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Abstrakt 
 
Spasticitet, kontrakturer och muskelstelhet kan orsaka nedsatt rörlighet i leder. Ett stort antal 

behandlingsmetoder för att förbättra rörligheten i leder och muskler används. Resultaten av 

dessa behandlingsmetoder har visat skiftande verkningsgrad, vilket ökar intresset för att ta 

fram mer avancerade mätmetoder med ökad tillförlitlighet.  

Syftet med studien var att reliabilitetstesta en Biodex multijoint system III för mätning av 

passiv muskelstelhet i vadmuskulaturen. Åtta män (29 ± 5) år och tolv kvinnor (24 ± 3) år, 

deltog i studien. Försökspersonerna testades en gång per dag under tre dagar i följd. 

Mätutrustningen som användes registrerade passivt muskelstelhet i Newtonmeter (Nm). 

Resultatet visade en hög korrelation som var 0,95 mellan test 1 och 2, 0,90 mellan test 1 och 

3, 0,96 mellan test 2 och 3. ICC (1,1) visade på en hög reliabilitet, där det högsta värdet var 

0,97 och det lägsta 0,87. Mätmetoden visade hög reliabilitet och borde därför kunna användas 

för att utvärdera behandlingsmetoder som syftar till att påverka muskelstelhet, minska 

spasticitet och förebygga kontrakturer.  

 

Nyckelord: Biodex, Intraclass correlation cofficient, Ledrörlighet, Muskelstelhet, Reliabilitet,      

Stretch, Physiotherapy, Reliability    
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Ett stort antal behandlingsmetoder för att förbättra rörligheten i leder och muskler används 

idag, metoderna är bland annat massage, stretch, värme, kyla, ultraljud, TENS, traktion samt 

fysisk aktivitet (1, 2). Evidensbaserade behandlingar är viktiga och måste utvärderas, detta för 

att öka trovärdigheten på metoderna (3). Resultaten av dessa behandlingsmetoder har visat 

skiftande verkningsgrad, vilket ökar intresset för att ta fram mer avancerade mätmetoder med 

ökad tillförlitlighet (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).  

  

Spasticitet, kontrakturer och muskelstelhet kan ge nedsatt rörlighet i leder, vilket kan orsaka 

felaktiga rörelse mönster som kan ge upphov till skador (4, 5, 12). Spasticitet definieras som 

en patologisk ökning av musklernas sträckreflexer, som utlöses vid en retning av musklernas 

sträckreceptorer, muskelspolar. Svår spasticitet kan leda till att kontrakturer utvecklas. 

Kontrakturer är förkortning av muskler, senor och ledstrukturer till följd av 

vävnadsförändringar. Orsakerna till vävnadsförändringar är att den inte dagligen töjs ut i dess 

normala rörelseomfång, vilket kan bero på trauma, sjukdom eller inaktivitet (2). 

Muskelstelhet orsakas av det motstånd som finns i muskeln och senkomplexet då en given 

yttre kraft sträcker ut strukturerna till en viss bestämd längd (11). Muskelstelhet och 

spasticitet hos hemiplegi patienter är vanligt och ett stort problem (13). Samverkan mellan 

statiska och dynamiska komponenter är en förutsättning för en stabil led. Komponenterna 

hjälper till att upprätthålla en funktionell ledstabilitet i normala rörelsemönster. Stelhet är den 

mekaniska egenskapen som avgör hur effektivt yttre krafter överförs till skelett strukturer via 

mjuka vävnader. Muskelstelhet är mer definierad till muskulära vävnader i motsats till 

ledstelhet där alla strukturer i och runt leden ingår (14). Förhöjd stelhet i extensor muskler 

leder till att flexor muskulaturen måste utveckla mer kraft  och arbetar mer för att övervinna 

denna stelhet. Muskelsenorna utsätts därför för en ökad belastning, som kan leda till ökad risk 

för  tendiniter och kompartment syndrom (14), samt muskelbristningar (15, 16).  

Stretch rekommenderas för att förebygga skador och förbättra prestationsförmågan genom att 

återfå normal ledrörlighet och öka flexibiliteten hos musklerna (17, 18, 19). Taylor et al  

beskriver ett flertal studier, böcker och beskrivningar av olika stretch metoder som 

förespråkare för stretch publicerat. Dessa menar att stretching kan ha flera olika 

användningsområden (20). Inom idrottsmedicinen för att förebygga skaderisken och öka 

prestationsförmågan (21). Inom rehabilitering i syfte att öka rörlighet och förbättra 

funktionen, samt för att lindra träningsvärken efter ett träningspass (20). 

 Biologiska vävnader reagerar visoelastiskt när de töjs ut till en bestämd längd under en viss 

tid, den passiva kraften sjunker gradvis (18, 20). Hastigheten vid stretch är en viktig faktor för 
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att påverkar effekten av stretch (7). Studier både in vitro (20) och in Vivo (18, 22) av 

upprepad stretch av muskler under konstant längd, visar att det passiva motståndet avsevärt 

reduceras. Enligt Keitaro et al. tyder dessa fynd på att stretching reducerar viskositeten 

och/eller styvheten hos muskeln, då förbättras även ledrörligheten (12).  

 

Goniometer och myrinmätare är de mätmetoder som används idag för att utvärdera effekterna 

av behandling som syftar till att påverka muskelstelhet, minska spasticitet och förebygga 

kontrakturer (23). 

Goniometern är det mätinstrument som företrädesvis används för att få ett mått på ledrörlighet 

(24). Möjligheten att förlänga skänklarna på goniometern underlättar placeringen på de 

angivna referenspunkterna på kroppen. Den passiva kraftens storlek, riktning och 

angreppspunktens avstånd till leden är viktiga faktorer för en standardiserad mätning (2). 

Reliabiliteten vid goniometermätning visade sig vara högre när övre extremiteter mättes 

jämfört med nedre extremiteter. Anledningen kan vara att referenspunkterna på nedre 

extremiteterna  kan vara svårare att lokalisera (25). Myrinmätaren består av en vätskefylld 

dosa som går att vrida, i dosan finns en kompassnål som påverkas av jordmagnetismen  och 

en inklinationsnål som reagerar på tyngdkraften. Dosan fästes på kroppen med hjälp av små 

kardborreband. Rörelser i horisontalplanet avläses på kompassnålen och rörelser i 

vertikalplanet på inklinationsnålen, rörelseutslaget anges i grader (26). 

Mätning med goniometer och myrinmätare visar endast rörelseomfånget och indikerar ingen 

information om t.ex. kraften i det passiva motståndet (11, 18, 26). Ett sätt att mäta de elastiska 

egenskaperna i senor och muskulatur är att mäta dess stelhet. I samband med muskelskador är 

det av större intresse att studera de passiva egenskaperna hos muskeln i ett funktionellt 

rörelseintervall än att enbart mäta rörelseomfånget. Detta för att bättre kunna förstå 

skademekanismen och utvärdera åtgärder som syftar till att förbättra funktionen och minska 

skaderiskerna (18, 22, 26).  

Muskelstelhet i vadmuskulaturen och passivt motstånd i andra leder har tidigare undersökts de 

har alla använt en mekanisk dynamometer som mätmetod (14, 18, 22, 23, 26, 27). Alla studier 

är designade på olika sätt, Andersson & Hellström använder en Biodex dynamometer som 

mätmetod för att testa passiv muskelstelhet i vadmuskulaturen (23). Biodex inställningarna 

grundar sig på tidigare test där hastigheten för vridaxeln valdes för att undvika att påverka 

stretch reflexen i muskulaturen (14, 23). Vid passiva rörelser involveras kapsel till 47%, senor 

till 10%, muskler till 41% och huden till 2 % vid rörelse av en led (14, 18). 
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Vinkelutslaget är anpassat efter ett naturligt gångmönster  samt att knäts vinkel inte har någon 

betydelse när det gäller att påverka graden av muskelstelhet (14, 28). Eftersom utvärdering av 

passivt muskelmotstånd har utvärderats på olika sätt kan det vara av värde att undersöka om 

användning av Biodex dynamometern är ett reliabelt mätinstrument. 

 

Reliabilitet kommer av engelska reliability vilket översätts till tillförlitlighet eller pålitlighet. 

Det skall inte spela någon roll vad man undersöker utan reliabiliteten tittar endast på hur exakt 

instrumentet mäter (29). Reliabilitet är relaterad till huruvida det går att lita på de resultat som 

erhålles med ett mätinstrument. Det ska ge samma resultat vid upprepade tester av samma 

försöksperson och under lika betingelser som ett tidigare test. Om försökspersonen eller 

någon av de yttre faktorer som kan påverka ett test förändras, ska mätinstrumentet registrera 

detta (30).  Reliabilitet uttrycks som en slags korrelations- eller sambandskoefficient där det 

lägsta värdet är lika med noll och det högsta lika med 1. Att mätningarna är stabila visar att 

resultaten är konsekventa vid upprepning av mätningarna. Test-retest där samma test utförs 

två eller flera gånger på samma försöksperson och under samma förutsättningar är ett sätt att 

testa reliabiliteten. Om försökspersonen som testas uppvisar liten skillnad mellan 

testtillfällena är det god korrelation. (18, 27, 30, 31). Det finns många faktorer som kan 

förändras från testtillfälle ett jämfört med testtillfälle två, reliabiliteten i en mätning kan 

bestämma dess stabilitet. Stabiliteten fastställs genom att göra ett test-retest. Ett annat sätt att 

värdera ett instruments reliabilitet är att beräkna intraraclass correlation coefficient (ICC) 

(32). 

 

Behandlingsmetoder för att öka rörligheten i leder och muskler används flitigt både inom 

idrott och rehabilitering. Effekterna av behandlingarna varierar mycket och är svåra att mäta 

och jämföra med varandra. Stretch av muskler i idrott och inom sjukgymnastik är en vanlig 

metod, effekterna av stretch visar vid en genomgång av litteraturen på olika resultat(4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11). Mätningsutrustningen måste förbättras hela tiden för att kunna ta fram bättre och 

mer evidens baserade behandlingsmetoder. För att ett mätinstrument ska vara trovärdigt måste 

det validitets och reliabilitetstestas. Med validitet menas att mätinstrumentet verkligen mäter 

det som ska mätas. En förutsättning för att kunna pröva validiteten är dock att 

mätinstrumentet först reliabilitetstestas (30, 33).  
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Syfte 
 

Syftet med studien var att reliabilitetstesta en Biodex multijoint system III för mätning av 

passiv muskelstelhet i vadmuskulaturen. 

 

Metod 
Försökspersoner 

Tjugo försökspersoner ingick i studien,(åtta män (29 (± 5) år, 179 (± 6) cm, 78 (± 6) kg och 

tolv kvinnor 24 (± 3) år, 166 (± 3) cm, 60 (± 6) kg). Alla var studenter vid Institutionen för 

hälsovetenskap i Boden, Sverige. De fick muntlig information angående studien och all 

personlig data och testresultat behandlades konfidentiellt. Inklusionskriterierna var en ålder 

mellan 20 till 40 år, inga  dokumenterade fot eller knäskador det senaste halvåret samt en 

normal rörlighet i fotleden. Mätningarna utfördes på försökspersonernas dominanta ben (det 

ben som används vid att sparka på en boll). Under de tre dagar som testen utfördes fick 

försökspersonerna inte påverka resultaten genom att utföra några fysiska påfrestningar eller 

stretch av nedre extremiteter.  

 

Mätutrustning 

Testen utfördes på en Biodex multi joint system ΙΙΙ  isokinetisk dynamometer (Biodex 

Medical Systems, Shirley, New York U. S. A.) med mjukvaran version 3,3. Dynamometern är 

en hydrauliskt driven och datorstyrd utrustning. Vridaxeln drivs med en motor i en konstant 

hastighet inom vinkelintervallet som är inställt. För det motstånd som uppkommer vid testet 

registreras både det passiva vridmoment i Newtonmeter (Nm) och vinkeln. Standard fothylsa 

med tillhörande kardborre band, knästöd och fotstöd har använts ( figur 1). 

Lindons goniometer tillverkad av CEKA, Metall AB med möjlighet att förlänga skänklarna 

användes för att ställa in fotleden i 90º som är utgångspositionen för testet (figur 2). 

Lokalen som användes har en konstant temperatur och Biodex mätutrustningen kalibreras en 

gång i månaden.     

 

Inställningar 

Fotledsplattan fästes på dynamometern samt ett knästöd för benet som skall testas. Det ben 

som ej testas placeras på ett fotstöd. Avståndet mellan stol och fotplatta ställdes in så 
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försökspersonen sitter med extenderat ben. Hälen skall vara i kontakt med plattan på fothylsa, 

samt att tänkta rörelse axeln på dynamometern skall gå igenom laterala malleolen. Vid behov 

kan placeringen av fothylsan förlängas eller förkortas. Foten fästes i fothylsan med 

kardborreband, samt över knä, lår, midja och bröst för att minska medrörelser, alla 

individuella inställningar gjordes (figur 1) och skrevs därefter in i mjukvaruprogrammet.  

 

Testprocedur 

Testet utgår från 90º i fotleden som mättes manuellt (figur 2), varefter plantarflexion till 10º 

och dorsalflexion till 10º ställdes in dvs. rörelseutslaget blev sammanlagt 20º och rörelsen 

utfördes med en hastighet på 5º / sekund. Sex passiva cykler utfördes vid varje test. 

Försökspersonerna fick muntlig information om testets genomförande och instruktioner om 

att vara avslappnade under hela testet. Försökspersonerna testades under tre dagar av samma 

testledare och på samma tid som föregående test. För en utförligare beskrivning av 

mätproceduren se (bilaga). 

 

 

 

Figur1. Stolinställningar för testets genomförande: 1.Fothylsa 2. Dynamometer höjd 3. 

Knästöd (distala kanten på stödet skall vara i knävecket)  4. Ryggstödslutning ( vid stram 

hamstring muskulatur) 5. Stolsavstånd. 6. Stolshöjd. 

 
 
               1. 
 
 

3. 4.
 
                 2. 
 
                                                            6. 
 
                                       5. 
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Figur 2 Mätning av fotledens utgångsposition ( 90°) med Lindons goniometer  

 

Statistik 

Mjukvaruprogrammet i version 3,3 lagrade alla testvärden, medelvärdet för de sex högst 

registrerade topparna vid dorsalflexion beräknades. I Windows programmet SPSS (statistical 

package for social sciences) version 11.0 räknades parvis korrelationskofficient samt 

Intraclass correlation cofficient (ICC 1,1) (34). Samtliga försökspersoners testresultat för test 

1, test 2 och test 3 delades in i tre grupper för att göra en jämförelse mellan grupperna med 

Intraclass correlation cofficient (ICC). ICC återspeglar proportionerna av den totala 

variationen i testen, variationen av passivt muskelmotstånd (35).  

 

 

 ICC 1,1 beräkning: 

 

BMS-WMS   

BMS+(k-1)WMS 

BMS = mellan grupp skillnader. 

WMS = inom grupp skillnader. 

K = antalet grupper.  Rankin & Stokes (32).  
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Korrelationen tolkade vi enligt en korrelationsskala : 

 

< 0,2  Obetydlig, nästan inget samband 
0,21- 0,4     Låg korrelation, endast ett svagt samband 
0,41- 0,7  Måttlig korrelation, påtagligt samband 
0,71- 0,9  Hög korrelation, starkt samband 

 > 0,9    Väldigt hög korrelation, väldigt starkt samband       

 

 

Resultat 
Alla kurvor hade jämna toppar vilket indikerad att försökspersonen kunde vara avslappnad 

under testet (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Utskriftskurva av sex cykler för en försöksperson. 

 

Det passiva motståndet under rörelserna under de tre testtillfällena för varje individ samt 

medelvärden för hela gruppen presenteras i (tabell 1). Korrelationen mellan test 1 och 2 var 

o,95, mellan test 1 och 3 0,90 och mellan test 2 och 3 0,96 (tabell 2). Resultaten av ICC (1,1)  

visar på en hög korrelation, signifikant skilt från 0 (95 % konfidensintervall) (tabell 3). 

Resultaten är schematiskt illustrerat i (figur 4) där man kan jämföra de olika testpersonernas 

resultat under tre test.  
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Tabell 1 Medelvärden för försökspersonerna vid test1, test2 och test3, samt medelvärde och 

standardavvikelse för alla 20 (sort Nm) av det passiva motståndet för hela gruppen. 

 

Försökspersoner Mät1 Mät2 Mät3 

1 12,3 11,3 11 

2 10,4 12,5 11,4 

3 22,6 21,5 20,4 

4 15,8 17 18,1 

5 23,9 23 21,1 

6 16,7 17,4 16,2 

7 21 19,9 22,2 

8 15,1 13,5 13,7 

9 15,8 15,9 15,5 

10 11,2 12,5 15,1 

11 19,9 17,7 17,2 

12 10,9 9,9 9,7 

13 12,9 10 10,1 

14 17,8 19,6 19,2 

15 15,8 15,5 16,7 

16 7,9 9,3 8,5 

17 12,7 14 13,6 

18 11,2 11,6 10,6 

19 15,9 15 13,6 

20 13,8 13,2 11,9 

Medelvärde (Sd) 15 (+-4) 15 (+-4) 14,8(+-4) 

 

 

Tabell 2 Korrelationskoefficienterna vid jämförelse mellan de tre olika mättillfällena. 
 
  Mät1 Mät2 Mät3 

Mät1 1    

Mät2 0,95 1  

Mät3 0,90 0,96 1
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Tabell 3 Intraclass correlation cofficient (ICC1, 1) för medelvärdet av de sex högsta värdena 

vid test1, test2 och test3 på tjugo försökspersoner. 
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Figur 4  Schematisk figur över varje försökspersons testvärden, vid tre mätdagar (tabell 1) . 

Den tjocka raka linjen i mitten visar medelvärdet av alla 20 försökspersoners mätvärden  för 

varje mätdag.   

 

 

Diskussion 
Biodex multi joint system III för mätning av muskelstelhet i vaden visade på en hög 

reliabilitet för Intra class correlation cofficient. Korrelationen var hög enligt skalan mellan 

testen som visar att skillnader i testresultaten ej varierade mycket. Korrelation mellan test är 

ett enkelt och vanligt förekommande statistisktmått för att beräkna reliabilitet. Denna metod 

  Medel Högsta Lägsta 

ICC 1,1  0,93 0,97 0,87
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kan endast jämföra två mätvariabler mot varandra (36). Därför valdes att även beräkna 

reliabiliteten utifrån (En - vägs Anova) ICC beräkning. ICC finns i sex olika varianter (31, 32, 

35, 37).  ICC 1,1 varianten fungerar bra för att beskriva den typ av data som förekommer i 

studien. Skillnaderna i varianterna av ICC är att beräkningen av medelvärdena beräknas i en 

(En vägs eller en Två vägs Anova). ICC 1,1 kan aldrig övervärderas utan visar på lägre eller 

lika värden som om (Två vägs Anova) beräkning skulle ha använts (31). I studien användes 

både kvinnor och män vilka hade skiftande resultat med en relativt stor spridning, detta kan 

bidra till att ICC värdet kan vara högre än om man bara använt män eller kvinnor. Eftersom 

gruppen försökspersoner var tjugo ansåg vi att en uppdelning i två olika grupper var onödig. 

Hade en större försöksgrupp använts kunde denna uppdelning varit mer betydelsefull. 

Metoden kan jämföra fler än två grupper av mätvärden mot varandra, samt att det är möjligt 

att beräkna inom-grupp-skillnader och mellan-grupp-skillnader. För att beskriva resultaten 

från reliabilitetstest kan en tabell där olika grader av korrelation visas. Om en hög korrelation 

kan påvisas anses mätutrustningen vara reliabel (30).  

 

Ottenbacher & Tomchek  undersökte vilka metoder som användes vid reliabilitetsstudier 

inom fysioterapi. ICC användes i 57 % av 210 studier som publicerats i American Journal of 

occupational therapy eller Physical therapy under en fem års period . Även 

korrelationsmatrisen var vanligt förekommande (38). Reliabilitets test för mätning av stelhet i 

vaden med en Biodex multijoint system III har inte testas tidigare. Biodex dynamometern har 

däremot används vid olika muskelstyrketest (31, 39). Studierna har använt ICC vid beräkning 

av reliabiliteten.       

 

Att använda en Biodex multijoint system III för mätning av passivt muskelmotstånd i vaden 

har inte använts i tidigare studier. Metoden baseras på studien av Andersson & Hellström  

som använde en liknande utrustning men av äldre modell (22).  

För att minimera antalet felkällor ska mätmetoden standardiseras, genom att minska påverkan 

på testresultaten från yttre faktorer (30). Felkällor i metoden kan vara inställningen av 

fotledens nollposition, vilken mäts med en goniometer (figur 2). För att minska felkällan 

användes en Lindons goniometer med längre skänklar och mätningen utfördes av samma 

testledare. Samma stolsinställningar användes vid samtliga mättillfällen och alla tre test på en 

försöksperson utfördes av samma testledare. Alla försökspersoner fick även information om 

att undvika aktiviteter som vi ansåg kunde påverka stelheten i vaden. De aktiviteter som 

försökspersonerna skulle undvika var längre promenader, löpning, styrketräning  av nedre 
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extremiteter samt stretch av vadmuskulaturen. Huruvida försökspersonerna följde dessa 

rekommendationer är omöjligt att veta.     

 

Andersson och Hellström och Bryan et al  visade att denna mätmetod är valid för mätning av 

passivtmuskelmotstånd i vaden (13, 22). Vid utförandet av testerna noterades att 

mätutrustningen var mycket känslig och även små förändringar i motstånd registrerades. 

I studien av Andersson och Hellström definierades muskelstelhet som ∆Nm/∆° (22). När 

mätutrustningen reliabilitetstestades registrerades enbart förändringar i Newtonmeter (Nm) 

Kvinnorna i vår studie hade betydligt lägre värden jämfört med männen. I tidigare studier av 

Bryan et al  diskuteras olika orsaker till dessa skillnader i stelhet. Faktorer som kan vara av 

betydelse är: Den totala muskelmassan,  längden på personerna, graden av elastisk vävnad i 

muskeln och graden av kollagen vävnad (13).  

Avsikten är inte att ersätta goniometer och myrinmätare utan att använda mätmetoden i 

framtida forskning för att jämföra olika behandlingsmetoder som syftar till att påverka 

muskelstelhet, minska spasticitet och förebygga kontrakturer.  

 

Slutsats 
Studien visar på hög reliabilitet hos mätutrustningen för mätning av passivt muskelmotstånd i 

vaden.  

 

Utrustningen kan eventuellt användas i framtida studier när graden av muskelstelhet i vaden 

ska undersökas.  

 

 

    

Vi vill tacka: 
Våra handledare Mats Engström och Fredrik Stene på Winternet för god handledning och att 

de gett oss möjligheten att utföra våra tester på Winternet. 

Vi vill även tacka alla försökspersoner som deltagit i studien.  
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Study type 
Test   Bilateral    Unilateral 
Mode   # sets 1 
Passive                   1#          2# 
Joint  end by reps                    6 
Ankle  speed away                    5 
Pattern  speed toward                 5 
Plantar/dorsal torque limit away         30 
Contraction  torque limit toward      30 
Con/Con  anatomical reference 
Description   0 
Muskelstelhet   Attachment sensity 
     3-ankle     End by 
                        Reps 
 
    Rest time in seconds 
                 10 
 
     Cushion 
     1-hard 

Bilaga  
 
Testutförande 

 
Testet utförs i en Biodex multi joint system ΙΙΙ  isokinetisk dynamometer (Biodex Medical 

Systems, Shirley, New York U. S. A.) med mjukvaran version 3,3. Standard utrustning till 

maskinen som användes var fothylsa med tillhörande kardborreband, knästöd och fotstöd 

 (bild 1). Mjukvara inställningarna för hastigheten är 5°/sekund, vinkelutslag på sammanlagt 

20°. Testet utgår från 90° i fotleden som mäts manuellt (bild 2). Plantarflexion i 10° och 

dorsalflexion till 10° justeras från panelcontrollen på Biodex apparaturen. De inställningar 

som användes i testen illustreras i (bild 1). 

 
Starta programmet och kalibrera dynamometern, välj grundinställningarna för 

passivtmuskelmotstånd. Fliken protocol, tryck sen på knappen Add samt fliken unilateralt 

(bild 1). 

 

Bild 1. Schematisk bild av grundinställningarna som visas på dataskärmen. 

            Text och siffror i kursivstil är valbart i programmet.  
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De engelska benämningarna i programmet kommer att användas när vi beskriver testet. 

Detta för att det ska vara enklare att följa anvisningarna vid upprepning av testet.  

Symbolen > betyder gå vidare till nästa steg genom att trycka på den knappen eller att en ruta 

med den texten kommer upp på skärmen. 

 

Efter uppstart av programmet och kalibrering av dynamometern väljs grundinställningarna för 

mätning enligt följande:   

>Select protocol 

>Passive unilateralt> Ankle Dorsi/plantar> con/con: Test 5/5º / sekund (muskelstelhet) > 

Select - färdigt. 

Skriv in personlig data för den på den försöksperson som ska testas genom att > add patient. 

När alla värden är inmatade > save.  

 
Stolsinställningar: 

Fotledsplattan fästes på dynamometern samt ett knästöd för benet som skall testas. Det ben 

som ej testas placeras på ett fotstöd. Avståndet mellan stol och fotplatta ställdes in så 

försökspersonen sitter med extenderat ben. Hälen skall vara i kontakt med plattan på fothylsa, 

samt att tänkta rörelse axeln på dynamometern skall gå igenom laterala malleolen. Vid behov 

kan placeringen av fothylsan förlängas eller förkortas. 

Individuell justering gjordes vid behov av 1.Fothylsa 2. Dynamometer höjd 3. Knästöd 

(distala kanten på stödet skall vara i knävecket). 4. Ryggstöds lutning (vid strama hamstring) 

5. Stolsavstånd. 6. Stolshöjd. ( bild 1) 

 

Bild 1.Stolinställningar 

 

 
 
               1. 
 
 

4. 4.
 
                 2. 
 
                                                            6. 
 
                                       5. 
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Alla inställningar skrivs in och sparas i chairsettings i mjukvaruprogrammet. Efter 

inställningarna spändes fotleden fast i hylsan med kardborreband, samt över knä, lår, midja 

och bröst.  Vinkelutslaget och data inställningar för dynamometern ställas in enligt följande:   

 

 
Data inställningar: 

 > ROM set up   =set dynamometer Range of moment.  

> Side selected> left/right > Clear limits > continiue > Dynamometer limits do, not exist, do 

you wish to exit anyway > Yes  

 

Mät 9o° i fotleden med en goniometer, vi använde en Lindons Goniometer (längre skänklar) 

Lås fothylsa i 9o° > hold/resume på dynamometer  ( bild 2 )   

Nollställ genom att trycka på symbolen som syns till höger.  

 

Calibrate the subjects anatomical position >  

Rutan under visar O >  ROM  set up.    

Set dynamometer range> continue> håll fothylsa i O läge, lås på hold/resume på 

dynamometern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.  Manuell mätning av fotledens vinkel med en Lindons goniometer.  

 

Computer läge, ändra detta på panelen till panelcontrol, tryck stopp emellan.  Släpp fothylsa > 

hold/resume på dynamometern, plantar flektera fram till 10°, avläses på data skärmen vid 
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rutan position. Lås fast fothylsa och > set limit away på panelen, den ska visa O. 

Dorsalflektera tills 20 kan avläsas på panelen >  set limit toward, hela ROM är nu Ok.  

Gå över till computer control, nu kommer knappen GO att lysa grönt och indikera att testet 

kan börja. Informera försökspersonen om att vara så avslappnad som möjligt. > GO och testet 

startas, > hold resume på dynamometern för att lossa fothylsa, hjälp eventuellt till med handen 

under fothylsa vilken är i 10° plantar flexion.  

 
 


