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Abstrakt 
 

Det är vanligt att en patient med reumatoid artrit (RA) förr eller senare 
behöver ersätta sin höftled/leder med plastik. Efter en höftplastikoperation 
är vissa rörelser olämpliga för patienten att utföra. Idag finns inget status 
för bedömning av patienter med RA, som samtidigt tar hänsyn till en 
eventuell höftplastik. Syftet med den här studien var att utforma ett kliniskt 
användbart status för bedömning av RA-patienter som har höftledsplastik. 
Syftet med studien var också att statuset ska bidra till att göra statustagning 
för RA-patienten säkrare, i avseende att minska luxationsrisken. 
Författarna utformade två stycken teststatus, 1 och 2, med tillhörande 
frågeformulär. De båda frågeformulären utgjorde grund för utformandet av 
ett slutgiltigt status. Studiepopulationen som testade statuset och svarade 
på de båda frågeformulären bestod av legitimerade sjukgymnaster. 
Resultatet visade att sjukgymnasterna var positiva till rörlighets- och 
styrkedelens användbarhet och statusets enkelhet.  
 

Nyckelord: Assessment, functional, hipartroplasty, hip; test and measurements, lower 
extremity, physiotherapy, reumatoid artrit   
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En av de vanligaste folksjukdomarna i världen idag är reumatoid artrit (RA), 

med den svenska benämningen ledgångsreumatism. I Sverige uppskattas cirka 

0,5-1 % av befolkningen ha sjukdomen (1). RA är i de flesta fall en kronisk 

sjukdom som engagerar kroppens olika leder i inflammatoriska processer. Trots 

den tydliga ledpåverkan är det en systemsjukdom som kan drabba vilket organ 

som helst i kroppen. Sjukdomsförloppet förlöper i skov med lugna perioder och 

intensiva, där ledinflammationerna är mer påtagliga. Den primära orsaken till 

insjuknandet är av okänd etiologi (2). 

 

Det är svårt att fastställa en definitiv sjukdomsdiagnos då det finns många 

sjukdomar med liknande symtom. Sju kriterier för klassifikation av reumatoid 

artrit har tagits fram. Morgonstelhet, inflammation i minst tre ledområden, 

inflammation i handens leder och symmetrisk ledinflammation är symtom som 

måste ha funnits i minst sex veckor. Andra symtom, som utgör kriterier för 

diagnosen, är reumatoida nodulis (ledvätskefyllda knutor), reumatoid faktor i 

blodet och röntgenförändringar typiska för ledgångsreumatism. Minst fyra av de 

här sju kriterierna måste vara kliniskt påvisbara för att diagnosen reumatoid artrit 

ska kunna fastställas (1, 3, 4). 

 

Patienten upplever tidigt stelhet och smärta i framförallt händer och fötter. Det 

kan efter en längre tids sjukdom resultera i rörelseinskränkning i flera av 

kroppens olika leder (5). Det är vanligt att muskulaturen drabbas vid 

ledgångsreumatism. Stelhet och ömhet är vanliga symtom. En förkortning eller 

försvagning av muskler kan leda till felställningar i kroppens leder (1, 6, 7).   

 

Det blir idag allt vanligare med artro(led)-plastik som operationsmetod vid RA. 

Operationen innebär att den skadade leden byts ut mot en konstgjord, med 

avsikten att göra patienten smärtfri och leden mer rörlig och stabil (8). I Sverige 

utförs årligen 1300 höftartroplastiker varav 5 % görs på reumatiker (9). På 60-

talet kom det stora genombrottet för höftprotesoperationer då fixeringen av 

ledproteser började göras med bencement. Det här konceptet är aktuellt än idag. 

De två senaste decennierna har teknik, material och design av proteser utvecklats 

kraftigt. I och med den här utvecklingen kan en höftled som ersatts av 

protesmaterial få längre hållbarhet (2). Det är dock ett faktum att cementerade 

proteser förr eller senare lossnar. Den konstgjorda ledens mekaniska egenskaper 
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är inte lika goda som för en normal led. Rörligheten är mer begränsad och 

stabiliteten är sämre i en konstgjord led (8).  

 

Höft- och knäleder är de leder hos RA-patienter i vilka ersättning med 

protesmaterial är vanligast (5). Resultatet av artroplastik har visat sig vara mest 

positivt i de här två lederna (1). Det är vanligt att en patient som en gång behövt 

ersätta en led med protesmaterial också kommer att behöva ersätta andra leder i 

framtiden. RA-patienter har ett inflammatoriskt engagemang av mjukdelar och 

strukturer kring lederna som efter en operation försvårar möjligheten till läkning 

och återhämtning. De här patienterna har dessutom en begränsad möjlighet till 

uttag av ledrörelse och kraftutveckling i sin muskulatur på grund av smärta. (10). 

Efter en höftplastikoperation är det rekommenderat att patienten följs upp efter 

sex veckor, tre månader, tolv månader och sedan årligen (11).  

 

Flertalet patienter med ledgångsreumatism kommer större delen av sitt liv ha 

kontakt med sjukvården. Den dominerande uppfattningen inom 

reumatikervården är att vården bör ha en helhetssyn på människan och hennes 

problem. Utöver läkarens profession är det viktigt att patienten har kontinuerlig 

kontakt även med övriga kompetenser i sjukvårdsteamet, som till exempel 

sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Det är varje inblandad 

teammedlems skyldighet att följa upp RA-patienten (5, 12, 13, 14).  

 

Mätmetoder behövs som verktyg för att bedöma när åtgärder är aktuella och för 

att visa vilken effekt åtgärderna haft (15). Det är viktigt att analysera olika 

orsaker till funktionsnedsättningen. Vid en sjukgymnastisk bedömning av 

patienter med RA är det av betydelse att göra en statustagning med mätning av 

ledrörlighet, smärta, styrka och balans (6, 16, 17). Ett status är en del av en 

patientjournal och innehåller undersökningsfynd. Att göra en statustagning  

innebär att bedöma en persons nuvarande tillstånd (18). Under många år har 

sjukdomsaktiviteten hos reumatiker utvärderats med ett stort antal olika 

mätmetoder. Validiteten för många av dessa status har ofta ifrågasatts och inte 

alltid bestämts (19, 20).  

Reformpärmen (21) för reumatiker innehåller reumatologisk fysioterapi och 

riktlinjer för mätmetoder. Reformpärmen är en översikt av 145 mätmetoder som 

uppfyller kraven på reliabilitet och validitet. I Reformpärmen finns välutformade 
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status som avser att testa/mäta förmågan i nedre och övre extremiteten och de är 

samtliga placerade under impairmentnivå.  

 

Mätområdet för ett status kan preciseras och anges utifrån 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition (ICIDH) från 1980 som omfattar 

”Impairment, Disability, Handicap”. Impairmentnivån beskriver skada, sjukdom 

som ger störning på organnivå (22). Mätning på impairmentnivå kan med fördel 

innehålla bland annat balans- och muskelfunktionstest (15). I reformpärmen för 

reumatiker är tre delar aktuella vid bedömning av nedre extremitet; styrka, 

rörlighet och balans/koordination. De funktionella status för nedre extremitet 

som finns i reformpärmen innehåller alla något/några moment som är 

kontraindicerade, det vill säga olämpliga för höftplastikopererade att utföra.  

 

Efter en höftplastikoperation är det viktigt att sjukgymnasten informerar 

patienten om höftregim. Patienten bör bland annat undvika extrema positioner i 

höften (11, 23). Det är viktigt att patienten undviker att böja höftleden över 90 

grader och bör därför inte sitta i en djup stol. Patienten bör heller inte föra benen 

över mittlinjen och det är därmed inte lämpligt att sitta med benen i kors eller 

ligga på sidan. Genom att undvika de här olämpliga positionerna kan en bakre 

luxation (urledvridning) av höften förhindras. Den här regimen är särskilt viktig 

under de första 2-3 månaderna efter operationen men även i framtiden bör 

patienten tänka på att undvika dessa rörelser. Det finns därför anledning att avstå 

från träning av rörelseomfånget efter det att den rörlighet som fordras för daglig 

aktivitet uppnåtts (8). Det finns inga på vetenskap grundade riktlinjer för hur fort 

träning av rörelseomfång kan avancera och vad som är skadligt för höften (23). 

 

Eftersom en del moment i Reformpärmens status för nedre extremitet är 

kontraindicerade för höftplastikopererade och måste strykas blir den 

sammanlagda slutpoängen ofullständig. Det går därför inte att följa upp RA-

patienter med höftplastik på ett fullständigt sätt. Höftledsstatus som förekommer, 

men inte finns med i Reformpärmen, är Functional Assessment System (FAS) 

och Harris Hip Score. Inte heller dessa två status är fria från kontraindicerade 

moment för personer med höftledsplastik. Det behövs därför ett status som går 

att omsätta på RA-patienter som har höftledsplastik. Eftersom det är viktigt att 
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följa upp RA-patientens funktion och träning under lång tid ställs det höga krav 

på det utvärderingsinstrument sjukgymnasten väljer att använda.  

     
Syfte 

Syftet med den här studien var att författarna ämnade utforma ett kliniskt 

användbart status för bedömning av RA-patienter som har höftledsplastik. Syftet 

med studien var också att statuset ska bidra till att göra statustagningen för RA-

patienten säkrare i avseende att minska luxationsrisken.  

 

Frågeställningar 

1. Är det framtagna statuset användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten i syfte att mäta generell funktion, ledrörlighet och styrka i 

nedre extremitet, på patienter med reumatoid artrit som har 

höftledsplastik? 

2. Är det framtagna statuset användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten i avseende att kunna rikta RA-patientens behandling 

utifrån de mätresultat statuset ger? 

3. Är det framtagna statuset användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten när det gäller att bestämma RA-patientens nuvarande 

funktionsnivå?   

4. Är det framtagna statuset enkelt att använda för sjukgymnaster i den 

kliniska verksamheten i avseende tidsåtgång, utrustning, instruktioner 

och poängbedömning? 

 

Metod  
Studiepopulation 

Studiepopulationen utgjordes av tio stycken legitimerade sjukgymnaster från 

norrbottens län som arbetar med patienter som har diagnosen reumatoid artrit. 

Fyra kliniker inom primär- och slutenvård valdes ut. Fyra sjukgymnaster, en från 

vardera klinik, kontaktades per telefon och utsågs till kontaktpersoner. De 

ombads att tillfråga sina kollegor om intresse att delta i studien. 

Kontaktpersonerna och de tillfrågade kollegerna utgjorde tillsammans de tio 

sjukgymnasterna i studiepopulationen. Ett informationsbrev (bilaga 1), 

innehållande uppgifter om praktiska detaljer angående studien, skickades ut till 

samtliga sjukgymnaster. Sjukgymnasterna valde ut en patient vardera som de 
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ansåg var lämplig för studien. Under studiens gång har fyra stycken i 

studiepopulationen fallit bort. Bortfallen har berott på att sjukgymnasterna haft 

tidsbrist eller saknat lämplig patient för studien.   

 

Inklusionskriterier för patienten  

• Diagnosen reumatoid artrit  

• Genomgått en höftplastikoperation minst tre månader innan statustagning   

 

Exklusionskriterier för patienten  

• Annan allvarlig diagnostiserad sjukdom som vid mättillfället är aktiv   

• Fraktur i nedre extremitet som inte är fullständigt läkt 

 

Studien har godkänts av forskningsetiska kommittén vid Luleå tekniska 

universitet, Institutionen för hälsovetenskap. 

 

Mätmetod 

Frågeformulär 1 och 2 

 

Frågeformulär 1  

Frågeformuläret innehöll frågor om i vilken grad teststatus 1 var användbart och 

enkelt. 

Sjukgymnasternas åsikter från frågeformulär 1 kom att utgöra grunden vid 

utformandet av teststatus 2. 

 

Frågeformulär, nummer 2  

Frågeformuläret bestod av frågor angående teststatus 2. Frågeformulär 2 innehöll 

liknande frågor som i frågeformulär 1 men bestod av fler frågor.  

 

Sammanfattning av procedur 

• Författarna utformade ett teststatus, nummer 1 (bilaga 2) 

• Författarna utformade ett frågeformulär, nummer 1 (bilaga 3), 

innehållande frågor om teststatus 1 

• Studiepopulationen granskade teststatus 1 och fyllde i frågeformulär 1  

• Författarna utformade ett teststatus, nummer 2 (bilaga 4), utifrån 

studiepopulationens åsikter om teststatus 1 
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• Författarna utformade ett frågeformulär, nummer 2 (bilaga 5), 

innehållande frågor om teststatus 2 

• Studiepopulationen utförde teststatus 2 på varsin patient och fyllde 

därefter i frågeformulär 2 

• Författarna utformade ett slutgiltigt status (bilaga 6), utifrån studie- 

populationens åsikter om teststatus 2 

 

Procedur 

En genomgång av litteratur i ämnena reumatoid artrit och höftledsplastik har 

gjorts. Olika metoder för bedömning av reumatiker utifrån reformpärmen och 

status för bedömning av patienter med höftledsproblematik har studerats.  

 

Reformpärmen låg till grund för utformningen av teststatus 1. En del av 

Reformpärmens befintliga moment behövde modifieras för att passa målgruppen 

för statuset. Statuset utformades genom att författarna använde sig själva som 

instrument för att testa de moment som inte finns med i Reformpärmen. 

Författarna utförde statustagningen i sin helhet, med förberedelser inför varje 

moment, förflyttningar och poängsättning. Därigenom fastställdes tidsåtgången 

för statuset samt tiden för sammanräkningen av poängformuläret.  

 

Författarna konstruerade ett frågeformulär att använda som 

utvärderingsinstrument. Teststatus 1 och frågeformulär 1 skickades ut till de tio 

sjukgymnasterna. Varje sjukgymnast läste igenom statuset, bildade sig en 

uppfattning och gjorde en utvärdering utifrån frågeformulär 1. Teststatus 1 och 

frågeformulär 1 återsändes till författarna. Svar från nio stycken sjukgymnaster 

erhölls. Utifrån sjukgymnasternas åsikter från frågeformulär 1 omarbetades 

teststatus 1 till teststatus 2. Även vid utformning av teststatus 2 använde 

författarna sig själva som instrument för att testa och justera momenten. 

Författarna konstruerade ett andra frågeformulär. Teststatus 2 och frågeformulär 

2 skickades ut till de nu nio medverkande sjukgymnasterna. Sjukgymnasterna 

testade statuset i den kliniska verksamheten på varsin patient. Frågeformulär 2 

fylldes i av varje sjukgymnast och återsändes tillsammans med teststatus 2. Svar 

från sex sjukgymnaster erhölls. Utifrån sjukgymnasternas åsikter från 

frågeformulär nummer 2 omarbetades teststatus 2 till det slutgiltiga statuset.     
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I teststatus 1 och 2 såväl som i det slutgiltiga statuset ingår en väldetaljerad 

manual (bilaga 2, 4 och 6) innehållande förberedande praktiska instruktioner till 

patient respektive sjukgymnast. Sjukgymnasten har ansvaret för att patienten får 

den information som är nödvändig inför statustagningen. Manualen innefattar en 

utrustningslista och information om poängbedömning. Mätresultaten ska ifyllas i 

ett protokoll (bilaga 2, 4 och 6), där poängsumman för de tre olika delarna ger 

den sammanlagda slutpoängen. Författarna har bestämt att mätning av 

ledrörlighet i statuset i huvudsak ska utföras med Myrinmätare för att snabbare 

kunna läsa av resultatet. Genom att avläsningen för sjukgymnasten blir lättare 

kan även momentet för patienten underlättas.  

 

Teststatuset 1 och teststatus 2 märktes upp med texten arbetsmaterial. Med 

anledning av att de status författarna sänt ut är arbetsmaterial, har författarna 

velat ha allt utskickat material åter. Allt material som skickades ut kodades med 

bokstäver, A till J. Författarna benämner i diskussionsdelen klinikerna med 

siffrorna 1 till 4. Klinik 3 är en primärvårdsklinik och resterande kliniker är 

slutenvårdskliniker. På klinik 1 fanns sjukgymnast A, B och på klinik 2 

sjukgymnast C, D, E. Sjukgymnast F, G, H fanns på klinik 3 och sjukgymnast I 

på klinik 4. Kontaktpersonen på varje klinik fick ansvaret att dela ut 

arbetsmaterialet. Varje sjukgymnast som deltog i studien fick utan vår vetskap 

välja ut ett arbetsmaterial med tillhörande bokstav (frågeformulär och status). 

Sjukgymnasternas identiteter har behandlats konfidentiellt genom hela studien. 

 

 

Statistisk bearbetning   
För att presentera resultatet har deskriptiv statistik och grafisk analysmetod 

använts med hjälp av Word.7,0. 

 

Resultat   
Frågeformulär 1 och 2 redovisas separat, inga jämförelser har gjorts mellan 

frågeformulären i resultatdelen. De fyra frågeställningarna har utgjort grund för 

resultatredovisningen. Samtliga av studiepopulationens kommentarer finns 

redovisade. Nio av tio sjukgymnaster besvarade frågorna i frågeformulär 1, 
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innehållande frågor om teststatus 1. Sex av nio sjukgymnaster besvarade 

frågorna i frågeformulär 2 efter att ha utfört teststatus 2 på varsin patient. 

 

Frågeformulär 1 

          Frågeställning 1 (tabell 1)  

Statusets användbarhet i syfte att mäta generell funktion, ledrörlighet och styrka 

 

Tre formulärfrågor utifrån frågeställning 1 

Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten  

a) I syfte att bedöma den generella funktionen hos patienter med reumatoid artrit 

som har höftplastik? 

b) I syfte att mäta ledrörlighet hos patienter med reumatoid artrit som har 

höftplastik? 

c) I syfte att bedöma styrka hos patienter med reumatoid artrit som har 

höftplastik? 

 
Tabell 1  Studiepopulationens svar angående teststatus 1. Statusets 

användbarhet vid mätning av RA-patientens generella 
funktion, rörlighet och styrka 
Svarsalternativ 

 

Generell del 

  n          % 

Rörlighetsdel 

  n         % 

Styrkedel 

  n          % 

I mycket hög utsträckning 1  10 4 44,4 1 12,5 

I hög utsträckning 2 20 2 22,2 3 37,5 

I mindre utsträckning 7 70 3 33,3 4 50 

Inte alls 0 0 0 0 0 0 

TOTALT *10 100 9 ≈100 *8 100 

  *Studiepopulationen bestod av nio stycken sjukgymnaster (n=9).  
    En  sjukgymnast valde att fylla i två svarsalternativ på en och samma fråga 
    och en annan valde att inte besvara en frågeställning. 
 

Sex av nio svar visade att rörlighetsdelen verkade vara användbar i mycket hög 

eller hög utsträckning. Sju av tio svar visade att den generella delen i statuset i 

mindre utsträckning skulle kunna vara användbart i den kliniska verksamheten 

(tabell 1).  

 

Studiepopulationens (n=9) kommentarer till den generella delen 

• Fyra stycken ansåg att momenten kan bli för tidskrävande och att 

momenten var för många 
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• Två stycken ville ersätta ordet svårighet i moment 1 med ett lämpligare 

ord, exempelvis avvikande 

• En hävdade att den generella delen borde innehålla fler moment 

• En ansåg att momenten verkade vara för grova, ”en del klarar allt, andra 

inget” 

• En hävdade att mätning benlängdsskillnad inte var relevant i 

sammanhanget 

• En önskade att trappgång skulle finnas med i statuset 

 

Studiepopulationens (n=9) kommentarer till rörlighetsdelen 

• Tre stycken ansåg att rörlighetsdelen täcker passiv rörlighet bra, men att 

statuset saknar aktiv rörlighetsmätning 

• En var positivt inställd till att använda myrinmätare 

• En trodde att momenten i rörlighetsdelen skulle kunna ge värdefulla 

mätresultat, speciellt momenten för extension och inåtrotation i 

höftleden samt knä- och fotledsmätning  

• En hävdade att momenten var för många 

• En ansåg att en del moment kan vara för svåra att utföra för patienter 

som inte kan böja 90° i knäleden 

 

Studiepopulationens (n=9) kommentarer till styrkedelen 

• Tre stycken ville stryka moment 15, tyngdöverföring med rygg mot vägg, 

på grund av att momentet inte är så funktionellt och svårt för en RA-

patient att utföra 

• Två stycken hävdade att momenten var för koncentrerade kring 

sätesmuskelaturen och för lite kring främre lårmuskler och vadmuskler 

• En ansåg att styrkedelen uppfyller kraven för standardiserad mätning, lätt 

att göra lika vid varje mättillfälle 

• En ansåg att graderingen för momenten föreföll bra  

• En önskade fler funktionella moment  
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Frågeställning 2 (tabell 2) 

Statusets användbart i avseende att kunna rikta patientens behandling  

 

Formulärfråga utifrån frågeställning 2 

Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten i avseende att kunna rikta RA-patientens behandling utifrån de 

mätresultat statuset ger? 

 

Frågeställning 3 (tabell 2)  

Statusets användbart när det gäller att kunna bestämma patientens nuvarande 

funktionsnivå  

 

Formulärfråga utifrån frågeställning 3 

Anser du att det statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten när det gäller att bestämma RA-patientens nuvarande 

funktionsnivå? 

 

   Tabell 2  Studiepopulationens svar angående teststatus 1. Statusets 
användbarhet i avseende att kunna rikta RA-patientens 
behandling respektive bestämma RA-patientens nuvarande 
funktionsnivå. 
Svarsalternativ 

 

Rikta behandling

  n           % 

 Bestämma funktionsnivå 

  n                   % 

I mycket hög utsträckning 0  0 1 11,1 

I hög utsträckning 6 60 1 11,1 

I mindre utsträckning 4 40 7 77,8 

Inte alls 0 0 0 0 

TOTALT *10 100 9 ≈100 

  *Studiepopulationen bestod av nio stycken sjukgymnaster (n=9).  
    En  sjukgymnast valde att fylla i två svarsalternativ på en och samma fråga.  

 
Sex av tio svar visade att statuset i hög utsträckning verkade vara användbart för 

att kunna rikta RA-patientens behandling. Sju av nio svar visade att statuset i 

mindre utsträckning skulle kunna vara användbart då det gäller att bestämma 

RA-patientens nuvarande funktionsnivå (tabell 2). 
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Studiepopulationens (n=9) kommentarer till teststatus 1. Statusets användbarhet i 

syfte att kunna rikta RA-patientens behandling 

• Två stycken trodde att rörlighetsdelen i hög utsträckning skulle kunna 

vara användbar för att rikta behandlingen. De ansåg däremot att 

styrkedelen i mindre utsträckning verkade vara användbar 

• En ansåg att statuset verkade vara ett bra utvärderingsinstrument för att 

kunna rikta behandlingen 

 

Studiepopulationens (n=9) kommentarer till teststatus 1. Statusets användbarhet i 

syfte att kunna bestämma RA-patientens nuvarande funktionsnivå 

• En ansåg att den passiva rörligheten väl kan beskrivas med hjälp av 

statuset 

 

Frågeställning 4 (tabell 3) 

Statusets enkelt i avseende tidsåtgång, utrustning, instruktioner och 

poängbedömning 

  

Fyra formulärfrågor utifrån frågeställning 4  

Anser du att statuset kan bli enkelt att använda för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten? 

a) I avseende tidsåtgång? 

b) I avseende utrustning? 

c) I avseende instruktioner? 

d) I avseende poängbedömning? 

           
Tabell 3 Studiepopulationens  svar angående hur enkelt teststatus 1 verkar vara  

att använda  i avseende tidsåtgång, utrustning, instruktioner och 
poängbedömning              

Svarsalternativ 

 

Tidsåtgång

  n        % 

Utrustning 

 n         % 

Instruktioner 

  n         % 

Poängbedömning

  n            % 

I mycket hög utsträckning 0  0 5 55,6 2 22,2 2 22,2 

I hög utsträckning 3 33,3 4 44,4 7 77,8 7 77,8 

I mindre utsträckning 6 66,7 0 0 0 0 0 0 

Inte alls 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALT 9 100 9 100 9 100 9 100 

Studiepopulationen bestod av nio stycken sjukgymnaster (n=9).  
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Samtliga svar visade att utrustning, instruktioner och poängbedömning i hög 

eller mycket hög utsträckning verkade vara enkla att använda. Sex av nio svar 

visade att statustagningen blir alltför tidskrävande. (tabell 3). 

 

Studiepopulationens (n=9) kommentarer till hur enkelt teststatus 1 är att 

använda i avseende tidsåtgång 

• Fyra stycken hävdade att statustagningen tog för lång tid att genomföra 

• Två stycken ville förkorta tidsåtgången för statuset på grund av att 

kompletterande undersökningar ofta krävs för RA-patienter  

• En ansåg att det är bra med delbart status 

 

Studiepopulationens (n=9) kommentarer till hur enkelt teststatus 1 är att använda 

i avseende utrustning 

• Två stycken var positiva till att använda Myrinmätare 

• Två stycken kände att de saknar erfarenhet av att använda Myrinmätare 

• En ansåg att utrustningen var lättåtkomlig eftersom allt finns på kliniken 

och är standardutrustning 

 

Studiepopulationens (n=9) kommentarer till hur enkelt teststatus 1 är att använda 

i avseende instruktioner 

• Två stycken ansåg att instruktionerna var tydliga, med kort text och bra 

illustrativa bilder 

• En hävdade att en gångsträcka borde bestämmas i moment 1, där 

gångförmåga på jämnt underlag analyseras  

• En kommenterade att bild och text i moment 15, tyngdöverföring med 

rygg mot vägg, inte stämmer överens 

 

Studiepopulationens (n=9) kommentarer till hur enkelt teststatus 1 är att använda 

i avseende poängbedömning 

• En ifrågasatte tanken med poängbedömning vid mätning av ledrörlighet 

 

Frågeformulär 2 

         Frågeställning 1 (tabell 4)  

Statusets användbart i syfte att mäta generell funktion, ledrörlighet och styrka 
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Tre formulärfrågor utifrån frågeställning 1 

Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten  

a) I syfte att bedöma den generella funktionen hos personer med reumatoid artrit 

som har höftplastik? 

b) I syfte att mäta ledrörlighet hos personer med reumatoid artrit som har 

höftplastik? 

c) I syfte att bedöma styrka hos personer med reumatoid artrit som har  

höftplastik? 

   Tabell 4  Studiepopulationens svar angående teststatus 2. Statusets 
användbarhet vid mätning av RA-patientens generella 
funktion, rörlighet och styrka 
Svarsalternativ 

 

Generell del 

  n          % 

Rörlighetsdel 

  n         % 

Styrkedel 

  n          % 

I mycket hög utsträckning 0  0 1 16,7 1 16,7 

I hög utsträckning 1 20 4 66,7 4 66,7 

I mindre utsträckning 4 80 1 16,7 1 16,7 

Inte alls 0 0 0 0 0 0 

TOTALT *5 100 6 ≈100 6 ≈100 

                                                     *Studiepopulationen bestod av 6 stycken sjukgymnaster (n=6). En sjukgymnast 
valde att inte besvara en frågeställning. 

 

Fem av sex svar visade att rörlighets- och styrkedelen var användbara i hög eller 

mycket hög utsträckning. Fyra av fem svar visade att den generella delen var 

användbar i mindre utsträckning (tabell 4).  

    

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till den generella delen  

• Tre hävdade att ”palltestet”, moment 4, var alldeles för svårt för en RA-

patient att utföra och att det i moment 2, gång på ojämnt underlag, finns 

risk för ”snubbling” 

• En ansåg att statuset innehöll bra val av moment, bra med trappliknande 

test  

• En ansåg att urvalskriterierna för studien var för vida och att det var svårt 

att bedöma en patient med lindrig RA med hjälp av statuset 

 

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till rörlighetsdelen 

• En menade att hela rörelsekedjan i nedre extremitet täcks in bra och att 

patientens svagaste länk/länkar kan avslöjas 
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• En ansåg att Myrinmätaren är ett bra instrument som fler borde 

använda vid rörlighetsmätning 

 

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till styrkedelen 

• En menade att statuset innehåller bra moment för att mäta   

styrka/uthållighet  

• En ansåg att stolshöjden var för låg i moment 13, stående till sittande, och 

att vridmomentet blir för stort på både höftleder och knäleder 

Frågeställning 2 (tabell 5) 

Statusets användbart i avseende att kunna rikta patientens behandling  

 

Formulärfråga utifrån frågeställning 2 

Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten i avseende att kunna rikta RA-patientens behandling utifrån de 

mätresultat statuset ger? 

 

Frågeställning 3 (tabell 5)  

Statuset användbart när det gäller att bestämma patientens nuvarande 

funktionsnivå  

 

Formulärfråga utifrån frågeställning 3 

Anser du att det statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten när det gäller att bestämma RA-patientens nuvarande 

funktionsnivå? 

 

   Tabell 5  Studiepopulationens svar angående teststatus 2. Statusets 
användbarhet i avseende att kunna rikta RA-patientens 
behandling respektive bestämma RA-patientens nuvarande 
funktionsnivå. 
Svarsalternativ 

 

Rikta behandling

  n           % 

 Bestämma funktionsnivå 

  n                   % 

I mycket hög utsträckning 1  20 1 20 

I hög utsträckning 2 40 1 20 

I mindre utsträckning 2 40 3 60 

Inte alls 0 0 0 0 

TOTALT *5 100 *5 100 

                                        *Studiepopulationen bestod av 6 stycken sjukgymnaster (n=6). En  sjukgymnast 
valde att inte besvara vissa frågeställningar. 
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Tre av fem svar visade att statuset var användbart i hög eller mycket hög 

utsträckning då det gäller att kunna rikta RA-patientens behandling. Tre av fem 

svar visade däremot att statuset i mindre utsträckning var användbart för att 

kunna bestämma patientens funktionsnivå (tabell 5).  

 

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till teststatus 2. Statusets användbarhet i 

syfte att kunna rikta RA-patientens behandling 

• En ansåg att statustagningen kan ge bra funktionsfakta om patienten och 

att statusresultatet gör det lätt att kunna rikta och utvärdera behandling 

 

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till teststatus 2. Statusets användbarhet i 

syfte att kunna bestämma RA-patientens nuvarande funktionsnivå 

• En ställer sig tveksam till om det finns koppling till ADL-aktiviteter i 

statuset då det gäller motorisk kontroll 

• En menade att det kan vara svårt att bedöma funktionsnivån hos en 

patient med lindrig RA med hjälp av statuset 

 

Frågeställning 4 (tabell 6) 

Statusets enkelhet i avseende tidsåtgång, utrustning, instruktioner och 

poängbedömning 

 

Fyra formulärfrågor utifrån frågeställning 4  

Anser du att statuset kan bli enkelt att använda för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten? 

a) I avseende tidsåtgång? 

b) I avseende utrustning? 

c) I avseende instruktioner? 

d) I avseende poängbedömning? 
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Tabell 6 Studiepopulationens  svar angående hur enkelt teststatus 2 är att 
använda  i avseende tidsåtgång, utrustning, instruktioner och 
poängbedömning              

Svarsalternativ 

 

Tidsåtgång

  n        % 

Utrustning 

 n         % 

Instruktioner 

  n         % 

Poängbedömning

  n            % 

I mycket hög utsträckning 2  33,3 3 50 3 50 2 33,3 

I hög utsträckning 2 33,3 1 16,7 3 50 4 66,7 

I mindre utsträckning 2 33,3 2 33,3 0 0 0 0 

Inte alls 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALT 6 ≈100 6 100 6 100 6 100 

            Studiepopulationen bestod av 6 stycken sjukgymnaster (n=6). 

 

Samtliga svar visade att instruktioner och poängbedömning i mycket hög eller 

hög utsträckning gjorde statuset enkelt att använda. Fyra av sex svar visade att 

tidsåtgång och utrustning i mycket hög eller hög utsträckning gjorde statuset 

enkelt att använda (tabell 6). 

   

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till hur enkelt teststatus 2 är att använda 

i avseende tidsåtgång 

• Två stycken ansåg att statustagningen tog för lång tid 

• En menade att statuset gick snabbt och lätt att genomföra  

• En ansåg att tidsåtgången i hög utsträckning var acceptabel, om vana att 

använda Myrinmätare finns 

 

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till hur enkelt teststatus 2 är att använda 

i avseende utrustning 

• Två stycken hävdade att statustagningen krävde för mycket utrustning för 

att vara enkelt att använda i kliniken  

• En ansåg att utrustningen för statustagningen är standardutrustning och är 

lättillgänglig på kliniken 

 

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till hur enkelt teststatus 2 är att använda 

i avseende instruktioner 

• Tre stycken ansåg att instruktionerna i statuset var tydliga och att det var 

bra att kunna visa patienten bilder på övningarna 
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• En hävdade att instruktionerna om patientens balansstöd borde 

förtydligas vid trendelenburgtestet, moment 12, och vid stående till 

sittande, moment 13 

 

Studiepopulationens (n=6) kommentarer till hur enkelt teststatus 2 är att använda 

i avseende poängbedömning 

• En trodde att poängbedömningen kan ge en fin inblick i eventuella 

förbättringar/försämringar under en tidsperiod  

• En menade att resultatet från statustagningen inte säger så mycket om 

patienten har för lindrig RA 

• En ville upplysa om att det är vanligt att RA-patienter har båda 

höftlederna ersatta med plastik. Det kan vara bra att skilja på höger och 

vänster ben i ”palltestet”, moment 4. En speciell kolumn för 

kommentarer till patientens eventuella hinder i moment 4 borde finnas. 

Det kan vara bra att kunna summera poängen för höger och vänster ben 

var för sig i rörlighetsdelen  

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Resultatet från frågeformulär 2 visar att majoriteten av sjukgymnasterna 

anser att rörlighets- och styrkedelen i statuset är användbara i den kliniska 

verksamheten. Möjligheten att utifrån statuset kunna rikta patientens 

behandling anser de vara god. De tycker också att statuset är enkelt att 

använda i avseende tisåtgång, utrustning, poängbedömning och 

instruktioner. Generella delen i statuset samt möjligheten att utifrån 

statuset kunna bestämma patientens nuvarande funktionsnivå anser 

sjukgymnasterna är mindre användbart i kliniskt bruk.  

 

Frågeställningar i frågeformulär 1 

Svar och kommentarer från frågeformulär angående teststatus 1 visar att 

sjukgymnast A och B från klinik 1 båda har kommenterat ”palltestet”, moment 

14. De anser att momentet är för svårt för en RA- patient att utföra. De anser 

också att mätning av benlängdsskillnad, moment 4, inte är relevant i 

sammanhanget. Vi har valt att behålla ”palltestet” men placerar momentet under 

den generella delen i statuset. Vi anser att ”palltestet” inte enbart visar patientens 
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benstyrka utan även kan vara ett mått på patientens rörlighet och 

balans/koordination. Mätning av benlängdsskillnad har tagits bort.  

 

Sjukgymnasterna C, D och E från klinik 2 hävdar alla att tyngdöverföring mot 

vägg, moment 15, borde tas bort. De tycker inte att momentet är funktionellt. De 

önskar också fler funktionella test. Den aktiva rörligheten hos en RA-patient 

anser de är av större vikt att mäta än den passiva. Vi har tagit bort momentet med 

tyngdöverföring mot vägg, däremot har vi valt att behålla mätningen av 

ledrörlighet passiv. Vi anser inte att passiv rörlighetsmätning ger ett mått på 

patientens totala ledfunktion. Däremot anser vi att den ger ett mått på ledens 

faktiska rörlighet, som är av stor vikt för att patienten ska kunna upprätthålla god 

ledfunktion. Vi tror vidare att det är svårare för sjukgymnasten att avgöra vad 

som stoppar rörelsen vid aktiv mätning av ledrörlighet. Vid aktiv ledmätning kan 

det därför bli svårare att rikta behandlingen mot det som verkligen är problemet. 

Shephard menar att en nedsatt funktionell kapacitet hos en patient kan bero på en 

rad olika saker. Den kan exempelvis bero på intra- eller extra-artikulära problem, 

minskad muskelfunktion, neurologiska faktorer eller helt enkelt brist på 

motivation hos patienten (17). Av den anledningen anser vi att det är av stor vikt 

att behålla rörlighetsmätningen passiv i detta status.  

 

Sjukgymnasterna F, G och H från klinik 3 har haft åsikter om mätning av 

extension, moment 6. De anser att benet som hänger utanför britsen borde 

understödjas och att det andra benet kan bli svårt för patienten själv att hålla på 

grund av smärta i knäleder, armar och händer. De två extensionsmomenten har vi 

ändrat till ett moment, samma för både höger och vänster ben. Benet som mäts 

ska understödjas av sjukgymnasten och det andra ska vila på en psoaskudde. 

Från klinik 4 har endast svar från en sjukgymnast erhållits. Samtliga kliniker 

inom slutenvården anser att teststatus 1 är för omfattande och att statustagningen 

kommer att kräva för mycket tid för kliniskt bruk. Överraskande är att ingen av 

sjukgymnasterna inom primärvården har kommenterat tidsåtgången, det är till 

och med en sjukgymnast som har önskat fler tester. 

 

Frågeställningar i frågeformulär 2 

Svar och kommentarer från frågeformulär angående teststatus 2 visar att svaren 

från de olika klinikerna skiljer sig mycket åt. Sjukgymnast A och B tycker 
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fortfarande att tidsåtgången är för stor och att statustagningen kräver alltför 

mycket utrustning. Sjukgymnast G, H och I är däremot nöjda med både 

tidsåtgång och utrustning. Även i detta frågeformulär kan vi se tendensen till att 

sjukgymnasterna inom primärvården verkar vara beredda att avvara mer tid för 

statustagningar än sjukgymnasterna inom slutenvården. Av resultaten i 

poängprotokollen går det att utläsa att de patienter som testats inom 

primärvården ofta har lindrigare RA än de inom slutenvården. Det kan vara en 

bidragande orsak till de skilda åsikterna om tidsåtgången för statustagningen.  

 

Sjukgymnast A och B anser fortfarande att palltestet, moment 4, är för svårt för 

en RA-patient att utföra och borde tas bort. Sjukgymnast E har kommenterat 

samma moment och föreslagit att höjden på pallen borde vara lägre, som höjden 

på ett trappsteg. Vi har valt att behålla momentet i det slutgiltiga statuset men har 

tagit fasta på rådet från sjukgymnast E och ändrat pallhöjden till cirka 15 cm. Tre 

sjukgymnaster, E, G och H ställer sig frågande till moment 1, gånghastighet på 

jämnt underlag. De undrar om gånghastigheten ska vara självvald eller om det är 

den maximala gånghastigheten som ska mätas. Det är den självvalda, för 

patienten normala, gånghastigheten som är av intresse i det här momentet. Vi har 

varit otydliga i vår information om gånghastigheten. Sjukgymnast I önskade 

plats i poängprotokollet för kommentarer till vad som kan vara orsak till hinder i 

”palltestet”, moment 4. I det slutgiltiga statuset har vi utökat poängprotokollet 

med en extra kolumn för dessa kommentarer.  

 

Metoddiskussion 

Frågeställningar 

Vi har medvetet valt att de flesta frågorna i frågeformulären ska ha jämnt antal 

svarsalternativ, hälften positiva och hälften negativa. Tanken med att skapa 

frågeformulären på det här sättet var att få sjukgymnasterna att ta ställning och 

undvika svar som ”i viss utsträckning” eller ”okej”. Trots detta har en del 

kryssfrågor lämnats obesvarade med kommentaren, ”i viss utsträckning”. I andra 

frågor har två svarsalternativ fyllts i. Det är en brist från vår sida att vi varit 

otydliga med att endast ett svarsalternativ fått fyllas i då det gäller dessa frågor. 

 

Sjukgymnasterna har lagt ner mycket tid och engagemang till att besvara de båda 

frågeformulären. Sjukgymnasterna har i stort varit positiva till idén med statuset. 
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Momenten i statuset har kritiserats väl. Det är tydligt att det finns ett intresse hos 

kliniskt verksamma sjukgymnaster att utveckla nya mätmetoder. Det har märkts 

att sjukgymnasterna på de olika klinikerna sinsemellan har diskuterat teststatus 1 

och 2. Sjukgymnasterna på en och samma klinik har liknande åsikter om många 

moment. Klinikerna var för sig har lagt tonvikten vid och kritiserat specifika 

delar i teststatus 1 och 2. Det en klinik anser viktigt att förändra i statuset har en 

annan klinik inte alls kommenterat och vice versa. Samtidigt finns det åsikter 

som är generella i studiepopulationen. 

   

Statuset 

Många utvärderingsinstrument, som fokuserar på olika funktionella aspekter, har 

utarbetats och utvärderats för patienter med RA. De flesta av mätinstrumenten 

utvärderar ledrörlighet och isolerade aktiviteter i det dagliga livet. Inget av 

mätinstrumenten fokuserar mer specifikt på olika aspekter av muskelfunktion, så 

som balans/koordination, uthållighet och muskelstyrka. Dessa faktorer är viktiga 

att veta då sjukgymnasten ska rikta sin behandling till RA-patienten. För att 

kunna utvärdera muskelfunktion i nedre extremitet hos patienter med RA har ett 

status utvecklats med namnet, Index of Muscle Funktion (IMF) (6). Eftersom 

sjukgymnaster använder så många olika mätmetoder för bedömning av RA-

patienter är det svårt att kunna jämföra resultaten av mätningarna (19).  

 

Vi har velat utforma ett så funktionellt och kliniskt lätthanterligt status som 

möjligt. Det ska kunna tillämpas på de flesta RA-patienter oavsett 

kroppskomposition och funktionsnivå. Statuset ska också kunna mäta den 

specifika funktionen så att sjukgymnasten ska kunna rikta patientens behandling 

utifrån resultatet. Vi anser att det är av stor vikt i ett status att kunna bedöma 

patientens generella funktion. Lika viktigt tycker vi det är att ta reda på den 

specifika orsaken till den generella funktionsnedsättningen. En nedsatt generell 

funktion anser vi förbättras genom behandling av funktionsnedsättningens 

specifika orsak, i kombination med generell funktionsträning. Shephard skriver 

att det inom sjukgymnastik är tradition att analysera den funktionella förmågan 

systematiskt så att en funktionsdiagnos kan bli specifik. Det är viktigt att ta reda 

på vad som hindrar patienten från att utföra en rörelse eller en uppgift på ett 

tillfredsställande sätt (17). 
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Resultaten från sjukgymnasternas statustagningar på respektive patient visar att 

det genomgående är låga totalsummor i poängprotokollet. Den högsta 

totalsumman var 25 av totalt 74. Totalsumman för statuset sträcker sig mellan 0-

74 poäng, där 0 poäng är lika med ”utan anmärkning”. Det går inte att avgöra 

vad totalsummorna egentligen säger om patientens funktionsnivå. I efterhand 

hade det varit intressant att, oavsett statusresultatet, få veta sjukgymnastens åsikt 

om patientens funktionsnivå. Antalet patienter är för få för att kunna avgöra om 

statuset kan ge en tillförlitlig bild av nivån för patientens funktion. Vi anser att 

det är av vikt i ett status att kunna gradera funktionsnivån, så att sjukgymnasten 

kan placera in patienten på rätt funktionsnivå utifrån totalsumman för 

statustagningen. Vi som författare ställer oss frågan om sjukgymnasterna i 

studien överlag har valt att testa relativt friska RA-patienter. Om så är fallet 

stämmer statusets poängsättning i momenten väl överens med patientens faktiska 

funktionsnivå. Det krävs vidare studier för att om möjligt bekräfta detta. I de 

moment i statuset där majoriteten av patienterna har fått mycket låga poäng har 

vi ändå valt att höja svårhetsgraden i det slutgiltiga statuset.  

 

Vi har kunnat utläsa av poängbedömningen i protokollet att större delen av 

sjukgymnasterna har missförstått en del instruktioner kring ledmätningen. 

Sjukgymnasterna har endast redovisat ena extremiteten, vilket inte var tanken. I 

det här statuset är det av intresse att kunna jämföra höger och vänster sidas nedre 

extremitet och kunna bedöma opererad såväl som icke opererad höftled. Syftet 

med att specialanpassa ett status för reumatiker med höftplastik har inte heller 

alltid stått klart för sjukgymnasterna. Vi har fått frågor om varför vi har valt RA-

patienter med höftplastik då det finns så många patienter med artros som fått 

höftplastik. Den slutsats vi kan dra av detta är att många sjukgymnaster har trott 

att det är höftplastiken i sig som är det primära att mäta. Vårt syfte med statuset 

är att det ska kunna bedöma det reumatiska tillståndet hos en RA-patient med 

höftplastik. Vi har varit otydliga i vår information till sjukgymnasterna om 

statusets målgrupp.  

  

Tanken är att ett och samma status ska kunna användas både innan och efter en 

höftplastikoperation samt vid senare uppföljning av den reumatiska sjukdomen. 

Inklusionskriterierna för studien var att det skulle ha gått minst tre månader efter 

det att patienten fått sin höftplastik inopererad. Tre månader valdes för att 
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operationssåret skulle vara helt läkt. Tanken var att även patienter som fått 

höftplastik för flera år sedan skulle kunna mätas. Bortfallet av 

studiepopulationen efter andra utskicket kan bero på att det inte klart har 

framgått vilka patienter som var lämpliga för sjukgymnasterna att utföra 

statustagningen på. Sjukgymnasterna verkar ha trott att endast RA-patienter, tre 

månader efter en höftplastikoperation, varit lämpliga för studien.  

 

Vi har valt att i huvudsak använda Myrinmätare vid ledmätningen i statuset. 

Majoriteten av sjukgymnasterna har en positiv inställning till att använda 

Myrinmätaren. En del sjukgymnaster känner sig ovana att använda 

mätinstrumentet men tycker ändå att det är ett bra instrument vid mätning av 

ledrörlighet på RA-patienter. Anledningen till valet av mätinstrument är att vi 

vill minimera risken för eventuellt obehag för patient såväl som sjukgymnast. 

Vid mätning av extension i knäleden anser vi dock att goniometern är ett bättre 

mätinstrument. Med en Myrinmätare är det svårt att bestämma nolläget och 

därmed referensplanet i det här momentet.  

 

Det har varit en utmaning att försöka utforma ett status som uppfyller kraven för 

standardiserad mätning och som samtidigt är specifikt, funktionellt och 

lätthanterligt. Är det möjligt att i ett och samma status uppfylla kraven för 

standardiserad mätning och samtidigt ta hänsyn till individuella skillnader? 

Studiepopulationen har varit för liten för att kunna avgöra i vilken utsträckning 

statuset kommer att vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 

verksamheten. Responsen från sjukgymnasterna tyder på att det är eftertraktat 

med status som är lätthanterliga och som täcker in många orsaksområden till 

funktionsnedsättning. Visionen är att i framtiden kunna testa vårt status på ett 

större antal patienter och sedan validitets- och reliabilitetsbestämma det.  
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Konklusion 
Rörlighetsdelen och styrkedelen var 83% av sjukgymnasterna slutligen mycket 

nöjda med. Majoriteten av sjukgymnasterna har varit missnöjda med den 

generella delens användbarhet. I avseende att kunna rikta patientens behandling 

har 60% av sjukgymnasterna svarat att de är nöjda. När det gäller att bestämma 

patientens funktionsnivå däremot har majoriteten av sjukgymnasterna varit 

missnöjda. Åsikterna om statusets enkelhet i avseende utrustning, instruktioner 

och poängbedömning har överlag varit mycket positiva. Sjukgymnasterna var till 

67% missnöjda med tidsåtgången i första frågeformuläret. I andra 

frågeformuläret har åsikterna ändrats och 67% är nu nöjda med tidsåtgången. Det 

faktum att momenten i statuset är illustrerade med fotografier har fallit 

sjukgymnasterna i smaken.  

 

Vi tror att vi med detta status kommit en bra bit på väg till att utforma vad vi 

anser vara ett heltäckande status för RA-patienters nedre extremitet. 

 

 

 

Författarna vill tacka: 

Katarina Mikaelsson, för god handledning och ihållande entusiasm att vilja bidra 

till förbättringar i vår uppsats 

De  nio sjukgymnaster som deltagit i studien, för kritiska analyser och 

genomtänkta svar  

Anders Davidsson, för modellagerande i statuset  
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Bilaga 1 
Informationsbrev till sjukgymnaster 
 
Det är vanligt att en patient med reumatoid artrit förr eller senare behöver ersätta sin höftled/leder med plastik. 
Efter en höftplastikoperation är vissa rörelser olämpliga för patienten att utföra. Idag finns inget status för 
bedömning av patienter med reumatoid artrit som samtidigt tar hänsyn till en eventuell höftplastik. 
Reformpärmen för reumatiker har utarbetat validitets- och reliabilitetstestade status för bedömning av 
reumatiker. De status som finns i pärmen för nedre extremitet innehåller alla någon/några moment som inte är 
lämpliga för de här patienterna att utföra på grund av luxationsrisk av höftkulan.  
 
Vi är två sjukgymnaststuderande som går sista terminen vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden. Syftet 
med vår uppsats på C- nivå är att utforma ett kliniskt användbart status för bedömning av reumatiker med 
höftledsplastik, för nedre extremitet.  
Vi har erfarit under en praktikperiod att de här patienterna inte rättvist kan bedömas och att ett behov av ett 
status för RA-patienter med höftplastik borde finnas. Vi har valt att vända oss till sjukgymnaster vid 
reumatologen på Sunderby sjukhus, dagrehabiliteringen på Kiruna lasarett och dagrehabiliteringen på Piteå 
Älvdals sjukhus samt till sjukgymnaster inom primärvården. 
 
I slutet av februari/början av mars kommer ett teststatus 1 att brevledes skickas ut till Dig och övriga 5-10 
berörda sjukgymnaster. Du gör en bedömning av statuset utifrån medskickat frågeformulär, nummer 1. Statuset 
testas inte praktiskt vid det första utskicket. Information om ett sista datum för återsändande av teststatus och 
frågeformulär till författarna kommer att finnas med.  
 
Författarna omarbetar teststatus 1 till ett teststatus 2 utifrån Dina och de andra sjukgymnasternas åsikter. 
 
I slutet av mars/början av april skickas teststatus 2 ut för att testas av Dig som sjukgymnast på din utvalda 
patient. Med statuset följer en väldetaljerad manual som innehåller förberedande praktiska instruktioner till 
sjukgymnast och patient. Varje sjukgymnast ansvarar för att patienten får den information som är nödvändig 
inför statustagningen. Ett frågeformulär, nummer 2, innehållande frågor om teststatus 2 och om hur ni upplevt 
statustagningen, medföljer. Även här finns ett sista datum för återsändande av teststatus 2 och frågeformulär 2. 
Du har i den här studien ansvar för en patient, som Du själv väljer utifrån kriterier nedan. 
 
Inklusionskriterier  
• Diagnosen reumatoid artrit 
• Genomgått en höftplastikoperation minst tre månader innan statustagning 
 

Exklusionskriterier  
• Annan diagnostiserad sjukdom som vid mättillfället är aktiv 
• Fraktur i nedre extremitet som inte är fullständigt läkt  
 
De båda frågeformulären kommer att kodas och Din identitet kommer att behandlas konfidentiellt genom hela 
studien. Frankerade kuvert kommer att bifogas vid båda utskicken. Deltagandet i den här studien är frivilligt för 
Dig och Din utvalda patient och ni kan när som helst avbryta studien. Tidplanen är preliminär och eventuella 
ändringar kan bli aktuella. Vi är tacksamma för både positiv och negativ kritik och är angelägna om att 
”kommentarer” fylls i för att kunna utforma ett så välanpassat status som möjligt.  
Mer detaljerad information kring studien och hur Du ska gå tillväga medföljer respektive utskick. Vid 
eventuella frågor eller om problem uppstår kan Du ringa författarna på nedanstående telefonnummer. 
 
 
 
Ulrica Jansson                             Linda Bredhammar 
E-mail: ulleboden@hotmail.com  E-mail: lindabred@spray.se 
0921-147 86    0921- 165 27  
 
Handledare: Katarina Mikaelsson, universitetsadjunkt, Institutionen för Hälsovetenskap 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                         ULIN, Funktionsstatus – nedre extremiteter                         Bilaga2 
Teststatus 1 

           (ULIN = Ulrica och Linda) 

                                                                BESKRIVNING 
 

TYP AV MÄTINSTRUMENT MÄTOMRÅDE 
 

FUNKTIONSTEST 
 

IMPAIRMENT 
Ledrörlighet, muskelfunktion 

nedre extremiteter 

MÅLGRUPP TIDSÅTGÅNG UTFORMNING 
 
Utförande: 40-45 min. 
Beräkning: 1 min. 

ANTAL SIDOR 

 
Personer med reumatoid 
artrit, speciellt utformat för 
personer som har 
höftplastik 
 

 
Status: 4 sidor 
Manual: 1 sida 
Poängprotokoll: 1 sida 
 

 
Totalindex består av 16 
moment  
 
3 delskalor fördelade enligt 
följande: 

1. Generell funktion 
2. Ledrörlighet 
3. Styrka/uthållighet 

 

KOMMENTARER 
 
Författarna rekommenderar att testet används i kliniken för personer med diagnosen 
reumatoid artrit. Framför allt riktar sig testet till reumatiker med höftplastik.  
Flexion > 90°, adduktion och inåtrotation i höftleden är kontraindicerade rörelser för 
höftplastikopererade. Testet innehåller moment som är speciellt anpassade för de här 
patienterna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Bilaga 2 

Teststatus 1 
ULIN, Funktionsstatus – nedre extremiteter 

 
MANUAL 

 
 

UTRUSTNING 
 
• Brits 
• Pall (25 cm hög) 
• Psoaskudde 
• Airexmattor 
• Tidtagarur 
• Myrinmätare 
• Goniometer 
• Måttband 
• Färgad tejp 
 

INSTRUKTIONER TILL PATIENT 
 
Patienten bör vara lättklädd (underkläder eller nätta shorts) och utföra testen utan 
skor. 
 

INSTRUKTIONER TILL SJUKGYMNAST 
 
Visa patienten hur ett test ska utföras. Låt därefter patienten utföra testet direkt, utan 
att först ha provat. Visa nästa test och låt patienten utföra det o.s.v.  
Mätning av rörlighet sker passivt. 
De tre delarna kan användas separat. För att få en så fullständig statusbild som 
möjligt rekommenderar författarna att den generella funktionsdelen utförs som ett 
förtest och kombineras med delarna ledrörlighet och/eller styrka/uthållighet.  
I de fall patienten måste använda skor ska det anges i avsedd kolumn. 
Vid upprepad statustagning bör patienten testas vid ungefär samma tidpunkt på 
dagen på grund av att RA-patientens symtombild varierar under dygnet. 
I det här statuset används Myrinmätare som mätinstrument. I moment 11 och 12 är 
det lämpligt att använda Goniometer. 
 

POÄNGBEDÖMNING 
 
Testen bedöms antingen utifrån en femgradig skala, 0-4 poäng, eller en tvågradig 
skala, 0-1 poäng. 
0 p = utan anmärkning (u.a.) och 4 p = stora funktionshinder 
Totalsummans spridning är 0-98 poäng, där 0 p = u.a. 
Vid gränsfall avrundas poängen vid det bedömda momentet uppåt, exempelvis 
moment 6, där höftexension på 10° bedöms som 1 p. 
 

 



 

 

Bilaga 2 
                                   ULIN, Funktionsstatus – nedre extremiteter                  Testsstatus 1 

PROTOKOLL 
Datum       
Signatur       
Med/utan skor       

Generell funktion 
1. Gångförmåga - på jämt underlag       
2. Gångförmåga - på ojämnt underlag       
3. Stå på båda benen med fötterna tätt ihop med 
    fötterna tätt ihop och med slutna ögon      

      

4. Benlängdsskillnad, funktionell                           
5. Benlängdsskillnad, reell                                     
                                                  (0-14 p) SUMMA       
Ledrörlighet 
HÖFTLED, ryggliggande       
*5. Flexion – icke opererad höft                       HÖ/VÄ       
     Flexion – opererad höft                                      HÖ       
     Flexion – opererad höft                                      VÄ       
*6. Extension – icke opererad höft                   HÖ/VÄ       
     Extension – opererad höft                                  HÖ       
     Extension – opererad höft                                  VÄ       
7. Abduktion                                                            HÖ       
                                                                                VÄ       
8. Inåtrotation                                                         HÖ       
                                                                                VÄ       
FOTLED, ryggliggande       
9. Plantarflexion                                                     HÖ       
                                                                                VÄ       
10. Dorsalextension                                                HÖ       
                                                                                VÄ       
KNÄLED       
11. Extension, ryggliggande                                   HÖ       
                                                                                VÄ       
12. Flexion, sittande                                               HÖ         
                                                                                VÄ       
                                                  (0-52 p) SUMMA       
*I moment 5 och 6 fylls endast 2 av 3 alternativ i, beroende av om patienten har en eller två opererade höfter 
Styrka/uthållighet 
13. Trendelenburg                                                   HÖ       
                                                                                 VÄ       
14. Gå upp- och nedför en 25 cm hög pall              HÖ          
                                                                                 VÄ       
15. Tyngdöverföring med rygg mot plan vägg       HÖ       
                                                                                 VÄ       
16. Stjärtlyft - styrka       
      Stjärtlyft - uthållighet       
                                                         (0-32 p) SUMMA       
 
                                                  TOTALSUMMA 
                                                        (0-98 p, 0=ua) 

      

  



 

 

1

 
Bilaga 2 

Teststatus 1        
Index för mätning av ledrörlighet  

och styrka/uthållighet 
 

 
Generell funktion 
 
1. Gångförmåga – på jämnt underlag 
 
Om patienten har gånghjälpmedel blir poängen minst en 3:a. 
 
0 =     normal  
1 =  med lite svårighet 
2 =  med mycket svårighet 
3 =  med gånghjälpmedel 
4 =  med svårighet med gånghjälpmedel 
 
 
2. Gångförmåga – på ojämnt underlag 
 
Underlaget ska utgöras av två stycken Airexmattor, som placerats på varandra. För att 
kunna bedöma gångförmågan kan det vara nödvändigt att lägga flera mattor i rad. 
 
0 =  normal 
1 =  med lite svårighet 
2 =  med mycket svårighet 
3 =  med gånghjälpmedel 
4 =  med svårighet med gånghjälpmedel 
 
 
3. Stå på båda benen med fötterna tätt ihop med slutna ögon 
 
Avbryt när ögonen öppnas eller om fötterna lämnar utgångspositionen. 
 
0 = 60 sek. 
1 = 30-60 sek. 
2 = 15-30 sek. 
3 = 5-15 sek. 
4 = 0-5 sek. 
 
 
4. Mäta benlängdsskillnad 
 
Funktionell benlängdskillnad: navel → fotens mediala malleol 
  
0 = < 2 cm 
1 = ≥ 2 cm 
 
Reell benlängdsskillnad: SIAS → fotens mediala malleol på samma sida 
 
0 = < 2 cm 
1 = ≥ 2 cm 
 
 
 
 



 

 

2

Ledrörlighet 
 
Höftled - mätning sker i ryggliggande 
 
5. Flexion - icke opererad höft 
Fullt rörelseomfång 
 
0 = 130-120° 
1 = 120-90° 
2 = 90-60° 
3 = 60-30° 
4 = < 30° 
 
Flexion – opererad höft 
Tillåtet rörelseomfång ≤ 90° 
 
0 = 90° 
1 = 90-70° 
2 = 70-50°   
3 = 50-30°   
4 = < 30°  
 
6. Extension – icke opererad höft  
Benet som ska mätas placeras hängande utanför britskanten. Det andra 
benet vilar på en psoaskudde med, om möjligt, (max) 90° i höftleden. 
Sjukgymnasten placerar sina händer stadigt på bäckenet (SIAS), för att motverka 
framåttippning av bäckenet. 
 
0 = 15-5° 
1 = 5-0° 
2 =  0-10° (extensionsdefekt) 
3 = 10-20° (extensionsdefekt) 
4 = >20° (extensionsdefekt) 
 
Extension – opererad höft 
Benet som ska mätas placeras hängande utanför britskanten, som ovan. 
Det andra benet hålls i max höftflexion av patienten, för att hindra framåttippning 
av bäckenet. 
 
0 = 15-5° 
1 = 5-0° 
2 =  0-10° (extensionsdefekt) 
3 = 10-20° (extensionsdefekt) 
4 = >20° (extensionsdefekt) 
 
7. Abduktion 
Myrinmätaren placeras framför höftleden med hjälp av 
förlängningsplattan. I det här momentet används Myrinmätarens 
kompassnål. 
Abducera med kontroll, undvik medrörelse av bäckenet och utåtrotation i höften. 
 
0 = 45-40° 
1 = 40-25° 
2 = 25-10° 
3 = 10-0° 
4 = < 0° 
 
 
 
 



 

 

3

8. Inåtrotation  (här används inte Myrinmätaren) 
Benen ska vara parallella och så sträckta som möjligt. Höfterna ska vara lätt 
utåtroterade.  
Inåtrotera i höfterna så att fötterna ställer sig parallellt med varandra. Ingen 
rotation ska ske över mittlinjen och korsa nolläget. 
 
0 = når nolläge 
1 = når inte nolläge 
 
 
Fotled - mätning sker i ryggliggande 
 
En psoaskudde placeras som stöd för underbenet med hälen fri utanför 
kanten. Mätningen sker i avslappnad ställning och med lätt böjd höft. 
Myrinmätaren placeras så nära talocruralleden som möjligt. 
 
9. Plantarflexion  10. Dorsalextension 
 
0 = 45-40°  0 =    20-15°     
1 = 40-30°  1 =    15-10° 
2 = 30-20°  2 =    10-5° 
3 = 20-10°  3 =    5-0° 
4 = < 10°  4 =    < 0° (extensionsdefekt) 

 
 

Knäled  
 
11. Extension – mätningen sker i ryggliggande 
OBS! I detta moment används  en goniometer. 
Placera en rulle under det ben som ska mätas. 
 
0 = 0° 
1 = 0-5° (extensionsdefekt) 
2 = 5-10° (extensionsdefekt) 
3 = 10-20° (extensionsdefekt) 
4 = > 20° (extensionsdefekt) 
 
12. Flexion – mätningen sker i sittande 
Benen ska hänga fritt utan att nudda golvet. Använd lämpligen en Goniometer. 
 
0 = ≥ 90° 
1 = < 90° 
 

 
Styrka/uthållighet 
 
13.  Trendelenburg 
 
Ta stöd med händerna mot ex. en vägg för att hålla balansen.  
Vid utgångsposition ska båda SIPS stå i jämnhöjd med varandra. 
 
0 = 30 sek. 
1 = 20-30 sek. 
2 = 10-20 sek. 
3 = 5-10 sek. 
4 = 0-5 sek. 
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14. Gå upp-  och nedför på en 25 cm hög pall 
 
Ta stöd med handen mot en vägg för att hålla balansen.  
Låt ena benet leda steget uppför och nedför pallen. Vänd och gå runt 
pallen till utgångsläget. Det här är en vända.  
Upprepa momentet men låt andra benet leda. 
Observera att patienten inte gör en ”otillåten” vridning i höften då 
han/hon vänder till gång runt pallen. 
 
0 = 10 vändor 
1 = 6-9 vändor 
2 = 2-5 vändor 
3 = 1 vända 
4 = fullföljer inte en hel vända 
 
 
15. Tyngdöverföring med rygg mot plan vägg 
 
Placering: 20 cm mellan vägg och häl. 60 cm mellan hälarna. 
Placeringen markeras med färgad tejp.  
Stå med fötterna utåtvridna, i knäts riktning. 
För över tyngden från ena benet till det andra.  
 
0 = kan föra över tyngden 20 ggr 
1 =  " 10-19 ggr 
2 =  " 5-9 ggr 
3 =  " 1-4 ggr 
4 = kan inte föra över tyngden 
 
 
16. Stjärtlyft 
 
Momenten sker i ryggliggande med böjda knän. Överarmarna vilar på 
britsen och händerna på magen. 
Glutealmuskelaturen spänns, därefter lyfts bäckenet 
 
Styrka 
 
0 = kan utföra lyftet med ett ben utsträckt 
1 = kan med svårighet utföra lyftet med ett ben utsträckt 
2 = kan utföra lyftet med två fötter i britsen 
3 =  kan med svårighet utföra lyftet med två fötter i britsen 
4 = kan inte utföra lyftet 
 
Uthållighet 
Om lyftet inte kunnat utföras (4 poäng) i föregående moment blir 
poängen i det här momentet 4.  
 
0 = > 45 sek. 
1 = 25-45 sek. 
2 = 10-25 sek. 
3 = 5-10 sek. 
4 = < 5 sek.                   
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Bilaga 3 

Frågeformulär 1 
 
Sätt ett kryss i de rutor där alternativet stämmer bra överens med din åsikt.  
Under kommentarer kan de olika momenten mer specifikt kritiseras.  
 
1. Vad tycker du är positivt med det framtagna statuset? 
 

□  Bra utformat status (utseende och struktur) 
□  Passande val av testmoment respektive ledmätning 
□  Lagom antal moment 
□  Instruktion och manual som medföljer statuset är lätt att förstå och följa 
□  Övrigt ___________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 

 
2. Vad tycker du är negativt med statuset? 
 
      □  Brister finns i utformningen av statuset 
      □  Valet av testmoment/ledmätning är inte relevanta i sammanhanget 
      □  Statuset innehåller för många moment 
      □  Momenten är för få för att slutresultatet ska vara av betydelse 
      □  Manual och instruktion är inte fullständig 
      □  Övrigt ___________________________________________ 
      
    ___________________________________________________ 
 
Om en eller flera rutor är ikryssade i fråga 2, vad skulle du i så fall vilja förbättra i det 
framtagna statuset? ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
3. a) Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 
verksamheten i syfte att bedöma den generella funktionen hos personer med reumatoid 
artrit som har höftledsplastik?  
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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3. b) I syfte att mäta ledrörlighet hos personer med reumatoid artrit som har 
höftledsplastik? 
      
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
3. c) I syfte att bedöma styrka hos personer med reumatoid artrit som har 
höftledsplastik? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
4. Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 
verksamheten i avseende att kunna rikta RA-patientens behandling utifrån de 
mätresultat statuset ger? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________  
 
___________________________________________________________ 
 
 
5. Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 
verksamheten när det gäller att bestämma RA-patientens nuvarande funktionsnivå? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
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Kommentarer_________________________________________________  
 
___________________________________________________________ 
 
 
6. a) Anser du att statuset kan bli enkelt att använda för sjukgymnaster i den kliniska 
verksamheten i avseende tidsåtgång? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer__________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
6. b) I avseende utrustning? 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer__________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
6. c) I avseende instruktioner? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
6. d) I avseende poängbedömning? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
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Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
7. Anser du att något/några moment i statuset bör tas bort eller läggas till? Ange i så fall på 
raderna nedan vilket/vilka. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
       
 

 
 



 

 

 
Bilaga 4 

Teststatus 2 
ULIN, Funktionsstatus – nedre extremiteter 

(ULIN = Ulrica och Linda) 

                                                             BESKRIVNING 
 

TYP AV MÄTINSTRUMENT MÄTOMRÅDE 
 

FUNKTIONSTEST 
 

IMPAIRMENT 
Ledrörlighet, muskelfunktion 

nedre extremiteter 

MÅLGRUPP TIDSÅTGÅNG UTFORMNING 
 
Utförande: 25-30 min. 
Beräkning: 1 min. 

ANTAL SIDOR 

 
Personer med reumatoid 
artrit, speciellt utformat för 
personer som är opererade 
med höftartroplastik 
 

 
Status: 3 sidor 
Manual: 1 sida 
Poängprotokoll: 1 sida 
 

 
Totalindex består av 13 
moment  
 
3 delskalor fördelade enligt 
följande: 

4. Generell funktion 
5. Ledrörlighet 
6. Styrka 

 

KOMMENTARER 
 
Författarna rekommenderar att testet används i kliniken för personer med diagnosen 
reumatoid artrit. Framför allt riktar sig testet till reumatiker med höftplastik.  
Flexion > 90°, adduktion och inåtrotation i höftleden är kontraindicerade rörelser för 
höftplastikopererade. Rörelserna är inte lämpliga för de här patienterna på grund av 
risken för luxation (urledvridning) av höftkulan. Testet innehåller moment som är 
speciellt anpassade för de här patienterna. 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Bilaga 4 
Teststatus 2 

ULIN, Funktionsstatus – nedreextremiteter 
 

MANUAL 
 

UTRUSTNING 
 
• Brits 
• Pall (25 cm hög) 
• Psoaskudde 
• Airexmattor 
• Tidtagarur 
• Myrinmätare 
• Goniometer 
• Måttband 
• Färgad tejp 
• Stol (45 cm sitthöjd) 
• Ribbstol alt. barr 
 

INSTRUKTIONER TILL PATIENT 
 
Patienten bör vara lättklädd (underkläder eller nätta shorts) och utföra testen utan 
skor. 
 

INSTRUKTIONER TILL SJUKGYMNAST 
 
Visa patienten hur ett test ska utföras. Låt därefter patienten utföra testet direkt, utan 
att först ha provat. Visa nästa test och låt patienten utföra det o.s.v.  
Mätning av rörlighet sker passivt, förutom i moment 7, där rörelsen utförs aktivt av 
patienten. 
De tre delarna kan användas separat. För att få en så fullständig statusbild som 
möjligt rekommenderar författarna att den generella funktionsdelen utförs som ett 
förtest och kombineras med delarna ledrörlighet och/eller styrka.  
I de fall patienten måste använda skor ska det anges i avsedd kolumn. 
Vid upprepad statustagning bör patienten testas vid ungefär samma tidpunkt på 
dagen på grund av att RA-patientens symtombild varierar under dygnet. 
I det här statuset används Myrinmätare som mätinstrument. I moment 10 är det 
lämpligt att använda Goniometer. 
 

POÄNGBEDÖMNING 
 
Testen bedöms antingen utifrån en femgradig skala, 0-4 poäng, eller en tvågradig 
skala, 0-1 poäng. 
0 p = utan anmärkning (u.a.) och 4 p = stora funktionshinder 
Totalsummans spridning är 0-78 poäng, där 0 p = u.a. 
Vid gränsfall avrundas poängen vid det bedömda momentet uppåt, exempelvis 
moment 5, där höftexension på 5° bedöms som 1 p. 

 
 



 

 

Bilaga 4 
Teststatus 2 

ULIN, Funktionsstatus – nedre extremiteter 

PROTOKOLL 
 
 

Datum       
Signatur       
Med/utan skor       

 
 
Generell funktion 
1. Gånghastighet - 8 meter på jämt underlag       
2. Gångförmåga - på ojämnt underlag       
3. Stå på båda benen med fötterna tätt ihop och med      
slutna ögon      

      

4. Gå upp- och nedför  en 25 cm hög pall                    
                                                         (0-16 p) SUMMA       
 
Ledrörlighet 
HÖFTLED, ryggliggande       
5.  Extension                                                            HÖ       
                                                                                 VÄ       
6. Abduktion                                                            HÖ       
                                                                                 VÄ       
7. Inåtrotation                                                         HÖ       
                                                                                 VÄ       
FOTLED, ryggliggande       
8. Plantarflexion                                                      HÖ       
                                                                                 VÄ       
9. Dorsalextension                                                   HÖ       
                                                                                 VÄ       
KNÄLED       
10. Extension, ryggliggande                                    HÖ       
                                                                                 VÄ       
                                                         (0-42 p) SUMMA       
 
Styrka 
11. Stjärtlyft                                                       

      12. Trendelenburg                                                   HÖ
                                                                                 VÄ        
13. Stående till sittande – sittande till stående                    
                                                         (0-16 p) SUMMA       
 
                                                  TOTALSUMMA 
                                                        (0-74 p, 0=ua) 
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Bilaga 4 

Teststatus 2 
Index för mätning av ledrörlighet  

och styrka/uthållighet 
Generell funktion 
 
1. Gånghastighet – 8 meter på jämnt underlag 
 
Markera gångsträckan, start och stopp, med färgad tejp. Om patienten har gånghjälpmedel 
blir poängen en 4: a. 
 
0 =     9 sek.  
1 =  10-20 sek. 
2 =  20-25 sek. 
3 =  25-30 sek. 
4 = >30 sek.       
 
 
2. Gångförmåga – på ojämnt underlag 
 
Underlaget ska utgöras av två stycken Airexmattor, som placerats på varandra. För att 
kunna bedöma gångförmågan kan det vara nödvändigt att lägga flera mattor i rad. 
Gångsträckan är valfri. 
 
0 =  normal 
1 =  med lite svårighet 
2 =  med mycket svårighet 
3 =  med gånghjälpmedel 
4 =  med svårighet med gånghjälpmedel 
 
 
3. Stå på båda benen med fötterna tätt ihop med slutna ögon 
 
Avbryt när ögonen öppnas eller om fötterna lämnar utgångspositionen. 
 
0 = 60 sek. 
1 = 30-60 sek. 
2 = 15-30 sek. 
3 = 5-15 sek. 
4 = 0-5 sek. 
 
 
4. Gå upp-  och nedför en 25 cm hög pall 
 
Ta stöd med handen mot en vägg för att hålla balansen.  
Låt ena benet leda steget uppför och nedför pallen. Vänd och gå runt 
pallen till utgångsläget, det här är vända 1.  
Upprepa momentet men låt andra benet leda, det här är vända 2, o.s.v. 
Genom att patienten går runt pallen minskar risken för en otillåten 
vridning (inåtrotation) i höften.  
 
0 = 10 vändor 
1 = 6-9 vändor 
2 = 2-5 vändor 
3 = 1 vända 
4 = fullföljer inte en hel vända 
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Ledrörlighet 
 
Höftled - mätning sker i ryggliggande 
 
5. Extension   
Benet som ska mätas placeras hängande utanför britskanten. Det andra benet vilar på 
en psoaskudde med, om möjligt, (max) 90° i höftleden och 90° i knäled. 
För att hindra bortre bäckenhalvan att lyfta från britsen gör sjukgymnasten ett mottryck 
med sin höft på patientens hitre bäckenhalva. Femur understöds av sjukgymnasten.   
 
0 = 15-5° 
1 = 5-0° 
2 =  0-10° (extensionsdefekt) 
3 = 10-20° (extensionsdefekt) 
4 = >20° (extensionsdefekt) 
 
6. Abduktion 
Myrinmätaren placeras framför höftleden med hjälp av förlängningsplattan. I det här 
momentet används Myrinmätarens kompassnål. 
Abducera med kontroll, undvik medrörelse av bäckenet och utåtrotation i höften. 
 
0 = 45-40° 
1 = 40-25° 
2 = 25-10° 
3 = 10-0° 
4 = < 0° 
 
7. Inåtrotation (här används inte Myrinmätaren) 
Det här momentet utförs aktivt av patienten. Benen ska vara parallella och 
så sträckta som möjligt. Höfterna ska vara lätt utåtroterade.  
Inåtrotera i höfterna så att fötterna ställer sig parallellt med varandra. Ingen 
rotation ska ske över mittlinjen och korsa nolläget. 
 
0 = når nolläge 
1 = når inte nolläge 
 
 
Fotled - mätning sker i ryggliggande 
 
En psoaskudde placeras som stöd för underbenet med hälen fri utanför 
kanten. Mätningen sker i avslappnad ställning och med lätt böjd höft. 
Myrinmätaren placeras så nära talocruralleden som möjligt. 
 
8. Plantarflexion   
 
0 = 45-40°    
1 = 40-30°   
2 = 30-20°   
3 = 20-10°   
4 = < 10°   
 
 
9. Dorsalextension 
 
0 =    20-15°     
1 =    15-10° 
2 =    10-5° 
3 =    5-0° 
4 =    < 0° (extensionsdefekt) 
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Knäled– mätningen sker i ryggliggande  
 
10. Extension  
OBS! I detta moment används en goniometer. Placera en rulle under  
det ben som ska mätas. 
 
0 = 0° 
1 = 0-5° (extensionsdefekt) 
2 = 5-10° (extensionsdefekt) 
3 = 10-20° (extensionsdefekt) 
4 = > 20° (extensionsdefekt) 
 
 
Styrka 
 
11. Stjärtlyft 
 
Momenten sker i ryggliggande med böjda knän. Överarmarna vilar på 
britsen och händerna på magen. 
Glutealmuskelaturen spänns, därefter lyfts bäckenet. 
 
0 = > 45 sek. 
1 = 25-45 sek. 
2 = 10-25 sek. 
3 = 5-10 sek. 
4 = < 5 sek.   

 
 

12.  Trendelenburg 
 
Ta stöd med händerna mot en ribbstol alt. en barr för att hålla balansen.  
Vid utgångsposition ska båda SIPS stå i jämnhöjd med varandra.  
Testet avbryts när SIPS inte står i jämnhöjd med varandra längre. 
0 = 30 sek. 
1 = 20-30 sek. 
2 = 10-20 sek. 
3 = 5-10 sek. 
4 = 0-5 sek. 
                                          
 
13. Stående till sittande - sittande till stående 
 
Patienten står placerad med 10-15 cm mellan häl och stol och använder 
britsen som balansstöd. Den andra handen får inte ta stöd. Patienten ska 
sätta sig på den främre delen av stolen och direkt resa sig upp till 
utgångsläget. Det här är en vända. 
Patientens placering är nödvändig för att undvika mer än 90° flektion i 
höftleden och alltför mycket dorsalflektion i fotleden. 
 
0 = 10 vändor 
1 = 7-9 vändor 
2 = 4-6 vändor 
3 = 1-3 vändor 
4 = fullföljer inte en vända  
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Bilaga 5 
Frågeformulär 2 
 
Sätt ett kryss i de rutor där alternativet stämmer bra överens med din åsikt. 
Under kommentarer kan de olika momenten mer specifikt kritiseras. 
 
1. a) Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 
verksamheten i syfte att bedöma den generella funktionen hos personer med reumatoid 
artrit som har höftledsplastik?  
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 

1. b) I syfte att mäta ledrörlighet hos personer med reumatoid artrit som har 
höftledsplastik? 
      
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________  
 
 
1. c) I syfte att bedöma styrka hos personer med reumatoid artrit som har 
höftledsplastik? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________  
 
 
2. Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 
verksamheten i avseende att kunna rikta RA-patientens behandling utifrån de 
mätresultat statuset ger? 
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      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________  
 
 
3. Anser du att statuset kan vara användbart för sjukgymnaster i den kliniska 
verksamheten när det gäller att bestämma RA-patientens nuvarande funktionsnivå?  
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________  
 
 
4. a) Anser du att statuset kan bli enkelt att använda för sjukgymnaster i den kliniska 
verksamheten i avseende tidsåtgång? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________  
 
 
4. b) I avseende utrustning? 
      
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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4. c) I avseende instruktioner? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
4. d) I avseende poängbedömning? 
 
      □  I mycket hög utsträckning 
      □  I hög utsträckning 
      □  I mindre utsträckning 
      □  Inte alls 
 
Kommentarer_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
5. Har du upplevt att patienten har känt obehag vid något av testmomenten? 
 
      □  Ja 
      □  Nej 
       
 
Om du svarat ja på fråga 5, motivera ditt svar. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
6. Hur anser du att detta status har förändrats i förhållande till det tidigare utskickade 
statuset? 
 

□  Förbättrats 
□  Försämrats 
□  Ingen förändring 
 

Motivera ditt svar. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 



 

 

4

7. Hur har du upplevt att arbeta med Myrinmätaren som mätinstrument? 
 

      □  Mycket bra  
      □  Bra  
      □  Mindre bra  

□  Inte alls bra 
 

Motivera ditt svar. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
8. Anser du att den angivna tidsåtgången för statustagningen överensstämmer med den tid 
det tog för dig att genomföra statustagningen? 
 
      □  Ja 
      □  Nej 
     
 Om du svarat nej på fråga 8, motivera ditt svar. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
9. Anser du att något/några moment i statuset bör tas bort eller läggas till? Ange i så fall på 
raderna nedan vilket/vilka. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
 
 



 

 

  Bilaga 6 
    Slutgiltigt status 

ULIN, Funktionsstatus – nedre extremiteter 
(ULIN = Ulrica och Linda) 

                                                             BESKRIVNING 
 

TYP AV MÄTINSTRUMENT MÄTOMRÅDE 
 

FUNKTIONSTEST 
 

IMPAIRMENT 
Ledrörlighet, muskelfunktion 

nedre extremiteter 

MÅLGRUPP TIDSÅTGÅNG UTFORMNING 
 
Utförande: 30-35 min. 
Beräkning: 1 min. 

ANTAL SIDOR 

 
Personer med reumatoid 
artrit, speciellt utformat för 
personer som är opererade 
med höftartroplastik, 
unilateralt eller bilateralt 
  

Status: 3 sidor 
Manual: 1 sida 
Poängprotokoll: 1 sida 
 

 
Totalindex består av 13 
moment  
 
3 delskalor fördelade enligt 
följande: 

7. Generell funktion 
8. Ledrörlighet 
9. Styrka 

 

KOMMENTARER 
 
Författarna rekommenderar att testet används i kliniken för personer med diagnosen 
reumatoid artrit. Framför allt riktar sig testet till reumatiker med höftplastik och kan 
användas både före och efter operation.  
Flexion > 90°, adduktion och inåtrotation i höftleden är kontraindicerade rörelser för 
höftplastikopererade. Rörelserna är inte lämpliga för de här patienterna på grund av 
risken för luxation (urledvridning) av höftkulan. Testet innehåller moment som är 
speciellt anpassade för de här patienterna. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 
Slutgiltigt status 

  ULIN, Funktionsstatus – nedreextremiteter 

MANUAL 
 

UTRUSTNING 
 
• Brits 
• Pall (ca. 15 cm hög, trappstegshöjd)  
• Psoaskudde 
• Airexmattor 
• Tidtagarur 
• Myrinmätare 
• Goniometer 
• Måttband 
• Färgad tejp 
• Stol (standardhöjd, sitthöjd ca.45 cm) 
• Ribbstol alt. barr 
 

INSTRUKTIONER TILL PATIENT 
 
Patienten bör vara lättklädd (underkläder eller nätta shorts) och utföra testen utan 
skor. 
 

INSTRUKTIONER TILL SJUKGYMNAST 
 
Visa patienten hur ett test ska utföras. Låt därefter patienten utföra testet direkt, utan 
att först ha provat. Visa nästa test och låt patienten utföra det o.s.v.  
Mätning av rörlighet sker passivt, förutom i moment 7, där rörelsen utförs aktivt av 
patienten. 
De tre delarna kan användas separat. För att få en så fullständig statusbild som 
möjligt rekommenderar författarna att den generella funktionsdelen utförs som ett 
förtest och kombineras med delarna ledrörlighet och/eller styrka. Observera att 
mätningen sker bilateralt där hö/vä finns markerat i poängprotokollet.    
I de fall patienten måste använda skor ska det anges i avsedd kolumn. 
Vid upprepad statustagning bör patienten testas vid ungefär samma tidpunkt på 
dagen på grund av att RA-patientens symtombild varierar under dygnet. 
I det här statuset används Myrinmätare som mätinstrument. I moment 10 är det 
lämpligt att använda Goniometer. 
 
POÄNGBEDÖMNING 
 
Testen bedöms antingen utifrån en femgradig skala, 0-4 poäng, eller en tvågradig 
skala, 0-1 poäng. 
0 p = utan anmärkning (u.a.) och 4 p = stora funktionshinder 
Totalsummans spridning är 0-74 poäng, där 0 p = u.a. 
Vid gränsfall avrundas poängen vid det bedömda momentet uppåt, exempelvis 
moment 5, där höftextension på 5° bedöms som 1 p. 



 

 

Bilaga 6 
Slutgiltigt status 

ULIN, Funktionsstatus – nedre extremiteter 
PROTOKOLL 

 
Datum       
Signatur       
Med/utan skor       

Generell funktion 
1. Gånghastighet – 10 meter på jämt underlag       
2. Gångförmåga - på ojämnt underlag       
3. Stå på båda benen med fötterna tätt ihop och med      
slutna ögon      

      

*4. Gå upp- och nedför en ca. 15 cm hög pall                    
                                                         (0-16 p) SUMMA       
Ledrörlighet 
HÖFTLED, ryggliggande       
5.  Extension                                                            HÖ       
                                                                                 VÄ       
6. Abduktion                                                            HÖ       
                                                                                 VÄ       
7. Inåtrotation                                                          HÖ       
                                                                                 VÄ       
FOTLED, ryggliggande       
8. Plantarflexion                                                      HÖ       
                                                                                 VÄ       
9. Dorsalextension                                                   HÖ       
                                                                                 VÄ       
KNÄLED       
10. Extension, ryggliggande                                    HÖ       
                                                                                 VÄ       
                                                         (0-42 p) SUMMA       
Styrka 
11. Stjärtlyft                                                       

      12. Trendelenburg                                                   HÖ
                                                                                 VÄ        
13. Stående till sittande – sittande till stående                    
                                                         (0-16 p) SUMMA       
 
                                                  TOTALSUMMA 
                                                        (0-74 p, 0=ua) 

      

  
*Kommentarer om hinder föreligger i moment 4 
Sätt ett kryss där kommentaren överenstämmer 

HÖ VÄ HÖ VÄ HÖ VÄ HÖ VÄ HÖ VÄ HÖ VÄ

Rörligheten i höftleden är inskränkt             
Rörligheten i knäleden är inskränkt             
Rörligheten i någon/några av fotens leder är 
inskränkt 

            

Styrkan i mm.quadriceps är nedsatt             
Balanssvårigheter föreligger             
Övriga hinder       
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Bilaga 6 
Slutgiltigt status 

Index för mätning av ledrörlighet  
och styrka 

Generell funktion 
 
1. Självvald gånghastighet – 10 meter på jämnt underlag 
 
Markera gångsträckan, start och stopp, med färgad tejp. Om patienten har gånghjälpmedel 
blir poängen en 4: a. 
 
0 =     9 sek.  
1 =  10-15 sek. 
2 =  15-20 sek. 
3 =  20-30 sek. 
4 = >30 sek.       
 
 
2. Gångförmåga – på ojämnt underlag 
 
Underlaget ska utgöras av två stycken Airexmattor, som placerats på varandra. För att 
kunna bedöma gångförmågan kan det vara nödvändigt att lägga flera mattor i rad. 
Gångsträckan är valfri. 
 
0 =  normal 
1 =  med lite svårighet 
2 =  med mycket svårighet 
3 =  med gånghjälpmedel 
4 =  med svårighet med gånghjälpmedel 
 
 
3. Stå på båda benen med fötterna tätt ihop med slutna ögon 
 
Avbryt när ögonen öppnas eller om fötterna lämnar utgångspositionen. 
 
0 = 60 sek. 
1 = 45-60 sek. 
2 = 25-45 sek. 
3 = 10-25 sek. 
4 =  <10 sek. 
 

 
4. Gå upp-  och nedför en ca. 15 cm hög pall 
 
Ta ett lätt balansstöd med handen mot en vägg.  
Låt ena benet leda steget uppför och nedför pallen. Vänd och gå runt 
pallen till utgångsläget, det här är vända 1.  
Upprepa momentet men låt andra benet leda, det här är vända 2, o.s.v. 
Genom att patienten går runt pallen minskar risken för en otillåten 
vridning (inåtrotation) i höften.  
 
0 = 10 vändor 
1 = 6-9 vändor 
2 = 2-5 vändor 
3 = 1 vända 
4 = fullföljer inte en hel vända 
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Ledrörlighet 
 
Höftleder - mätning sker i ryggliggande 
 
5. Extension   
Benet som ska mätas placeras hängande utanför britskanten. Det andra benet vilar på 
en psoaskudde med, om möjligt, (max) 90° i höftleden och 90° i knäled. 
För att hindra bortre bäckenhalvan att lyfta från britsen gör sjukgymnasten ett mottryck 
med sin höft på patientens hitre bäckenhalva. Femur understöds av sjukgymnasten.   
 
0 = 15-5° 
1 = 5-0° 
2 =  0-10° (extensionsdefekt) 
3 = 10-20° (extensionsdefekt) 
4 = >20° (extensionsdefekt) 
 
6. Abduktion 
Myrinmätaren placeras framför höftleden med hjälp av förlängningsplattan. I det här 
momentet används Myrinmätarens kompassnål. 
Abducera med kontroll, undvik medrörelse av bäckenet och utåtrotation i höften. 
 
0 = 45-40° 
1 = 40-30° 
2 = 30-15° 
3 = 15-5° 
4 = <5° 
 
7. Inåtrotation (här används inte Myrinmätaren) 
Det här momentet utförs aktivt av patienten. Benen ska vara parallella och 
så sträckta som möjligt. Höfterna ska vara lätt utåtroterade.  
Inåtrotera i höfterna så att fötterna ställer sig parallellt med varandra. Ingen 
rotation ska ske över mittlinjen och korsa nolläget. 
 
0 = når nolläge 
1 = når inte nolläge 
 
 
Fotleder - mätning sker i ryggliggande 
 
En psoaskudde placeras som stöd för underbenet med hälen fri utanför 
kanten. Mätningen sker i avslappnad ställning och med lätt böjd höft. 
Myrinmätaren placeras så nära talocruralleden som möjligt. 
 
8. Plantarflexion   
 
0 = 45-40°    
1 = 40-30°   
2 = 30-20°   
3 = 20-10°   
4 = <10°   
 
9. Dorsalextension 
 
0 =    20-15°     
1 =    15-10° 
2 =    10-5° 
3 =    5-0° 
4 =    <0° (extensionsdefekt) 
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Knäleder– mätningen sker i ryggliggande  
 
10. Extension  
OBS! I detta moment används en goniometer. Placera en rulle under  
det ben som ska mätas. 
 
0 = 0° 
1 = 0-5° (extensionsdefekt) 
2 = 5-10° (extensionsdefekt) 
3 = 10-20° (extensionsdefekt) 
4 = >20° (extensionsdefekt) 
 
 
Styrka 
 
11. Stjärtlyft 
 
Momenten sker i ryggliggande med böjda knän. Överarmarna vilar på 
britsen och händerna på magen. 
Glutealmuskelaturen spänns, därefter lyfts bäckenet. 
 
0 = >60 sek. 
1 = 45-60 sek. 
2 = 25-45 sek. 
3 = 10-25 sek. 
4 = <10 sek.   

 
 

12.  Trendelenburg 
 
Ta stöd med händerna mot en ribbstol alt. en barr för att hålla balansen.  
Vid utgångsposition ska båda SIPS stå i jämnhöjd med varandra.  
Testet avbryts när SIPS inte står i jämnhöjd med varandra längre. Observera att  
båda sidor ska testas. 
0 = 60 sek. 
1 = 45-60 sek. 
2 = 25-45 sek. 
3 = 10-25 sek. 
4 = <10 sek. 
                                          
 
13. Stående till sittande - sittande till stående 
 
Patienten står placerad med 10-15 cm mellan häl och stol och använder 
britsen som balansstöd. Britshöjden skall vara i handledshöjd på den 
stående patienten. Den andra handen får inte ta stöd. Patienten ska sätta 
sig på den främre delen av stolen och direkt resa sig upp till utgångsläget. 
Det här är en vända. 
Patientens placering är nödvändig för att undvika mer än 90° flektion i 
höftleden och alltför mycket dorsalflektion i fotleden. 
 
0 = 10 vändor 
1 = 7-9 vändor 
2 = 4-6 vändor 
3 = 1-3 vändor 
4 = fullföljer inte en vända  
 
  


