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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Fall är den vanligaste orsaken till varför personer 65 år och äldre skadar sig. 

Orsaken kan t ex vara nedsatt balans- och benmuskelstyrka. Balans- och styrketräning för 

nedre extremiteterna kan avsevärt minska förekomsten av fallhändelser. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att klargöra vilka metoder som används för personer i åldersgruppen 65 år 

och äldre med avsikten att förbättra  balans, benmuskelstyrka, gång- och förflyttningsförmåga 

och därmed minska risken för fall. Metod: Litteratursökning utfördes i de medicinska 

databaserna PubMed, CINAHL och Proquest. Ämnesord för respektive databas tillämpades, 

och t ex i PubMed: resistance training, weight lifting, exercise therapy, postural balance och 

accidental falls. Sökorden kombinerades till ”sökblock”. Totalt inkluderades 13 artiklar 

utifrån avgränsningar och kriterier. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt PEDro scale.  

Resultat: Metoderna Tai chi, balans-, gång- och benstyrketräning visar i flera fall signifikanta 

resultat på balans- och benstyrka samt minskar risken för fall. Det går inte i översikten att 

fastställa vilken metod som har största enskilda effekt. Det som ändå är gemensamt för 

metoderna och som visat signifikanta resultat, är att de har utförts progressivt, högintensivt 

och utmanande. Konklusion: Tai chi, balans- gång- och benstyrketräning har många gånger 

en positiv inverkan på balans- och benstyrka samt minskar risken för fall hos personer 65 år 

och äldre. Gemensamt för de ingående studierna, med signifikanta resultat har varit att 

träningen utförts progressivt, intensivt och utmanande. För att mera säkert kunna besvara 

frågeställningarna krävs det fler studier med hög metodologisk kvalitet och signifikanta 

resultat.  

 

Nyckelord: fallolyckor, fysioterapi, postural jämvikt, styrketräning. 
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BAKGRUND 
 

Fall är den vanligaste orsaken till varför personer 65 år och äldre skadar sig. Av samtliga 

skador, har 80 procent skadat sig på grund av fall. Fallskador utgör därmed något av de största 

hälsoproblemen i åldersgruppen 65 år och äldre (1). Andelen fall ökar med stigande ålder (2). 

Mellan en tredjedel till hälften av de som är 65 år och äldre och som bor i ordinärt boende 

faller minst en gång varje år. Efter 80 år faller varannan person minst en gång varje år. 

Fallhändelser är ännu vanligare bland äldre personer boende i särskilda boenden, eller bland 

dem som befinner sig på psykogeriatriska- eller rehabiliteringsavdelningar (3, 43). Ett ”fall” 

är en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken oavsett om fysisk skada 

inträffar eller inte (4). Närmare hälften av fallhändelserna bland äldre personer leder till någon 

form av fysisk skada (5). Varje år dör i Sverige minst 1400 personer efter fallolyckor, och fler 

än 70 000 behöver sjukvård. Ungefär 40 procent av fallolyckorna resulterar i lindrig eller 

måttlig fysisk skada, 10 procent i allvarlig skada och 1 – 2 procent i en höftfraktur. I Sverige 

inträffar ca 18 000 höftfrakturer per år och 95 procent av dem beräknas vara orsakade av ett 

fall. En höftfraktur ger inte enbart upphov till akut lidande utan omkring hälften av dem som 

överlever får bestående men och återfår aldrig normal funktionsnivå. Varje höftfraktur 

innebär en merkostnad för landsting och kommun på 150 000 – 200 000 kr under det första 

året (6). Även fall som orsakar relativt små skador kan få allvarliga konsekvenser för den 

äldres hälsa, t ex rädsla för att falla igen, minskast självförtroende, social isolering, 

begräsningar i aktivitet, ökat hjälpberoende (7). 

 

Orsaker till fall och fallolyckor. 

I forskning har man försökt urskilja vilka faktorer som leder till fall utan skador och vilka som 

leder till fall med fysisk skada. De flesta studerade faktorer innebär ökad risk för både fall och 

skada (6). Anledning till fall hos äldre är inte alltid isolerade händelser utan kan vara en 

sammansättning av flera riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer en person har desto högre är 

fallrisken (8). Orsaken till fall kan till exempel vara nedsatt balans, nedsatt syn, nedsatt 

benmuskelstyrka, D-vitamin brist och demenssjukdom (9).  

 

Riskfaktorer och bedömning 

Noggrann bedömning av riskfaktorer bidrar till att fastställa lämplig intervention. 

Forskningen ger stöd för att använda multifaktoriell bedömning av risker för att sedan kunna 

bidra till att fastställa mulitfaktoriella interventioner (10,8). I en multifaktoriell bedömning 
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krävs hela teamets samlade kompetens. Bedömningen kan till exempel innehålla medicinska 

förhållanden, observera fallrisker i den fysiska miljön, fysisk funktionsförmåga och 

aktivitetsförmåga (8). Fall hos äldre personer är inte en händelse som sker av slump utan kan 

förutspås genom bedömning av ett antal riskfaktorer som till exempel nedsatt syn, vissa 

läkemedel, nedsatt gång-, balans- och benmuskelstyrka (11,12). Några av dess faktorer kan 

förändras genom att utföra fysisk träning, men andra delar kräver andra tillvägagångssätt till 

exempel anpassa den fysiska miljön, hjälpmedel, dosreduktion eller utsättande av vissa 

läkemedel. Fysisk träning kan vara en enskild preventiv åtgärd eller ingå i ett multifaktoriellt 

åtgärdsprogram (13). 

 

Effekter av åldrande på fysiska funktioner 

Med stigande ålder minskar kroppens muskelmassa vilket successivt leder till nedsatt 

muskelstyrka. Reducerad muskelmassa orsakas främst av minskat antal motoriska enheter och 

muskelfibrer (14,15). Försämrad muskelstyrka leder till förändringar i aktivitetsförmåga som 

till exempel gångförmåga, dessutom ökar risken för fall. Parallellt med minskad muskelmassa 

sker också en reduktion av benmassa, vilket ökar risken för osteoporos och frakturer vid 

fallolyckor (16). Flera studier har visat på att balans och gångförmåga försämras vid ökad 

ålder (17). Balans är en sammansatt funktion beroende av samordning från sensoriska och 

motoriska system i både perifera och centrala nervsystemet, där en viktig faktor är 

muskelstyrka. Balans och postural kontroll används ofta synonymt. Postural kontroll innebär 

normala posturala reaktioner för att upprätthålla en kroppsställning, återta eller byta en 

kroppställning. Postural kontroll kan definieras som själva handlingen för att nå ett tillstånd 

av balans under någon hållning eller aktivitet (17). Nedsatt balans och postural kontroll är 

därför bidragande orsaker till fallolyckor (16). Gångförmågan är en sammansatt aktivitet som 

är beroende av flera funktioner som ledrörlighet, muskelstyrka, koordination, kondition och 

balans. Med stigande ålder kan gånghastigheten minskas och steglängden förkortas (18).  

 

Fysisk aktivitet och fallprevention 

Det finns en växande mängd bevis som visar att fall - preventionsprogram som inkluderar 

balans- och styrketräning för nedre extremiteterna kan avsevärt minska förekomsten av 

fallhändelser (2, 19). Styrketräning – definieras som träning med vikter eller mot en gradvis 

ökande belastning. I en Cochrane review beskriver Latham att progressiv motståndsträning 

har en stark effekt på benstyrka hos personer 60 år och äldre (20). Ett stort antal studier har 

visat på att styrketräning för äldre, även de över 90 år, kan förbättra muskelstyrkan mellan 50 
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och 200 procent (14, 20, 21). Det finns ett starkt samband mellan intensitet i styrketräningen, 

det vill säga grad av belastning och den styrkeförbättring som uppnås. Studier av olika fysiska 

aktiviteter och träning har visat på förbättrad balans och minskad risk för fall. I syfte att 

bibehålla och förbättra balansfunktion rekommenderas därför allmänna träningsprogram som 

omfattar styrketräning, konditionsträning, rörlighet, koordination och balansträning (14). 

Gångförmågan kan förbättras av allsidig träning, men behöver ibland också tränas specifikt. 

Avseende gånghastighet har man endast kunnat påvisa ett samband med muskelstyrka hos 

personer med nedsatt styrka (22,23). Det kan därför antas att benstyrketräning har bäst effekt 

på gångförmågan hos personer med nedsatt funktionsförmåga (14).  

 

Sjukgymnasten kan erbjuda träning till äldre personer som en enskild åtgärd i syfte att 

förebygga fall. För sjukgymnaster i det kliniska arbetet med äldre personer är det självklart att 

använda balans- och benstyrketräning som metod för att förbättra benmuskelstyrka, balans, 

gång- och förflyttningsförmåga och där med minska risken för fall. Ofta använder 

sjukgymnasten balansövningar som kan upplevas som godtyckligt valda och inte efter någon 

speciell metod eller upplägg. Kan hända att det även förhåller sig så med styrketräning för 

bensmuskulaturen. Författaren känner endast till en strukturerad och effektiv träningsmetod 

för äldre i syfte att förbättra benmuskelstyrka, balans-, gång- och förflyttningsförmåga, The 

High Intensity Functional Exercise Program (24). HIFE program är en metod som skapats av 

sjukgymnaster i Umeå. Metoden har utvecklats utifrån de kunskaper som finns idag gällande 

träningsspecificitet och intensitet. Studier som har jämfört effekten av funktionell förmåga vid 

olika typer av träning har visat på betydelsen av att träningen är uppgiftsspecifik (25,26). Med 

träningsspecificitet avses att träna i samma eller liknande rörelsemönster och position som är 

målsättningen att förbättra. När det gäller betydelsen av träningsintensitet för balans och 

muskelstyrka så vet man att det är av vikt att uppnå en hög intensitet. Med hög intensitet 

menas att träningen är nära individens maximala kapacitet (27). Då problematiken fall hos 

äldre personer är så pass vanligt, så är det författarens föresats med denna studie att klargöra 

om det finns fler metoder av fysisk aktivet med avsikten att förbättra balans, benstyrka, gång- 

och förflyttningsförmåga och därmed minska risken för fall.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att klargöra vilka metoder som används för personer i 

åldersguppen 65 år och äldre med avsikten att förbättra benmuskelstyrka, balans-, gång- och 

förflyttningsförmåga och därmed minska risken för fall.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Vilka metoder används för att förbättra balansförmågan och muskelstyrka i nedre 

extremiteterna? 

- Vilka effekter har metoderna på balans, benstyrka, gång- och förflyttningsförmåga 

samt att förebygga fallhändelser? 

 

MATERIAL OCH METOD 

Litteratursökning 

Litteratursökning har utförts i databaserna PubMed, CINAHL och Proquest. Inledande 

litteraturgenomgång utfördes i databaserna för att få en uppfattning om förekomst av litteratur 

och som grund för problemområdet. För att omvandla de kliniska frågeställningarna till 

specifika frågeformuleringar och till hjälp vid analys av resultat så har PICO – metoden 

används. PICO är en strukturerad metod som utifrån problemformulering används för att sätta 

samman sökstrategier inför sökningar i databaser. PICO är en förkortning för:  

P = Patient/population, I = Intervention. C = Control, O = Outcome (28, 29, 30).  

Lämpliga sökord utifrån frågeställningarna har valts ur de olika databasernas respektive 

ämnesordlistor, thesaurus. Sökord för respektive databas enligt PICO – metoden presenteras i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. PICO med ämnesord för respektive databas. 
 PubMed CINAHL ProQuest 

P + 65 år + 65 år + 65 år 

I resistance training 
weight lifting 

exercise therapy 
postural balance 

resistance training 
weight lifting 

therapeutic exercise 
balance, postural 

weight lifting 
physical therapy 

balance 

C RCT studier eftersom det definitionsmässigt finns en kontrollgrupp 

O accidental falls accidental falls falls 

 

Sökorden har kombinerats till slutliga ”sökblock”, se tabell 2. Den inledande 

litteraturundersökningen utfördes med avgränsningar; artiklar skrivna på engelska och 

publicerade under de senaste 10 åren. För att nå ett helhetsperspektiv över forskningsområdet 

lästes titel och sammanfattning i de studier som blev resultaten av litteratursökningen. Detta 

för att observera karaktären av studierna och vilka deltagargrupper som fanns representerade 
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(30). Efter att fått kännedom över området fortsatte urvalet med litteraturavgränsningar för att 

komma fram till de studier som slutligen skulle ingå i analysen. Urvalet av studier 

begränsades genom följande kriterier:  

Inklusionskriterier 

- Artiklar skrivna på engelska. 

- Artiklar publicerade under de senaste tio åren. 

- Åldersgrupp 65 år och äldre. 

- deltagare ska omfatta både kvinnor och män 

- Endast randomiserade kontrollerade studier (RCT – studier)  

- Artiklar endast ur vetenskapliga tidsskrifter, peer rewiewed 

Exklusionskriterier: 

- Mindre än 100 deltagare i studierna 

- Artiklar där interventionerna utförs endast för en preciserad sjukdomsgrupp som t ex 

personer som drabbats av Stroke, polyneuropati, Parkinson, MS. 

 

Tabell 2. Litteratursökning och inkluderade artiklar 2014-03-08. Totalt inkluderades 13 

artiklar i literturöversikten. 

Databas 
 
 

Sökord Antal 
 träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PubMed resistance training 
OR weight lifting 

OR exercise therapy 
AND postural balance 
AND accidental falls 

89 9 - 9 

CINAHL resistance training  
OR weight lifting 

OR therapeutic exercise 
AND balance, postural 

AND accidental falls 

8 4 2 2 

ProQuest weight lifting 
OR physical therapy 

AND balance AND falls 

64 2 - 2 

Totalt  161 15 2 13 
 

Analys  

Analysen av artiklarna har utförts i flera steg. Initialt lästes artiklarna igenom i syfte att förstå 

helheten av varje studie. Varje studie sammanfattades i en matrissammanställning för att 

granska undersökningsgruppens storlek, interventioner, vilka mätinstrument som används och 

resultatmått. Ett sätt för att säkerhetsställa att all väsentlig information dokumenterats (30). I 



 
 

9 
 

nästa skede analyserades interventionerna i studierna och kategoriserades efter innehåll. Syftet 

med uppställningen i kategorier är att kunna kontrastera studierna mot varandra och jämföra 

likheter och skillnader (31).  

 

Kvalitetsgranskning 

Studier som inkluderades i litteraturöversikten kvalitetsgranskades enligt PEDro scale. 

PEDro scale är en skala som utvecklats för att gradera kvalitet på RCT studier som utvärderar 

sjukgymnastiska interventioner. Skalan bedömer studiers metodologiska kvalitet och har 

betydelse för trovärdigheten i artikelns resultat, men säger egentligen ingenting om 

behandlingseffekter. Instrumentet har visat sig ha god reliabilitet för att kvalitetsbedöma 

randomiserade kontrollerade studier (32). PEDro scale består av 11 stycken kriterier som 

besvaras med ett ja eller nej utifrån granskarens uppfattning om artikelns metod. Ett ja ger 1 

poäng och ett nej ger 0 poäng. Maximalt kan 10 poäng uppnås, då kriterium 1 exkluderas. 

Högre poäng motsvarar högre metodologisk kvalitet. Moderat till hög kvalitet motsvarar  

≥ 6/10 på PEDro scale (33).    

 

Etiska överväganden 

I en litteraturstudie är undersökningsfältet tidigare dokumenterad kunskap. Frågorna ställs 

därför till litteraturen istället för till personer. Etiska överväganden vid systematiska 

litteraturstudier bör göras beträffande urval och presentation av resultat (29).  

Urvalet av artiklarna har utförts ur ett så objektivt synsätt som är möjligt med utgångspunkt 

från syfte, frågeställningar och metod. Samtliga artiklar som inkluderades i studien har 

redovisats. Resultat har redovisats oavsett om det är positivt eller negativt för syftet med 

studien (29). Samtliga som inkluderats i litteraturöversikten har godkänts från en 

etiskprövningsnämnd, etisk kommitté, eller haft andra etiska överväganden.  
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RESULTAT 
 

Totalt inkluderades 13 studier som kategoriserades efter innehåll utifrån olika 

träningsinterventioner. De metoder som påträffades i syfte att förbättra balansförmåga och 

muskelstyrka i nedre extremiteterna var Tai chi, balans-, gång- och styrketräning. Utöver Tai 

chi så kombinerades de övriga träningsmetoderna med varandra och valdes där med att 

kategoriseras under balans- och gångträning samt balans- och styrketräning. Således skapades 

tre kategorier. Samtliga studier är Randomiserade kontrollerade studier (RCT). Studierna hade 

i PEDro scale en spridning från fyra till åtta poäng. De inkluderade studierna redovisas i tabell 

3, 4 och 5. Lista på förkortningar och begreppsförklaringar finns under varje tabell.  

 
Tai chi  

Fem studier omfattade träningsmetoden Tai chi (tabell 1). Fyra av studierna undersökte 

effekten på antalet fallhändelser (34, 35, 36, 38). Endast en av dessa studier, Li m.fl. visade på 

signifikant minskat antal fall efter träning med Tai chi i jämförelse med kontrollgruppen. 

Antalet sessioner var dock betydligt fler i den senare studien i jämförelse med övriga studier. 

Interventionen pågick under 6 månader och utfördes 60 minuter, 3 gånger per vecka (34). 

Studien har tilldelats 4/10 poäng i PEDro scale, vilket motsvarar en tämligen låg 

metodologisk kvalitet. I en studie av Taylor m.fl. presenterades två träningsgrupper som 

utförde Tai chi, en respektive två gånger per vecka under 20 veckor, samt en aktiv 

kontrollgrupp under samma antal veckor (36). Mellan dessa grupper fanns det ingen 

signifikant skillnad i minskat antal fall. Antalet fall hade minskat med 58 % i samtliga 

grupper vid uppföljningen efter 17 månader. Studien omfattade inför randomiseringen, vid 

baseline 684 deltagare, vilket är största antalet deltagare av samtliga inkluderade studier. Den 

metodologiska kvaliteten på PEDro scale var 6/10. Taylors studie var den enda studien med 

interventionen Tai chi som mätte effekten på benstyrka. Styrkan förbättrades signifikant i 

såväl kontroll- och interventionsgruper. Fyra av studierna utvärderade effekten av träning med 

Tai chi på balans (34, 35, 36, 37). Två studier visade ingen signifikant förbättring i balans 

mellan grupperna (35, 36). Två artiklar, Li m.fl. och Tousignant m.fl. redovisade signifikant 

förbättrad balansförmåga i interventionsgrupperna vid uppföljningen direkt efter avslutad 

träningsperiod. Långtidsuppföljningen i studierna utfördes vid 6 månader respektive 12 

månader visade på signifikant återgång i samtliga balanstester (34, 37). 
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Den studie som skattats med högsta poäng på PEDro scale med 8/10, redovisade inga 

signifikanta effekter av interventionen Tai chi. Varken i antalet fallhändelser eller i 

fallrelaterad variabel som balans vid 3 och 12 månaders uppföljning (35).  

 

Balans- och gångträning 

Två studier utvärderade effekten av kombinerad balans- och gångträning (tabell 2). I båda 

studierna pågick interventionerna under 6 månader, men antalet gånger per vecka skilde sig 

åt. Trombetti m.fl. utförde träning för deltagarna under 60 minuter 1 gång/vecka, och Yamada 

m.fl. 2 gånger/vecka (39, 40). I den senare studien ingick i interventionsgruppen förutom de 

centrala övningarna med balans- och gångträning, även ett standardiserat fysiskt 

träningsprogram. Det standardiserade programmet utfördes även i kontrollgruppen.   

Vid 6 månaders uppföljning hade signifikanta förbättringar uppnåtts i balans-, gång- och 

förflyttning hos interventionsgrupperna i båda studierna. I Trombettis studie redovisades vid 6 

månader även signifikanta förbättringar gällande färre antal fall i den tidiga 

interventionsgruppen (39). Yamada m.fl. redovisade vid 12 månaders uppföljning färre antal 

fall i interventionsgruppen till skillnad mot kontrollgruppen (40). Ett resultat som 

presenterades i procentsats och var inte signifikans prövat. Vid 24 veckor och avslutad 

intervention var det ingen signifikant skillnad i balanstestet Functional reach och i benstyrka.  

Den metodologiska kvalitén på båda studierna var god med 6 respektive 7 poäng på PEDro 

scale. 

 

Balans- och styrketräning 

Totalt omfattade sex studier balans- och bestyrketräning (tabell 3). Behandlingstiden i 

studierna varierade från 6 veckor till 12 månader.  Endast två studier omfattade samma antal 

träningsveckor, men var ändå svåra att jämföra med varandra då det i en studie ingick 

egenträning i hemmet under handledning av sjukgymnast (46), och i den andra studien träning 

i grupp under 45 minuter, 5 gånger varannan vecka under 12 veckor (42).  

I samtliga ingående studier har träning bedrivits progressivt, och i tre experimentgrupper har 

framkommit att styrketräningen utförts på högintensiv nivå i set på 8 – 12 repetition 

maximum (RM). Gemensamt för fem stycken studier var att ingen av kontrollgrupperna 

utförde fysisk aktivitet. I en studie Volgers m.fl. var kontrollgruppen fysiskt aktiv och 

deltagarna i kontrollgruppen uppmanades att egenträna 3 gånger/vecka utifrån ett 

träningshäfte som tilldelats deltagarna (46).   
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Fem av de ingående studierna mätte effekten på balans och samtliga redovisade förbättringar, 

varav fyra stycken signifikanta i jämförelse med kontrollgrupperna (41, 43, 44, 45). Två 

studier redovisade benstyrka och signifikanta förbättringar (44, 45). Båda studierna hade höga 

poäng vid kvalitetsgranskningen enligt PEDro scale, 7/10 respektiv 8/10. 

 

Två studier redovisade mätningar i gång- och förflyttning och båda med signifikanta 

förbättringar vid uppföljningen i jämförelse med kontrollgruppen (44, 45). I studien 

Freiberger m.fl.från Tyskland var det framför allt gruppen som tränade uthållighetsträning 

som förbättrades i fysisk förmåga som gång- och förflyttning (45). Den tyska studien 

redovisade kort- och långsiktig uppföljning (12 respektive 24 månader). Resultatet vid 24 

månader uppföljning visade att träning med fokus på styrka, balans och uthållighetsträning 

kan förbättra fysisk prestation, vissa gångparametrar upp till 24 månader.  

I fallhändelser fanns vid 24 månader inga signifikanta skillnader mellan grupperna.   

 

I en svensk studie utförde forskarna i en undergrupp en interaktionsanalys bland deltagare 

som i interventionsgruppen förbättrat balansen (42). Analysen visade på signifikant minskade 

antalet fall per person och per år. I samma studie framgår att det mellan samtliga deltagare vid 

uppföljningsperioden inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna relaterat till 

antalet fall. Ytterligare en studie av Means m.fl. redovisade vid 6 månaders uppföljning 

signifikant förbättring hos interventionsgruppen i antalet minskade fall hos de som vid 

baseline rapporterat om tidigare fall (41). Studien har på PEDro scale erhållit 5/10 poäng 

vilket motsvara en låg metodkvalité.  

Två studier redovisade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna och 

antalet fall (44, 45). Båda dessa grupper hade moderat till hög kvalitet på PEDro scale, 7/10 

respektive 8/10.   
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Tabell 3:1. Översikt över studier som innehåller Tai - Chi  
 

Författare 
År Land 
(Ref.nr) 

Deltagare 
(bortfall) 

Intervention  
 

Kontrollgrupp  Mätinstrument Resultat PED
ro 
scale 

Li F  
et al 
2004 
USA 
 
(34) 
 
 

n=256 
179 kvinnor 
Intervention n=125 
Kontrollgrupp n=131 
 
(n=47) 
 
 

 

Tai Chi övningar utfördes under 60 minuter 3 
ggr/v under 6 månader. Övningarna härrörde 
från Yang style. I sessionen ingick 5-10 min 
uppvärmning, 30 min Tai Chi och 5-10 min 
nedvarvning. Instruktioner i nya rörelser och 
repetition av rörelser från tidigare sessioner. 
 

I sittande och stående 
position utfördes 
stretching bål och övre 
extremiteter, tillsammans 
med djup bukandning och 
avslappning.  
Designens grund var att 
på ett strukturerat, 
skonsamt och med låg 
intensitet utföra övningar 
som skulle innehålla 
jämförbara moment som i 
tai chi, men utan att träna 
styrka och balans för 
nedre extremiteterna. 

Deltagarna rapporterade fall i 
kalender under 6 mån efter 
avslutad intervention. 
Funktionella balanstest: BBS, 
DGI och FR. Vid baslinjen, 3 
och 6 månader, samt 6 
månader post intervention.   

Interventionsgruppen hade signifikant 
minskat antal fall händelser till skillnad mot 
kontrollgruppen (p<0.001).  Under 
pågående intervention förbättrades tai chi 
gruppen signifikant i samtliga balanstester 
(p<0.001). Från avslutade intervention till 6 
månaders postintervention hade 
medelvärdet för de tre balanstesterna 
minskat i båda grupperna. Tai chi gruppen 
hade signifikant långsammare försämring i 
jämförelse med kontrollgruppen.  

4/10 

Logghe I 
et al 
2009 
Nederländerna 
 
(35) 

 n=269 
191 kvinnor 
Intervention n=138 
Kontrollgrupp n=131 
 
(n=25) 

Tai Chi Chuan utfördes 1 timme två gånger/v i 
13 veckor. Övningarna bestod av 10 positioner 
från Yang style. Chi Kung övningar utfördes 
under uppvärmning och nedvarvning. 
Deltagarna uppmanades att öva Tai Chi Chuan 
positioner hemma 15 minuter minst två gånger i 
veckan. Deltagarna fick en broschyr med 
allmän information om hur man kan förebygga 
fall i och runt omkring sitt hus. 

Sedvanlig vård, 
deltagarna kunde söka 
tillgängliga tjänster i 
området som tidigare. 
Fick samma broschyr som 
interventionsgruppen. 

 Antalet fallhändelser från 
baseline och under 12 
månader. Deltagarna fick 
dagligen fylla i svars- 
alternativen: fall, nästan fall 
och  ej fallit. 
BBS vid baseline, efter 3 och 
12 månader 

I interventionsgruppen föll 58 av 138 
deltagare (42%), och i  kontrollgruppen 59 
av 131 (45%). Ingen lägre fallrisk i Tai Chi 
gruppen än i kontrollgruppen (hazard ratio) 
=1.16 (95% CI=0.84-1.60).  
Ingen signifikant interventions effekt i 
balans, BBC. 

8/10 

 
BBS = Bergs balance scale. DGI = Dynamic gate index,  FR = functional reach. 
 



14 
 

Tabell 3:2. Översikt över studier som innehåller Tai – Chi  
 

Författare 
År Land 
(Ref.nr) 

Deltagare 
(bortfall) 

Intervention  
 

Kontrollgrupp  Mätinstrument Resultat PED
ro 
scale 

Taylor D 
et al 
2012 
New Zealand 
 
(36) 

n=684 
73 % kvinnor 
TC1 n=233 
TC2 n=220 
Kontrollgrupp n=231 
 
(n=61) 

Två träningsgrupper utförde Tai Chi 
omfattande en metod baserad på en modifierad 
10-form sun style.  
TC 1; utfördes under 1 timme 1 gång/v. 
TC 2; utfördes under 1 timme två gånger/v. 
Båda grupperna tränade under 20 veckor. 

Aktiv kontrollgrupp LLE 
(low - level exercise), var 
anpassad till TC1. 
Utfördes 1 timme 1 
gång/v under 20 veckor. 
Omfattade stretching, låg 
intensiv styrka respektive 
konditionsträning. 
Uppvärmning och 
nedvarvning i 7 min. 
Sittande och stående 
övningar med stöd. Inga 
specifika balansövningar. 

Antalet fallhändelser 
registrerades från baseline till 
17 månader. TUG, Step-test 
och 30 sek chair stand test vid 
baseline, 20 veckor, 11 och 
17 månader. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i 
minskad fallfrekvens mellan grupperna 
över tid (p=.25). Antalet fall minskade i alla 
grupper, genomsnittlig minskning med 
58%. 
Styrka och balans förbättrades i grupperna 
men det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna över tid. ”Step-test” hö 
benp=.37, vä ben p=.66, 5CST p=.21. 
Det fanns ingen skillnad mellan grupperna, 
ingen signifikant förbättring i TUG p =.54. 

6/10 

Tousignant M 
et al 
2012 
Canada 
 
(37) 

n=152 
 
Intervention n=76, 
varav 75% kvinnor. 
Kontrollgrupp n=76, 
varav 71% kvinnor. 
 
(n=61) 
 
 
 

Tai chi utfördes 60 minuter 2ggr/v under 15v. 
Totalt 30 tim. Träningen omfattade åtta utvalda 
rörelser från Tai chi chuan. Muntlig 
information om kroppskännedom, avslappning 
och andning.  
Träningen utfördes av Tai chi instruktör. 

Konventionell 
sjukgymnastik. 
Balanseträning bestående 
av tyngdöverföringar, 
gångövningar. 
Behandlingstiden var 
samma för båda 
träningsgrupperna.  

BBS, Foam and Dome test, 
TUG och gånghastighet 5 m.  
Vid baseline, 15 veckor och 
12 månader efter avslutad 
träningsperiod. 

Båda grupperna förbättrades signifikant i 
fallrelaterade variabler vid 15veckor. 
Bergs p<0,001, Fome and dome p<0,019, 
TUG p<0,001, gånghastighet 5 m p<0,001. 
Vid 12 månaders uppföljning följde en 
statisk signifikant minskning i samtliga 
tester. 
 

7/10 

Tousignant M 
et al 
2013 
Canada 
 
(38) 
 
 

 n=152  
 
Intervention n=76, 
varav 75% kvinnor. 
Kontrollgrupp n=76, 
varav 71% kvinnor. 
 
(n=72) 
 
 

Tai chi utfördes 60 minuter 2 ggr/v under 15 v. 
Totalt 30 tim. Träningen omfattade åtta utvalda 
rörelser från Tai chi chuan. Muntlig 
information om kroppskännedom, avslappning 
och andning. 
Tai chi instruktören utförde individuella 
anpassningar för att nå intensitetet att utmana 
den postural stabiliteten. 

Konventionell 
sjukgymnastik.  
Balansträning; utfördes 
med intensiteten att 
utmana den posturala 
stabiliteten.  
Behandlings tiden vara 
samma för båda 
träningsgrupperna. 

Kalender tilldelades 
deltagarna för dokumentera 
varje fallhändelse mellan 
avslutad intervention och 
fram till uppföljning vid 12 
månader efter avslutad 
träningsperiod. 
 

Medelvärdet i antalet fall mellan 
interventionsgrupperna var inte statistiskt 
signifikanta p 0,059. Båda interventionerna 
hade skyddande effekt mot fall.    

6/10 

 
TUG = Timed up and go. BBC = Bergs balance scale. Foam and Dome test = balanstest på kraftplatta. 
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Tabell 4. Översikt över studier som innehåller kombinerad balans- och gångträning  
 

Författare 
År Land 
(Ref.nr) 

Deltagare 
(bortfall) 

Intervention  
 

Kontrollgrupp  Mätinstrument Resultat PED
ro 
scale 

Trombetti MD 
et al 
2011 
Schweiz 
 
(39) 

 n=134  
96 % kvinnor 
 
Tidig interventions- 
grupp n=66  
Fördröjd intervention 
kontrollgrupp n=68 
 
(n=50) 
 
 

Musikbaserad multiuppgifter utfördes1 timme/v 
under 6 mån. Övningar utfördes i samband med 
hantering av olika objekt (ex. slaginstrument, 
bollar). Grundläggande övningar bestod av att 
gå i takt till musik och reagera på förändringar i 
musikens rytmiska mönster. Övningarna 
involverade ett stort antal rörelser och 
utmanade balansens kontroll system, främst 
genom att ändra gångriktning-överdriva 
kroppens rörelser i gång och stående. 
Övningarna blev svårare över tid. 

Uppmanades bibehålla 
fysiska och sociala 
aktiviteter under de första 
6 månaderna. Startade 
därefter samma träning 
som interventionen och 
som pågick under 1 
timme/v under 6 månader. 

Dagbok för att själv 
dokumentera fallhändelser. 
Gång och balans mättes med 
GaitRite och SwayStar. 
Uppgifter var gång med 
självvald hastighet, gå 
långsamt och fort. Gång och 
samtidigt räkna baklänges 
(dubbel uppgift). Med 
SwayStar mättes stående på 
ett respektive två ben, 
dynamiskt. Funktionella test: 
TUG, förenklat Tinetti test. 
Vid baseline, 6 och 12 
månader. 

6 mån uppföljning: Interventions gr. 
Förbättrades signifikant i gång vanlig 
hastighet 4,7m/s; 95% CI, 0.5 till 
8.8;p=0.03. Steglängd reducerades 
signifikant vid gång (dubbel uppgift) i 
medelvärde -1.4%; p<.002. jämfört med 
fördröjd interventions gr. Signifikanta 
fröbättringar även i test stå på ett ben med 
0.9 sek,(95% CI=0.3 till1.6), p=0.006. 
Signifikant också Tinetti test p=.001 
Interventions gr. Hade färre fall under de 
första 6 mån: IRR 0.46 (95% CI=0.27-
0.79), p=0.005. Liknande förändringar 
skedde i kontroll gr efter 6 mån träning.    
12 mån uppföljning: hade Interventions gr 
fortfarande signifikant skillnad i balans och 
i funktionellt test. 

7/10 

Yamada M  
et al 
2013 
Japan 
 
(40) 

 n=264  
132 kvinnor och 98 
män efter bortfall. 
Intervention n=132  
Kontrollgrupp n=132 
 
(n=34) 
 

MTS-program (balans- och gångträning), i 
kombination med standardiserta fysiskt 
träningsprogram på 30 min. Omfattade 5 min 
aerob träning (uppvärmning), 10 min mild 
styrketräning (progressivt motstånd), 15 min 
statisk och dynamisk balansträning (stegrades). 
Utfördes 2 ggr/v under 24 veckor. 

50 meters gång inomhus i 
bekväm hastighet 2 ggr/v 
under 24 v. 
I kombination med 
samma standardiserade 
fysiska träningsprogram 
som Interventionen. 

Självrapporterade 
fallhändelser under 12 
månader efter avslutad 
intervention. 
TUG, FR, 10m gångtest och 
5CS vid baseline och efter 24 
veckor. 

Under 12 mån föll 13 deltagare (11,6%) i 
MTS gruppen och 30 deltagare (33,0%) i 
kontrollgruppen. IRR=0.35,95%(CI)=0.19-
0.66. 
Efter 24 v: MTS-gruppen hade signifikant 
förbättring i TUG och 10-m gång (P<.001). 
Ingen signifikant skillnad i FR och 5CS.  

6/10 

 
GaitRite = elektronisk tryckkänslig balans- och gångplatta. SwayStar = en mätomvandlare som mäter vinkelhastigheten. TUG = Timed up and go. Tinetti test – balans- och 
gångtest. IRR = incident rate ratio. MTS - program = Multitarget stepping program. FR = functional reach.  
5CS = five chair- stand test.  
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Tabell 5:1. Översikt över studier som innehåller balans- och styrketräning  
 

Författare 
År Land 
(Ref.nr) 

Deltagare 
(bortfall) 

Intervention  
 

Kontrollgrupp  Mätinstrument Resultat PED
ro 
scale 

Means KM 
et al 
2005 
USA 
 
(41) 

n=338 
57%  kvinnor 
Intervention n=181 
Kontrollgrupp n=157 
 
(n=128)  
  

 

Under 90 min, 3 ggr/v under 6 veckor. 
Träningen omfattade aktiv stretchning-, balans-, 
promenader- och repetitiva muskel 
koordinations övningar. Styrketräning för bål, 
nedre- och övre extrimiteter. Startade på 
lågintensiv nivå. Justerades individuellt med 
målsättningen att öka intensiteten till moderat 
subjektiv nivå. 

Seminarier om olika icke 
hälsorelaterade ämnen av 
allmänt intresse för 
pensionärer. 
Tiden som deltagarna 
tillbringade i seminarier 
var samma tid som 
interventionen tränade.  

 FOC; består av 12 
simuleringar av funktionella 
rörelser/situationer. 
Uppgifterna är avsedda att 
utmana fysiologiska system 
som är involverade i balans 
och förflyttning.  
Självrapport fallhändelser.  
Vid baseline, avslutad träning 
och 6-månaders uppföljning. 

Vid 6-mån: Interventionsgruppen 
förbättrades i  FOC  med  2,3% vid avslutad 
träning och 1,57% vid uppföljning, i 
jämförelse med 0,3% i konrollgruppen vid 
varje tidsperiod (p=0,001). Av de som vid 
baseline rapporterade om tidigare fall så 
hade 87 % av interventions gruppen och 
34,5% i kontroll gruppen inte fallit vid 6 
månaders uppföljningen. 
Interventionsgruppen hade en signifikant 
förbättring i minskat antal fall p=0.002. 

5/10 

Rosendahl E 
et al 
2008 
Sverige 
 
(42) 

n=191 
139 kvinnor 
Intervention n=91 
Kontrollgrupp n=100 
 
(n=33) 
 
 

En grupp utförde träning enligt The HIFE-
program, som omfattar balans-, benstyrka- och 
gångträning. Alla övningar i programmet utförs 
i viktbärande positioner, styrketräning 8-12 
RM, balansträning avsedd att ordentligt utmana 
postural stabilitet.  
Under 45 min, 5ggr varannan vecka, under 3 
månader. Totalt 29 tillfällen.   

Aktiviteter som 
utvecklades av 
arbetsterapeuter, och 
bestod av aktiviteter som 
att se på film, läsa, sjunga 
och kommunicera. 

Personal på boendena 
dokumenterade fallhändelser. 
BBC, gångtest normal 
hastighet tidtagning under 2,4 
meter. 
Baseline och 6 månader efter 
avslutad intervention. 

Under 6 månaders Ingen statistiks 
signifikans i skillnad mellan grupperna 
relaterat till antalet fallhändelser.  
I en undergrupp utfördes en 
interaktionsanalys som visade att deltagarna 
som förbättrat balansen (minst 2 poäng på 
BBC) hade träningsgruppen (2,7 per 
PY=person year) signifikant lägre antal fall 
än kontrollgruppen (5,9 per PY). 
Signifikant skillnad 95% CI=0,44 (0,21-
0,91), p=0,03 

8/10 

Salminen M 
et al 
2009 
Finland 
 
(43) 

n=525 
kvinnor n=439 
IG n=256 
CG n=269 
 
(n=57) 
 
 

Indelades i tre träningsgrupper efter 
funktionsförmåga. Utfördes under 45-50 min 
varannan vecka, under 12 månader. Omfattade 
5 min uppvärmning, 15 min balans, 
koordination och tyngdöverföringar, 20 min 
styrketräning för nedre extremiteterna och bål. 
Intensiteten i övningarna ökades progressivt 
individuellt. Intensiteten skattades med Borgs 
skattnings skala för upplevd ansträngning. 
Hemträningsprogram utfördes 3 ggr/v med 
liknande övningar som i gruppträningen.  
Individuell rådgivning och vägledning i 
fallprevention. Psykosociala aktiviteter. 
Individuell fallriksbedömning i hemmet. 

En träff för rådgivning, 
vägleding i fallprevention. 

Good Balance® system; tre 
balanstest på kraftplatta som 
mäter stående statisk balans.  
Dynamisk balans på 
kraftplatta som mäter när 
tyngdpunkten ska flyttas 
längs ett spår som visas på 
dataskärm. 
Funktionellt balanstest: BBC.  
Vid baseline och 12 månader 
efter avslutad intervention. 

I stående balans (semi tandem med öppna 
ögon) var det en signifikant skillnad för 
kvinnor i interventions gr. P=0.011. I 
mindre krävande tester som vanligt stående 
med slutna och öppna ögon var det ingen 
signifikant skillnad. Hos män var det inte 
någon signifikant skillnad mellan grupperna 
i någon av testerna. I dynamiskt balanstest 
fanns en marginell signifikant skillnad hos 
kvinnorna till förmån för interventions gr. 
Tid i sek. P=0.068 och Distans i mm 
p=0.062. I funktionellt balanstest ingen 
signifikant skillnad in någon av grupperna. 

7/10 

FOC = functional obstacle course. BBC = Bergs balance scale. 
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Tabell 5:2. Översikt över studier som innehåller balans- och styrketräning 
 

Författare 
År Land 
(Ref.nr) 

Deltagare 
(bortfall) 

Intervention  
 

Kontrollgrupp  Mätinstrument Resultat PED
ro 
scale 

Yang XJ  
et al 
2012 
Australien 
 
(44) 

n=165 
92 män 
Intervention n=82 
Kontrollgrupp n=83 
 
(n=44)  
  
 

OTAGO träningsprogram avsett att utföra i 
hemmet. Omfattar balans- och styrketräning för 
nedre extremiteterna. Utfördes 20 min 5ggr/v 
under 6 månader. Gångträning 30 min/dag med 
moderat intensitet. Progressiv träning genom att 
i styrka öka vikt och set, i balans övningar utan 
stöd. 
Vid lättare balansnedsättning tillägg av mer 
utmanande övningar från The Visual Health 
Information Balance and Vestibular Exercise 
Kit. 

Tilldelades 
informationshäfte om  
faktorer som orsakar fall, 
samt strategier för att 
minska risken för fall. 
Uppmanades att fortsätta 
med sina vanliga 
aktiviteter under 6 
månader. 

Självrapporterade  
fallhändelser fram till 6 
månaders uppföljning.  
Balansmätning på kraftplatta i 
lab (6 stycken moment),  
FR, Step test, 5CS, 10m 
gångtest. Styrka 
muskelgrupper nedre extr. 
Vid baseline och efter 6 
månader.   

Vid 6-mån:: 12 deltagare (20%) hade fallit i 
träningsgruppen och 18 deltagare (29%) i 
kontrollgruppen. Resultatet var inte 
statistiskt signifikant.  
Signifikant förbättring i träningsgruppen 
var: FR (skillnad i medelvärde=2,95 cm, 
95% CI=1,75-4,15). Step test (2,10 steps/15 
sek, 95% CI=1,17-3,02). Höft styrka i 
abd.(0,02, 95% CI=0,01-0,03). Stegbredd 
på balansplatta (2,17 cm, 95% CI=1,23-
3,11)   

7/10 

Freiberger E 
et al 
2012 
Tyskland 
 
(45) 

n= 280 
kvinnor n=122 
SBG n=63 
FG n=64 
MG n=73 
CG n= 80 
 
(n=73) 
 
 

Interventionerna (SBG, FG, MG) under 16 
veckor, 1 timme/vecka. Samtliga deltagare fick 
en broschyr, hemträningsprogram med 
information om hur styrka-, balans- och 
gångträning kan utföras på ett säkert och 
regelbundet sätt. 
SBG (styrka och balans): Extra progressiva 
balans- och styrkeövningar för nedre och övre 
extrimiteter. Individuellt anpassad progression i 
övningarna.  
FG (uthållighetsträning): Promenader. Gång i 
olika riktningar, förändrad fysisk miljö. 
Stavgång. Individuellt anpassad progression i 
övningarna. 
M G (mångfacetterad grupp): 
Fallriskutbildning, med ingående fallrelaterade 
psykologiska aspekter och kognitiv träning. 
 

Ingen intervention. TUG, TUG och samtidigt 
räkna baklänges och minska 
med tre varje gång. 
Modifierad Rombergs 
test..Chair rise test, 6 m 
gånghastighets test i normal 
takt och 6 m gånghastighets 
test i snabb takt. 
Vid baseline, 6, 12 och 24 
månader. 
Fallhändelser mellan 6 – 12 
mån. 
 

 Vid 6 mån: Samtliga intervention grupper 
signifikant förbättrat sig i TUG. FG hade 
signifikant förbättrat sig i TUG och 
samtidigt räkna baklänges. SBG och FG 
signifikant skillnad i styrka nedre 
extremiteterna mätt i Chair rise stand test. 
FG uppnådde signifikant förbättring i 
gånghastighet snabb takt. Vid 12 mån: 
Hade FG en fortsatt signifikant skillnad i 
TUG. SBG och FG signifikant förbättring i 
Rombergs. Gång hastigheten snabb takt var 
fortsatt signifikant bättre i FG. Vid 24 mån: 
SBG och FG uppnådde signifikant 
förbättring i gånghastighetstest normal takt, 
och FG även i gånghastighetstest i snabb 
takt.  
Fallhändelser; inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna 

8/10 

 
OTAGO = träningsprogram som levereras av Accident Compensation Corporation, Nya Zeeland (http://www.acc.co.nz).   The Visual Healt Information Balance and 
Vestibular exercise Kit = levereras av Health Promotion Resources, Australia (http://www.hprresources). FR = functional reach test. 5CS =five chair-stand test. 
Kraftplatta för balansmätning (The neuroCom Balance Master), reliabilitets testad (ICC>.75) 
 

http://www.hprresources/
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Tabell 5:3. Översikt över studier som innehåller balans- och styrketräning  
 

Författare 
År Land 
(Ref.nr) 

Deltagare 
(bortfall) 

Intervention  
 

Kontrollgrupp  Mätinstrument Resultat PED
ro 
scale 

Volger CM 
et al 
2012 
Australien 
 
(46) 

 n=180  
143 kvinnor 
Intervention: 
WB n=60  
SR n=60 
Kontrollgrupp n=60 
 
(n=15) 
 
  

Hembesök av sjukgymnast 8 ggr under 12 v, 
syfte att handleda träningen. Deltagarna 
ombads att själva utföra övningarna 3 ggr/v. 
Två olika träningsgrupper; WB och SR. 
SR: I sittande utfördes styrkeövningar för nedre 
extrimiteter. Intensitet 10 – 12 RM. Motstånd 
viktmanschett och gummiexpander. 
WB: Styrketräning i stående för nedre 
extremiteter. Viktbälte runt midjan för att nå 
intensiteten 10-12 RM. Tilläggsövningar;  
balansövningar i stående. Om deltagarna inte 
kunde utföra samtliga övningar valdes de ut 
som var mer riktad mot styrka. 

Social aktivitets grupp 
under utfördes vid 8 
tillfällen under 12 veckor. 
Aktiviteter som utfördes 
var brädspel, kort och 
allmän konversation. Inga 
fysiska övningar eller 
promenader gjordes under 
grupptiden. Deltagarna 
uppmuntrades att 
egenträna 3 ggr/v utifrån 
träningshäften som 
tilldelats. 

PPA omfattar 5 
sensomotoriska test. Testet 
mäter med sammantagna 
poäng fallrisk. Kan särskilja 
risk för fall till 75% säkerhet 
(validitet). Testet mäter 
balanskontroll: den 
koordinerad stabilitet och 
maximal balansomfång. 
Vid baseline, 12 veckor och 
vid 24 veckor.  

Falls registrerades under hela 
uppföljningsperioden, men studien var inte 
planerad för att identifiera fall. Det fanns 
inga skillnader mellan grupperna i antalet 
fall. (Ingen statistik redovisas). 
12-veckor: Förbättringar grupperna WB 
och SR. 24 veckor: De inledande 
förbättringarna, PPA fallriskpoäng, 
återvände till nära utgångsvärdena vid 
baseline. Det fanns ingen signifikant  
skillnad mellan grupperna i jämförelse med 
baseline (p=.924).   

8/10 

 
SR = seated resistance exercise. WB = weight – bearing. PPA = physiological profile assessment 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 

De utvalda ämnesorden var relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. 

Tillsammans med avgränsningar blev slutliga antalet originalartiklar den mängd som kan 

förväntas till ett arbete på c – nivå, men som likväl omfattar relativt få artiklar. Författaren 

kan anta att resultatet av sökningarna hade förhållandevis hög specificitet, vilket betyder att 

irrelevanta artiklar har uteslutits efter avgränsat sökresultat. En slutsats eftersom så pass få 

sökträffar påträffats då forskningsområdet borde vara relativt stort. Resultatet av sökningen 

mynnade ut i totalt 13 artiklar. Risken med hög specificitet är ändå att relevanta artiklar kan 

uteslutas. Det är viktigt att inse att det finns många sökvägar och inte ett absolut riktigt 

sökresultat. Därför hade det varit bättre att initialt utföra en så bred sökning som möjligt för 

att öka sannolikheten att de artiklar som eftersöktes hade funnits med, en sökning med hög 

sensitivitet, för att därefter utföra avgränsningar och på så sätt öka specificiteten (47). 

Sökningen i studien har utförts med sökord från de olika databasernas ämnesordlistor. Genom 

att kombinera olika sökord, såväl ämnesord (MeSH) och fritextord i sökningen i olika 

databaser hade möjligheten att öka specificiteten måhända förbättrats.  

Flera artiklar exkluderades där interventionerna utförts riktad för endast en preciserad 

sjukdomsgrupp som t ex personer som drabbats av Stroke, polyneuropati, Parkinson, MS. 

Författaren avsikt var inte att utföra en översikt riktad till en speciell sjukdomsgrupp, utan 

med utgångspunkt från vilka träningsmetoder som kan förebygga fall. Av de artiklar som 

inkluderades så framgick det inte vilka eventuella sjukdomar som kan ha drabbat ingående 

deltagarna, och med anledning av åldersgruppen i de olika studierna så är det inte helt 

omöjligt att flera kan ha drabbats av sjukdom som Stroke och polyneuropati etc. Hur 

exkluderade diagnoser påverkat studiens resultat är oklart och svårt att spekulera i. 

Sammanfattningsvis utifrån resonemanget här ovan så föreslår författaren att ska liknande 

litteraturöversikt reproduceras i syfte att klargöra vilka effekter träningsmetoder har på balans, 

benstyrka, gång- och förflyttningsförmåga samt att förebygga fallhändelser, så bör en bred 

sökning utföras med hög sensitivitet där studier inkluderas efter vilka deltagare som ska ingå, 

och inte använda exklusionskriterier för att utesluta en stor mängd studier. Uppfattningen 

förstärktes av författaren efter att ha läst de inkluderade original artiklarna. I de flesta 

ingående studier hade deltagarna inkluderats efter kriteriet risk för fall. Slutsatsen är alltså att i 

den här litteraturöversikten hade det varit förnuftigt att inkludera deltagare utifrån fallrisk, och 
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i varje fall inte initialt exkludera sjukdomstillstånd. I resonemang så kopplas påståendet till 

syfte och frågeställning där innehållet är att minska risken för fall.  

 

Den praktiska tillämpningen med att kategorisera de olika artiklarna var inte helt självklart.  

Fler kategorier kan ha varit nödvändigt, för att exakt utifrån varje träningsmetod eller 

kombinationer av metoder dela in studierna. Med anledning av att litteraturöversikten ändå 

inte omfattade mer än tretton artiklar hade fler kategorier gjort att syftet med indelningen att 

jämföra likheter och skillnader hade tappat sin funktion. 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes enligt PEDro scale och artiklarna bedömdes av författaren 

själv. Vid denna typ av bedömningar finns alltid en viss grad av subjektivitet och det hade 

varit av vikt om författaren hade kontrollerat om de ingående studierna fanns 

kvalitetsgranskad i databasen PEDro. 

 

Resultatdiskussion 

Ett resultat i denna litteraturöversikt har varit att relativt få studier visar signifikanta resultat i 

minskat antal fall. Endast fyra studier har haft träningsinterventioner som signifikant minskat 

antalet fall (34, 40, 41, 42). Träningsmetoderna har varit representerade från samtliga 

interventionskategorier; Tai chi, balans- och gångtärning samt balans- och benstyrketräning. 

Två av studierna har haft metodologiska brister med 4 respektive 5 poäng på PEDro scale (34, 

41). Eftersom studierna tilldelats låga poäng vid kvalitetsgranskning så ifrågasätter i 

författaren i huvudtaget studiernas trovärdighet. Kan dessa träningsmetoder användas för att 

minska risken för fall? Tveksamt. Ser man rent praktiskt på träningsmetoderna så är frågan 

även om de kan användas kliniskt. I studien med Li m.fl. så omfattade träningen Tai chi under 

60 minuter 3 gånger/vecka under 6 månader (34). Tillvägagångsättet att träna Tai chi under så 

pass många sessioner är knappast reproducerbart, vilket också kan förklara varför bortfallet i 

studien var närmare 20 %.  Författarens subjektiva bedömning är att bortfallet ändå inte var så 

stort med tanke på träningsdurationen, under hela sex månader. Även Means m.fl. hade en 

intensiv tränings intervention men som omfattade kombinerad balans- och benstyrketräning. 

Deras träning pågick under 90 minuter, 3 gånger/vecka under 6 veckor, och även i denna 

studie var bortfallet stort på hela 37 % (41). De övriga två studierna som visade signifikanta 

resultat i minskad risk för fall hade moderat till hög vetenskaplig kvalitet enligt PEDro scale 

(40, 42). Träningsmetoderna kategoriserades under balans- och gångträning respektive 

balans- och benstyrketräning, och enligt författarens bedömning är träningsmetoderna möjliga 
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att reproducera i klinik. Vad som bland annat skilde dessa två senare studier ifrån varandra 

var att den svenska studien hade utförts med deltagare från särskilt boende och den andra från 

ordinärt boende. Det visar att personer 65 år och äldre i såväl ordinärt som särskilt boende kan 

träna sin förmåga och benstyrka och därmed minska risken för fall. Detta resultat att jämföra 

med en Cochrane sammanställning som skildrar att antalet fall händelser kan reduceras med 

hjälp av träningsmetoder som balans- och benstyrketräning, likaledes Tai chi (2). I denna 

litteraturöversikt fanns inga studier med tillräckligt god vetenskaplig kvalitet där metoden Tai 

chi resulterade i signifikant minskat antal fall, och författaren slutsats där av är att antalet här 

inkluderade studier är för få, för att säkerhetsställa effekten av Tai chi och minskad risk för 

fall. Det hade behövts studier med moderat till hög metodologisk kvalitet för att besvara 

frågan om Tai chi kan minska risken för fall. Det är omöjligt att gå emot resonemanget att 

effekten av Tai chi kan minska risken för fall, med insikten om att Cochrane översikt här ovan 

påvisar metodens positiva effekt. The Cochrane Library är den viktigaste sekundära 

informationskällan, där man använder strikta kriterier i utvärderingarna och de rapporter som 

publiceras kännetecknas av hög kvalité och trovärdighet (47). 

 

Av de fyra studier som mätte benstyrka var det endast två studier som redovisade signifikant 

förbättrad benstyrka vid 6 månaders uppföljning i jämförelse med kontrollgrupperna (44, 45). 

I båda studierna omfattade träningsmetoderna kombinerad balans- och benstyrketräning, och 

beskrivs i studierna att träningen utförts progressivt. Studiernas resultat är tillförlitliga då 

vetenskapliga standarden var hög enligt granskning med PEDro scale. Här återkopplar 

författaren till bakgrunden på denna litteraturöversikt där Latham i en Cochrane 

sammanställning redovisar att progressiv motståndsträning har en stark effekt på benstyrka 

hos personer 60 år och äldre (20). Även Liu som i en Cochrane artikel beskriver betydelsen av 

hög intensitet vid träning av balans- och muskelstyrka, att balansträningen ska vara 

utmanande (27). De båda studierna hade i experimentgrupperna även signifikanta 

förbättringar i gång- och förflyttningsförmåga (44, 45). I den Tyska studien utfördes 

uppföljning till och med så sent som vid 24 månader, och fast att det gått så pass lång tid 

observerades kvarstående signifikanta förbättringar i gånghastighetstest (45). Av samtliga i 

översikten ingående artiklar så fanns det inga andra studier som hade uppföljningsperiod vid 

24 månader. Långtidseffekter går alltså inte att jämföra i den här studien vilket hade varit 

intressant. Trots goda resultat i såväl benstyrka och funktionsförmåga så kunde ändå inte de 

två studierna redovisa signifikanta skillnader i antalet fallhändelser. 
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Total fyra studier med moderat till hög metodologisk kvalité redovisade signifikant förbättrad 

balans (37, 39, 43, 44). Metoderna som förbättrade balansen representerades från samtliga tre 

interventionskategorier och infattade alltså Tai chi, balans-, gång- och benstyrketräning. I 

samtliga fyra studier har träningen utförts progressivt och utmanande. En annan Cochrane 

översikt berättar att studier av fysisk aktivitet och träning, ofta infattande flera olika former av 

träningsmetoder har visat på både förbättrad balans och minskad risk för fall (48). Stora 

amerikanska multicenterstudier har innefattat konditionsträning, styrketräning, Tai chi och 

rörelseträning har visat effekter på olika balansmoment, men enligt studien är det inte 

säkerhetställt vilken form av träning som har störst enskild effekt (49).  I jämförelse med 

budskapet från de två artiklar som redovisas ovan så har denna litteraturöversikt ekvivalenta 

resultat (48, 49). Det vill säga att det verkar som om flera olika träningsmetoder kan ha 

positiv effekt på balans.  

 

Svaret på frågeställningarna i denna litteraturöversikt är att flera olika metoder används i syfte 

att förbättra balansförmåga och muskelstyrka i nedre extremiteterna hos personer 65 år och 

äldre, och det kan i översikten inte fastställas vilken metod som har största enskilda effekt. 

Det som ändå är gemensamt för metoderna och som visat signifikanta resultat, är att de har 

utförts progressivt, högintensivt och utmanande, dvs. nära individens maximala kapacitet. Det 

går inte fastställa vilken träningsvolym och frekvens som är att föredra eftersom det varierar i 

de olika studierna. Metoderna har haft olika effekter på balans, benstyrka, gång- och 

förflyttningsförmåga samt att förbygga fallhändelser. Positiva effekter har uppnåtts i flera 

studier. Svårigheten att fastställ entydiga resultat kan bero på att denna litteraturöversikt 

endast omfattar 13 studier, varav dessutom två hade så pass låg metodologisk kvalité vilket 

gör att författaren ifrågasätter resultatet. 

     

Studiens betydelse 

Det är viktigt att sjukgymnaster har stor kunskap om vilka typer av behandlingsmetoder som 

är mest effektiva att använda i syfte att förbättra balansförmågan och muskelstyrkan i nedre 

extremiteterna för personer i åldersgruppen 65 år och äldre i syfte att förebygga fall. 

Fallrisken är överhängande för äldre personer och anses vara ett folkhälsoproblem. Denna 

litteraturöversikt om vilka metoder som kan användas för att minska risken för fall, kan vara 

till hjälp för sjukgymnaster i praktiken och bidra till att välja behandlingsåtgärd.   
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Konklusion 

Olika träningsformer har en positiv inverkan på balans, benstyrka, gång- och 

förflyttningsförmåga samt att förebygga fall. Träningsmetoder som denna litteraturöversikt 

undersökt har varit Tai chi, kombinerad balans- och gångträning respektive balans- och 

benstyrketräning. Det går inte att i denna studie självklart klaragöra vilken eller vilka metoder 

som har den enskilt bästa effekten i syfte att förbättra balans- och benstyrka för personer i 

åldersgruppen 65 år och äldre och därmed förebygga fall. Gemensamt för de ingående 

studierna, med signifikanta resultat har varit att träningen utförts progressivt, intensivt och 

utmanande. För att mera säkert kunna besvara frågeställningarna krävs det fler studier med 

hög metodologisk kvalitet och signifikanta resultat. 
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Bilaga 1 Pedro Scale 
 
 
PEDro Scale 

 
 

1. 

 

eligibility criteria were specified 

 

no  yes  where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects         
were randomly allocated an order in which treatments were received)   

no  yes  where: 

 

3. allocation was concealed no  yes  where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 
indicators      

no  yes  where: 

5. there was blinding of all subjects no  yes  where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy no  yes  where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  of 

the subjects initially allocated to groups    

no  yes  where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the 

treatment or control condition as allocated or, where this was not the case, for 

at least one key outcome was analysed by “intention to treat” 

no  yes  where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least  
one key outcome     

no  yes  where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at least 
one key outcome      

no  yes  where: 

 

 


