som statistiskt signifikans (p). Detta för att se om 

någon av ekvationerna bäst överensstämde med gruppens uppmätta RMR. Denna analys 

utfördes i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

RESULTAT 

 

Översikt av tabellerna för att besvara frågeställning 1 presenteras på sida 11 för att ge en 

överskådlighet vid jämförelse och förhållande mellan grupperna. 

 

Förhållandet mellan de uppmätta RMR-värdena och de valda ekvationerna 

Harris och Benedict´s ekvation visar för motorisk grupp 1 (paralytisk) på percent predicted på 

108,2% i genomsnitt för hela gruppen, i jämförelse mot kliniskt uppmätt RMR, vilket är det 

högst överskattade värdet för denna grupp. I gruppen skiftade procenten på det uträknade 

mellan 63,5 % till 134,0%. För ekvationen av WHO/FAO/UNU visar percent predicted på ett 

genomsnitt av 102,3% för hela gruppen, där skillnaderna låg på mellan 75,4% till 154,0%. 

Den percent predicted, i genomsnitt, som närmast uppnådde den kliniskt uppmätta värdet av 

RMR var ekvationen av Molnár et al. där värdet blev 99,2% i genomsnitt. Skiftningarna inom 

gruppen var mellan 62,4% och 121,6%. Den ekvation som underskattade mest på percent 
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predicted var Müller et al. som kom upp i 94,2% i genomsnitt. Skattningarna skiljde mellan 

63,0% till 118,2%. Oxford equations fick ett genomsnitt i percent predicted på 97,0%. Inom 

gruppen skattades RMR till värden på 54,1% till 130,7% i jämförelse av de kliniskt uppmätta. 

Se Tabell 2:1. 

 

Motorisk grupp 2 (spastisk) har ett samlat percent predicted i genomsnitt på 99,0% i 

ekvationen av Harris och Benedict. Skillnaderna i gruppen procent varierade mellan 68,8% 

till 131,2%. Denna ekvation var den som stämde bäst, endast sett till genomsnittet, för denna 

motoriska grupp, i jämförelse med det kliniskt uppmätta RMR. WHO/FAO/UNU når ett 

genomsnitt i percent predicted på 105,4%. Skillnaderna inom gruppen skiftade mellan 82,4% 

till 142,9%. Molnárs ekvation visar på genomsnitt i percent predicted på 94,0%. Variationen 

inom gruppen på procent av kliniskt uppmätt RMR var 68,4% till 125,3%. I Müllers et al.´s 

ekvation ligger percent predicted för gruppen på 104,2%. Den lägst skattade fick 82,1% och 

den högst skattade fick 142,2% . Oxford equations hade lägst percent predicted med ett 

genomsnitt på 92,9%. Lägst skattade värdet i denna ekvation var 55,1% och högst 117,0%. Se 

Tabell 2:2. 

 

Motorisk grupp 3 (dyskinetisk) underskattades mest av de motoriska grupperna i alla de valda 

ekvationerna. Endast en individ fick percent predicted på över 100 %, vid två tillfällen, i 

uträkningarna med ekvationerna. Harris och Benedicts ekvation fick percent predicted på 

78,8% i genomsnitt. Värdena i gruppen varierade mellan 64,3% och 97,6%. WHO/FAO/UNU 

fick ett genomsnitt i percent predicted på 86,7%, inom gruppen varierade värdena på 72,7% 

till 107,5%. Molnárs ekvation gav ett percent predicted på 76,3% i genomsnitt. Inom gruppen 

skiftade värdena från 63,7% till 95,8%. Ekvationen av Müller gav denna motoriska grupp det 

bästa genomsnittet i percent predicted av de 5 valda ekvationerna, 87,0%. Variationerna inom 

gruppen låg på mellan 73,0% och 115,3%. Oxford equations gav ett genomsnitt i percent 

predicted på 64,5%, vilket är det mest underskattade värdet för denna grupp. I gruppen 

varierade värdena på 51,0% till 87,9%. Se Tabell 2:3. 
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Tabell 2:1 Förhållandet mellan kliniskt uppmätt RMR och uträknat i percent predicted i valda ekvationer för 

motorisk grupp 1. 

 

 

Tabell 2:2 Förhållandet mellan kliniskt uppmätt RMR och uträknat i percent predicted i valda ekvationer för 

motorisk grupp 2. 

 

 

Tabell 2:3 Förhållandet mellan kliniskt uppmätt RMR och uträknat i percent predicted i valda ekvationer för 

motorisk grupp 3. 
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Ekvationernas förhållande till respektive motorisk diagnos 

 

Motorisk grupp 1 (paralytisk) Korrelation och signifikans 

Vid analys av de fem ekvationerna i relation till det kliniskt uppmätta värdet på RMR visade 

det sig att det föreligger ett signifikant samband för alla med en korrelationskoefficient mellan 

0,59 till 0,85 (se Tabell 3). Ekvationen av WHO/FAO/UNU hade det största signifikanta 

sambandet, där korrelationskoefficienten låg på 0,85 och signifikansnivån under 0,05. Även 

ekvationen av Müller et al. visade ett signifikant starkt samband mellan uppmätt och uträknat 

värde (r = 0,81, p < 0,05). För att se närmare på det linjära sambandet mellan uträknad 

vilometabolism och den klinisk uppmätta RMR, se Bilaga 3 Figur 2. 

 

Tabell 3 Analys med Spearmans rangkorrelation för Motorisk grupp 1 för uppmätt RMR jämfört med uträknat 

RMR. Korrelationskoefficient = r, Signifikans = p. 

Ekvation   

Harris & Benedict Korrelationskoefficient 0,593 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,012 

WHO/FAO/UNU Korrelationskoefficient 0,850 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,000 

Molnár et al. Korrelationskoefficient 0,618 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,008 

Müller et al. Korrelationskoefficient 0,811 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,000 

Oxford equations Korrelationskoefficient 0,610 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,009 
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Motorisk grupp 2 (spastisk) Korrelation och signifikans 

Analysen av det kliniskt uppmätta värdet på RMR i relation till av de fem utvalda 

ekvationerna påvisar ett signifikant samband för alla ekvationer (r = 0,63–0,66, se Tabell 4). 

De fem ekvationerna ligger nära varandra i samband och signifikans. WHO/FAO/UNU 

ekvation visade dock på högst signifikanta samband, men med ett svagt samband (r = 0,66, p 

= 0,02). Oxford equations påvisade också ett signifikant svagt samband mellan uppmätt och 

uträknat värde (r = 0,65, p = 0,02). Se Bilaga 3 Figur 3 för det linjära sambandet mellan 

uppmätt RMR och ekvationernas uträkning. 

 

Tabell 4 Analys med Spearmans rangkorrelation för Motorisk grupp 2 för uppmätt RMR jämfört med uträknat 

RMR. Korrelationskoefficient = r, Signifikans = p. 

Ekvation   

Harris & Benedict Korrelationskoefficient 0,629 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,028 

WHO/FAO/UNU Korrelationskoefficient 0,657 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,020 

Molnár et al. Korrelationskoefficient 0,629 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,028 

Müller et al. Korrelationskoefficient 0,636 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,026 

Oxford equations Korrelationskoefficient 0,650 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,022 

 



   14 

Motorisk grupp 3 (dyskinetisk) Korrelation och signifikans 

För alla uträknade värden för motorisk grupp 3 föreligger ett statistiskt svagt samband mellan 

0,21 och 0,45 i jämförelse mot det kliniskt uppmätta värdet (se Tabell 5). Dock finns det inte 

någon signifikans för någon av ekvationerna (p = 0,26–0,61). Den av de fem utvalda 

ekvationerna som gav bäst värde var Molnárs ekvation som visade ett svagt samband utan 

signifikans mellan uträkning och mätning av RMR (r = 0,45, p = 0,26).  Det linjära sambandet 

var svagt för alla fem utvalda ekvationer och ingen signifikans förelåg (se Bilaga 3, Figur 4). 

 

Tabell 5 Analys med Spearmans rangkorrelation för Motorisk grupp 3 för uppmätt RMR jämfört med uträknat 

RMR. Korrelationskoefficient = r, Signifikans = p. 

Ekvation   

Harris & Benedict Korrelationskoefficient 0,429 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,289 

WHO/FAO/UNU Korrelationskoefficient 0,238 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,570 

Molnár et al. Korrelationskoefficient 0,452 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,260 

Müller et al. Korrelationskoefficient 0,214 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,610 

Oxford equations Korrelationskoefficient 0,429 

 Signifikans (tvåsidigt) 0,289 
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DISKUSSION 

 

I motorisk grupp 1 (paralytisk) överskattades mer än hälften (56,5%) av uträkningarna av 

vilometabolism, med värden överskattade ända upp till 54 % över det uppmätta RMR-värdet 

(WHO/FAO/UNU). Den lägsta underskattningen för denna grupp låg på 54,1 % (Oxford 

equations) av det kliniskt uppmätta värdet, vilket ger en underskattning på 45,9 %. I 

genomsnitt av de kliniskt uppmätta värdena i förhållande till de uträknade låg Molnárs 

ekvation närmast med 99,2 %. Sett till korrelation och signifikans ses ett annat utfall av 

värdena, där framförallt WHO/FAO/UNU påvisar ett signifikant starkt samband mellan det 

uppmätta och uträknade värdena (r = 0,85, p < 0,05). Detta visar att denna ekvation lämpar sig 

bäst för denna motoriska grupp. Även Müllers ekvation kan med fördel användas för denna 

grupp (r = 0,81, p < 0,05). 

 

För motorisk grupp 2 (spastisk) underskattades drygt hälften (53,3%) av de uträknade 

värdena. Den lägsta underskattningen räknades fram på Oxford equations och låg på 55,1% 

vilket ger en underskattning på 44,9%. Högsta överskattningen låg på 43 % 

(WHO/FAO/UNU) i jämförelse mot det kliniskt uppmätta värdet på vilometabolism. Den 

ekvation som i genomsnitt låg de uppmätta värden närmast var Harris och Benedicts ekvation 

med 99,0%. Enligt Spearmans rangkorrelation föreligger signifikans för alla ekvationer, dock 

är sambandet relativt lågt. De ekvationer som uppnår bäst statistiskt samband är 

WHO/FOA/UNU (r = 0,66, p < 0,05) och Oxford equations (r = 0,65, p < 0,05). 

 

Vid uträkning av vilometabolismen för motorisk grupp 3 (dyskinetisk) underskattade nästan 

alla (95 %) ekvationerna vilometabolismen i förhållande till de kliniskt uppmätta värdena. Det 

lägst skattade värdet var 51,0% (Oxford equations), vilket ger en underskattning på 49 %. Det 

högst skattade värdet togs fram på Müllers ekvation och gav en överskattning på 15,3%. Den 

ekvation som kom närmast det kliniskt uppmätta i genomsnitt vid uträkning var Müllers 

ekvation på 87,0%. För motorisk grupp 3 förelåg inget signifikant samband i någon av de fem 

valda ekvationerna mellan kliniskt uppmätt och uträknad vilometabolism (r = 0,21-0,45, p = 

0,26-0,61). 
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Resultatdiskussion 

 

Frågeställning 1: Förhållandet mellan de uppmätta RMR-värdena och de valda 

ekvationerna 

Resultaten vid genomgång av Tabell 2 för att besvara frågeställning 1 visar att det ej går att 

utse en ekvation för att tillämpa på alla de tre motoriska grupperna.  

 

I motorisk grupp 1 (paralytisk) överskattas energibehovet i två av ekvationerna, sett till 

genomsnittet. Dessa är ekvationerna av Harris och Benedict (8,2 %, 12 av 17 individer) samt 

WHO/FAO/UNU (2,3 %, 10 av 17 individer). Även studien av Daly och medarbetare (1985), 

som gjordes på friska män och kvinnor, visar att Harris och Benedicts ekvation överskattade 

den basala energiförbrukningen med cirka 12,3 %. Ur ett övergripande perspektiv förhåller 

sig de uträknade genomsnitten i percent predicted ganska väl för grupp 1. Sett till 

genomsnittet är den ekvation som lämpar sig bäst, för denna motoriska grupp, Molnárs 

ekvation då denna uppnår 99,2 % i genomsnitt.  

 

I grupp 2 överskattas energibehovet av två ekvationer, WHO/FAO/UNU (5,4 %, 8 av 12 

individer) samt Müller (4,2 %, 7 av 12 individer). Harris och Benedicts ekvation ligger nära 

100 % i percent predicted (99,0 % i genomsnitt). Ekvationerna ligger i genomsnitt inom ett 

spann (92,9 - 105,4 %) som gör det möjligt att enligt percent predicted kunna använda alla fem 

ekvationerna.  

 

Grupp 3 uppnår som högst 87,0 % och som lägst 64,5 % i genomsnitt av percent predicted 

jämfört med kliniskt uppmätt RMR. Endast två individer överskattades, de resterande 

underskattades ända ner mot 51,0 % av det RMR som uppmätts kliniskt. Dessa resultat tyder 

på att energibehovet i grupp 3 ej kan anses tillgodoses på ett adekvat sätt genom att endast 

använda sig av någon utav dessa fem ekvationer. En betydande risk för malnutrition skulle då 

kunna uppstå. Den ekvation som låg närmast i genomsnitt var Müllers ekvation (87,0 %) detta 

ger dock en underskattning på 13 %. 
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Frågeställning 2: Ekvationernas förhållande till respektive motorisk diagnos 

Den ekvation som efter analys verkar med största sannolikhet applicerbar för motorisk grupp 

1 (paralytisk) är WHO/FAO/UNU (r = 0,85, p < 0,05). Även Müllers ekvation (r = 0,81, p < 

0,05) lämpar sig bra för denna grupp enligt denna sambandsanalys. Harris och Benedicts 

ekvation påvisade signifikant lägsta samband mellan kliniskt uppmätta och uträknade värden 

av alla ekvationer för denna grupp (r = 0,59, p < 0,05). Harris och Benedict är en väl använd 

ekvation (Daly et al., 1985) men hamnar i denna studie inte som det bästa alternativet för 

motorisk grupp 1, utan som det sämsta. Detta kan tänkas medföra felberäkningar som 

missgynnar denna grupp energimässigt. Generellt överskattas energibehovet vid uträkning av 

vilometabolismen med Harris och Benedicts ekvation vilket kan leda till övervikt. I denna 

studie överskattades 12 individer av 17 med Harris och Benedicts ekvation, vilket kan anses 

vara en indikation på att denna är mindre lämpad. Som tidigare studier visat så riskerar denna 

grupp att bli överviktig snarare än malnutrierad på grund av den låga muskelspänningen 

(Trillingsgaard et al., 2011). 

 

Motorisk grupp 2 (spastisk) visade hög signifikans med något svagt samband för alla fem 

ekvationer (r = 0,63–0,66), alla fem låg väldig nära varandra och är i jämförelse med varandra 

likvärda. Om en ekvation av dessa fem ska utses är WHO/FAO/UNU bäst lämpad för denna 

grupp enligt sambandsanalysen (r = 0,66, p < 0,05).  

 

Den sista gruppen, motorisk grupp 3 (dyskinetisk), hade varken någon signifikans eller starkt 

samband mellan någon av ekvationerna och det uppmätta värdet (r = 0,21-0,45, p = 0,26-

0,61). Den ekvation med bäst resultat för denna grupp var Molnárs med r = 0,45 och p = 0,26. 

Den för gruppen sämst lämpade ekvation var Müllers ekvation med r = 0,21 och p = 0,61. 

Slutledningsvis är ingen av ekvationerna lämplig för denna grupp, enligt denna studie. Detta 

kan bero på att denna grupp har en blandad aktivitetsnivå, då de är både paralytiska och 

spastiska, vilket kan göra att resultatet, även vid en klinisk mätning av RMR, skulle kunna 

vara missvisande beroende på om individen är spastiskt eller paralytisk vid mätningstillfället.  
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Metoddiskussion 

 

Urval 

Den studerade gruppen individer är få till antalet (37 personer), vilket gör det svårt att 

generalisera resultaten. Urvalet är dessutom ett bekvämlighetsurval med enbart deltagande 

från Uppsala region. För ett mer generaliserbart resultat skulle studien ha genomförts med 

deltagare från större upptagningsområde och fler regioner. Ålderspannet på studiedeltagarna 

var mellan 3-15 år och Müllers ekvation spänner över åldrarna 5-17 år. Åtta av patienterna i 

denna studie var under fem år gamla och inkluderas då egentligen inte i denna ekvation. Valet 

att ändå använda denna ekvation gjordes och resultatet avvek inte särskilt i jämförelse mot de 

över fem år. Motorisk grupp 3 (dyskinetisk) hade få individer (åtta stycken) som deltog i 

studien, vilket kan ha påverkat resultatet i korrelation och signifikans. 

 

Ekvationernas styrkor och svagheter i studien 

De valda ekvationerna är vanligt förekommande nationellt och ansågs därför passa för denna 

studie. Ekvationernas ursprung bygger på studier gjorda i små och homogena grupper, efter 

att svagheter uppmärksammats i de redan befintliga ekvationerna. I denna studie har det 

framkommit att svagheter i ekvationerna finns för denna grupp individer. Vissa ekvationer är 

direkt olämpliga sett till resultaten som framkommit i denna studie. Sett till de motoriska 

grupperna överskattar/underskattar vissa av ekvationerna grovt energibehovet. I denna studie 

har ekvationer som tar hänsyn till endast mått som vikt, längd, ålder och kön varit till grund 

för uträkningarna av det basala energibehovet. Detta är troligen inte det lämpligaste sättet för 

denna grupp individer att mäta på, då det framkommit i studier att den viktigaste faktorn är 

den fettfria massan vid uträkning av energibehov samt värdering av nutritionsstatus 

(Arrowsmith et al., 2012; Samson-Fang & Stevenson, 2000; Sullivan et al., 2006; Walker et 

al., 2012). Den fettfria massan tas fram genom kroppssammansättningsmetodik (exempelvis 

hudvecksmätning) (Andersson & Göranzon, 2006), vilket inte utförts i ekvationerna för denna 

studie. 

 

För alla de motoriska grupperna skulle en ekvation som tar hänsyn till 

kroppssammansättningen vara mer lämpad, då flera tidigare studier lyft fram att den fettfria 

massan är av stor vikt vid beräkning av nutritionsstatus och energibehov, för barn och 
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ungdomar med CP (Arrowsmith et al., 2012; Samson-Fang & Stevenson, 2000; Sullivan et 

al., 2006; Walker et al., 2012). De barn som nutrieras via sond riskerar att bli övermatade och 

därmed ökar risken för övervikt (Sullivan et al., 2006). De ekvationer som har höga 

energiöverskattningar ökar risken för att individen övermatas och kan då kraftigt öka i vikt. 

Speciellt de barn som tidigare adapterat till svält och där endast några extra procent, av 

tillskott av energi i maten, i sig gör att barnet ökar i vikt (Arrowsmith et al., 2012). 

 

Tillvägagångssätt 

Apparaturen som använts för att utföra mätningarna av RMR mellan åren 1995 till 2000 har 

varit densamma, med årliga kontroller och service. Mätningarna har utförts av samma 

personer under datainsamlingen. Dessa faktorer minimerar risken för variation av den 

insamlade datan. Dock har olika personer utfört vägning och längdmätning, vilket kan ses i att 

noggrannhet i decimaler varit olika, vilket kan ha påverkat resultatet för individen. 

Anteckningar från mättillfällena visar att några av barnen och ungdomarna har ätit innan eller 

under mätningen och att vissa inte suttit stilla, detta kan ge felvärden i mätningen av RMR. 

Även läckage i mätutrustningen har misstänkts under mätningens gång. Dessa borde kanske 

ha exkluderats från denna studie, då det påverkar den kliniska mätningen. Eftersom att 

informationen om ovanstående brister var ofullständig så togs dessa individer ändå med i 

studien. Att ta i beaktande är också att barn och ungdomars ålder har avrundats till heltal år, 

vilket innebär att det teoretiskt kan skilja ett år mellan två individer i samma åldersgrupp. 

Deras kroppssammansättning kan alltså skilja sig trots att de är kategoriserade i samma 

åldersgrupp. Förpubertala barn och ungdomar kan skilja sig drastiskt mellan varandra 

beroende på utvecklingsfas då hormoners aktivitet påverkar den basala metabolismen 

(Andersson & Göranzon, 2006). Detta kan påverka resultatet av ekvationernas utfall, då flera 

är ålderskategoriserade och vissa har ett brett spann där exempelvis barn från 10 år upp till 18 

år är i samma grupp. 

 

Mätningar på barn och ungdomar är svåra att genomföra på exakt liknande sätt för alla 

deltagande, då de kan vara svårt för de minsta att sitta stilla en längre tid eller fasta under den 

tid som mätningen kräver. Detta kan påverka resultatet på det kliniskt uppmätta RMR som 

studien utgår ifrån. Den spasticitet, som de flesta med CP lider av, kan göra mättningstillfället 

till en utmaning då läckage kan uppstå i mätningsutrustningen. 
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Motorisk grupp 3 kan både vara paralytiska och spastiska, så för dessa kan resultatet påverkas 

beroende på vilket tillstånd som är övervägande vid mätningstillfället. Det kan vara detta som 

gör det svårt att tillämpa en ekvation som ger rätt värden för den verkliga energiförbrukningen 

för denna motoriska grupp. Grupp 3 verkar generellt vara den grupp som är svåras att beräkna 

RMR på utan att göra en indirekt respiratorisk kalorimetri, och även då finns risk för 

felvärden. Denna motoriska grupp underskattades i energiförbrukningen av alla fem 

ekvationer, även de ekvationer som ofta överskattat individer i de andra motoriska grupperna. 

 

Ett fåtal individer har över- respektive underskattats i alla uträkningar av det basala 

energibehovet. Frågan är om dessa individers kliniskt uppmätta RMR stämmer och/eller 

själva mätningen av RMR hade brister som påverkade utgången. Ett konkret exempel på detta 

i våran studie är där två likvärdiga individer (längd, ålder, kön) kan vid likvärdigt uppmätt 

RMR få olika utfall i beräkning om det är stor skillnad i vikt, då vikten är en variabel i 

ekvationerna (för exempel se Tabell 2:1, individ nummer 2 och 3). Detta kan då medföra en 

betydande över- eller underskattning av energibehovet. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Denna studie är begränsad av det få antal deltagande, dock kan det ses att vissa ekvationer 

troligtvis är direkt olämpliga att använda för vissa motoriska grupper. Ekvationer där hänsyn 

tas till fettfri massa är troligen mer lämpliga att använda för individer med cerebral pares, det 

vill säga ekvationer med kroppssammansättning i beaktande. Det är viktigt att fästa 

medvetenheten på att ingen ekvation är optimal för en hel population, då alla har olika 

fysiologiska förutsättningar förutom det uppenbara funktionshindret. Fettmassa ger lägre 

RMR än muskelmassa, vilket gör att en okulär observation och bland annat hudvecksmätning 

kan avslöja om individen är malnutrierad eller överviktig. Detta är svårt att avgöra om enbart 

ålder, kön, vikt och längd finns att utgå ifrån. Risken för malnutrition och övervikt ökar vid 

användandet av en enbart teoretisk ekvation. I fallet med Harris och Benedicts ekvation visar 

flera studier att denna ekvation överskattar energibehovet, vilket leder till ökad mängd 

individer med högre fettmassa.  

 

Motorisk grupp 3 riskerar enligt resultaten av denna studie att lida av kraftig malnutrition om 

ekvationerna är det instrument som används. Denna grupp är den som minst gynnas av 

användningen av ekvationer och är behov av mer sofistikerade instrument för uträkning av 
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RMR. Studien visar att den enda grupp som får ett tillförlitigt resultat i användning av 

ekvationer är motorisk grupp 1. För denna grupp visade det sig att WHO/FAO/UNUs 

ekvation med fördel skulle kunna tillämpas.  

 

Större studier med fler ekvationer behövs för att kunna hitta ett generaliserbart och 

applicerbart resultat för uträkning av energibehov för de olika motoriska grupperna. 
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Bilaga 1 – Förkortningar 

 

BMR  Basal Metabolic Rate  

CP  Cerebral Pares 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

kcal  Kilokalorier (1 kcal = 4,18 kJ) 

kJ Kilojoule (1 kJ = 0,239 kcal) 

MJ  Megajoule (1 MG = 239 kcal) 

NNR  Nordisk NäringsRekommendation 

RBU  Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

RMR Resting Metabolic Rate 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

UNU  United Nations University 

WHO  World Health Organization 
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Bilaga 2 - Mätningarna på barnen och ungdomarna i studien 

Nu m m e r Mo to risk 

d iagn o s 

Kö n   

(M/ F)  

Åld e r 

(år)  

Län gd  

(cm ) 

Vikt 

(kg)  

Up p m ätt 

RMR  

kcal/ d y gn  

1  1  M 7  1 2 4  2 2 ,5  9 3 4 ,3  

2  1  M 1 3  1 6 6  8 2 ,5  1 7 5 3  

3  1  M 1 2  1 6 4  5 2  1 6 3 2 ,3  

4  1  M 4  1 0 1  2 4 ,5  1 3 8 9 ,1  

5  1  M 9  1 4 6  5 0  1 6 4 0 ,6  

6  1  F 8  1 1 5 ,5  1 6 ,5  1 1 8 8 ,3 1  

7  1  F 5  8 8 ,4  8 ,9  9 3 3 ,5 2  

8  1  F 4  1 0 4  1 6 ,9  8 3 9 ,1 2  

9  1  F 5  1 0 5  1 4 ,6  8 8 4 ,4 6  

1 0  1  F 5  9 6 ,5  1 3 ,2 5  7 1 3 ,7 4  

1 1  1  F 4  9 4 ,5  1 7 ,3  7 9 5 ,6  

1 2  1  F 1 3  1 2 9  3 3  8 7 5 ,3  

1 3  1  F 1 1  1 5 4  6 3  1 3 4 2 ,4  

1 4  1  F 3  7 1  7 ,7  7 8 6 ,2  

1 5  1  F 9  9 7  1 5 ,5  8 5 1 ,5  

1 6  1  F 1 4  1 5 9  7 2 ,6  1 3 2 5 ,8  

1 7  1  F 7  9 7 ,5  1 3 ,6  7 0 3 ,3 3  

1 8  2  M 1 3  1 2 5  1 8 ,8  9 5 6 ,9 7  

1 9  2  M 7  1 1 9  2 4 ,7  7 5 1 ,5 7  

2 0  2  M 3  9 2  1 4 ,4  8 3 7 ,6  

2 1  2  M 6  1 0 0 ,3  1 1 ,8  7 5 2 ,9 1  

2 2  2  M 1 4  1 3 3 ,5  2 7  1 0 7 8 ,8  

2 3  2  M 1 3  1 3 8  2 6 ,7  1 0 3 7 ,9  

2 4  2  M 1 2  1 2 5  1 8 ,4  8 2 3 ,1  

2 5  2  M 6  1 0 4  1 3 ,3  1 0 5 9 ,8  

2 6  2  F 1 2  1 5 5  4 4 ,6  1 3 2 4 ,8  

2 7  2  F 8  1 2 0  1 6 ,6  1 0 8 3 ,2  

2 8  2  F 6  9 4  1 0 ,5  6 9 4 ,8  

2 9  2  F 1 5  1 5 3 ,3  7 1 ,4  1 4 9 5 ,3  

3 0  3  M 4  1 0 0 ,2  1 2 ,6  9 0 6 ,5 4  

3 1  3  M 4  8 9  1 1  9 5 8 ,4  

3 2  3  M 3  9 6 ,2  1 2 ,7  9 6 9 ,6  

3 3  3  M 5  1 0 7  1 6  1 1 6 6 ,4  

3 4  3  M 7  1 1 7  2 0 ,7  1 3 8 2 ,9  
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Nu m m e r Mo to risk 

d iagn o s 

Kö n   

(M/ F)  

Åld e r 

(år)  

Län gd  

(cm ) 

Vikt 

(kg)  

Up p m ätt 

RMR  

kcal/ d y gn  

3 5  3  M 6  1 1 5 ,5  1 6 ,5  8 6 9 ,8  

3 6  3  F 5  1 0 1 ,7  1 4 ,2  1 0 9 4  

3 7  3  F 1 0  1 2 7  2 1  1 0 8 0  

Med e låld er   7 ,9     

Åld erssp an n    3 -1 5  å r     
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Bilaga 3 – Figurer till Frågeställning 2 

 

 

 

Figur 2 Linjärt samband för motorisk grupp 1. 
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Figur 3 Linjärt samband för motorisk grupp 2. 



   30 

 

 

Figur 4 Linjärt samband för motorisk grupp 3. 

 


