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Tack! 

Ett varmt tack till alla deltagare i Balansgruppen som låtit mig ta del av resultaten! Härligt 

jobbat alla fysioterapeuter och rehabassistent på Hälsocentralen som gör ett väldigt fint jobb 

med Balansgruppen! Och så ett stort tack till min handledare Tommy Calner och examinator 

Agneta Larsson!  
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Abstrakt  
Inledning: En Hälsocentral i Region Gävleborg har sedan februari 2016 bedrivit 

gruppverksamhet med syfte balansträning för patienter med olika grundsjukdomar.  

Träningsgruppen kallas Balansgruppen. Detta är en utvärdering av verksamheten från februari 

2016 till oktober 2018. Bakgrund: Balansträning hos äldre kan vara viktig för upplevelsen av 

säkerhet i vardagen och för att förebygga fall. Träningen bör utmana balansen och kan 

inkludera gång, funktionella övningar och koordinationsövningar. När balansträning 

kombineras så att flera sinnen används samtidigt så förbättras balansförmågan mer. Syfte: 

Syftet var att undersöka patienters balansförmåga före och efter en träningsintervention på 8 

veckor (Fas 1) och efter en påföljande hemträningsperiod på 4 månader (Fas 2). Metod: Den 

svenska versionen av balanstestet Short Physical Balance Battery (SPPB-S) har använts i 

verksamheten för att utvärdera balansträningen. Berörda patienter och verksamhetschef har 

godkänt att resultat inhämtats från journalsystemet. Resultat: 56 patienter ingick i 

utvärderingen. För hela gruppen uppnåddes en förbättring efter Fas 1 från 7,1 till 9,0 poäng på 

SPPB-S. Hälften, 29 personer, genomförde enbart Fas 1. Resultatet för dessa var vid start 7,1 

och vid träningsinterventionens avslut 8,4 poäng. För de 27 personer som kom tillbaka för 

uppföljande mätning efter hemträning i Fas 2 var medelvärdet vid start 8,9 och vid 

träningsinterventionens avslut 9,6 poäng. Vid uppföljning efter Fas 2 kvarstod förbättringen 

på 9,6 poäng. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att en träningsintervention på 8 veckor 

med riktad balansträning ger ett positivt resultat och att resultatet kvarstår efter 4 månader. 

Klinisk reflektion: Utvärdering av befintlig verksamhet ger en ”bild av verkligheten”, men 

resultaten kan påverkas av många faktorer.    

 

  

  

Nyckelord: Balansträning, fysioterapi, postural balans, primärvård, SPPB-S,  
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Inledning/bakgrund 
 

Balanssinne definieras i Svensk Ordbok som det sinne som fastställer kroppens inriktning i 

förhållande till tyngdkraften så att en gynnsam kroppsställning kan bibehållas. (Svenska 

Akademien. 2009). För att vi människor ska kunna upprätthålla balansen och utföra rörelser 

behöver vi ett komplext styrsystem som kontinuerligt kontrollerar och samordnar kroppens 

rörelser. Detta styrsystem, som kallas postural kontroll, får sin information från synen, 

balanssinnet (vestibularisorganen i örat), led-muskelsinnet (proprioception) och receptorer i 

huden (mekanoreceptorer) (Fransson, 2005). Om något av dessa sinnesorgan skadas eller om 

informationen från olika sinnesorgan inte stämmer överens kan man drabbas av yrsel eller 

ostadighet (Fransson, 2005). När vi blir äldre minskar aktiviteten i styrsystemen vilket bland 

annat resulterar i långsammare gånghastighet och minskad steglängd och sämre 

proprioception (Lord, Lloyd, Li 1996 samt Kaplan et al., 1985). Även muskelmassan minskar 

när vi blir äldre och mer fett och bindväv lagras in i muskulaturen. Detta kallas sarcopeni och 

än så länge är det bara fysisk aktivitet som man vet kan begränsa att muskelmassan minskar 

(Goljanek-Whysall et al., 2016). Skörhet (frailty) hos äldre är ett begrepp som används inom 

sjukvården och inom forskningen om äldre. Skörhet beskrivs som ett tillstånd med nedsatt 

reservkapacitet i multipla fysiologiska system som medför risk för funktionshinder och 

sjuklighet (Wilhelmsson 2012). Minskad muskelmassa hos äldre är en stor del i 

”skörhetssyndromet” och detta ökar risken för sjuklighet, handikapp och dödlighet hos äldre 

människor (Nacimento et al., 2019).   

Med åldern ökar risken för fallolyckor. Skelettet blir skörare med åren, samtidigt som många 

äldre får sämre syn och balans (Tuominen, 2019). Enligt Socialstyrelsens websida om 

fallolyckor så faller varje år cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka akutvård. 

Drygt 1000 personer dör. De allra flesta som ramlar är 80 år och äldre, men personer i alla 

åldrar kan falla (Socialstyrelsen, 2019). I Socialstyrelsens rapport ”Fallskador och dödsfall 

orsakade av fallolyckor för personer 65 år och äldre samt för samtliga åldrar” visar att i 

Gävleborgs län under år 2017 så har totalt 1145 invånare över 65 år vårdats på sjukhus för just 

fallskador. Av dessa var 425 män (motsvarande 1341/100 000) och 720 kvinnor (motsvarande 

2019/100 000 (Socialstyrelsen 2019).   

Hos både män och kvinnor över 70 år finns en rädsla för att ramla (fall related concern) 

(Paulsen, Nyberg, Röijezon & Vikman 2017). Det visar sig att det finns en viss skillnad 
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mellan könen när det gäller fallrädsla. Kvinnors fallrädsla beror mer på oro för åldrandet som 

är kopplat oro för att bli beroende av hjälp/bli en belastning för familjen, vara i behov av hjälp 

i dagliga aktiviteter (ADL) medan det hos männen framför allt är rädsla kopplad till 

försämrad fysisk förmåga och att riskera att skada sig (Paulsen, Nyberg, Röijezon & Vikman 

2017) 

Balansträning hos äldre kan vara viktig för upplevelsen av säkerhet i vardagen och för att 

förebygga fall. Träningen bör utmana balansen och kan inkludera gång, funktionella övningar 

och koordinationsövningar (Frändin & Helbostad 2016). Progressiv balansträning är också 

den viktigaste ingrediensen i träning som syftar till att förebygga fall (Sherrington et al., 

2008). Sherrington menar också att träningen bör pågå under lång tid – upp till 25 veckor och 

2 gånger per vecka. Flera studier visar att regelbunden balansträning ökar balansförmågan och 

även upplevelsen av förbättrad balans hos äldre personer (Fielding et al., 2012; Heatherington 

et al., 2018; Pahor et al., 2006). Även Halvarsson et al. (2011), fann att när balansträning 

kombineras så att flera sinnen används samtidigt (så kallad dual- eller multitasking) så 

förbättras balansförmågan mer. Tisher et al. (2019) visar att övervakad balansträning ger en 

förbättring av balansförmågan och att man sedan genom ett kort hemträningsprogram kan 

bibehålla eller öka balansförmågan hos äldre individer.  

 

Det finns olika sätt att mäta balansförmågan hos patienter. Short Pysical Performance Battery 

(SPPB), Bergs balansskala (BBS) och Timed up and Go (TUG) är samtliga översatta till 

svenska och erkända balanstest inom fysioterapin. En jämförelse har gjorts mellan SPPB-S 

och BBS på strokepatienter och resultatet visade att det förelåg en stark korrelation mellan 

SPPB-S och BBS samt mellan delmomentet balans i SPPB-S och BBS (Eriksson, 2012). 

SPPB-S beräknas ta ca 5–15 minuter att genomföra och BBS ca 20–25 minuter (Eriksson, 

2012).  

 

Det finns studier som undersökt balans med SPPB, men i dessa har träningsinterventionen 

varit längre och mer omfattande (Barone Gibbs et al., 2017; Hetherington et al., 2018). Jag 

fann ingen studie där man undersökt om personers balansförmåga, testat med SPPB har 

förbättrats efter en 8 veckors träningsperiod. Det är därför intressant att se om en 8-veckors 

träningsintervention är tillräckligt för att förbättra balansförmågan samt att se eventuella 

förändringar fram till uppföljning 4 månader efter avslutad hemträningsperiod.     
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 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka patienters balansförmåga före och efter en 

träningsintervention i 2 faser. 

Frågeställningar 
Hur ser patienternas balansförmåga ut efter 8 veckors träningsintervention (Fas 1)? 

Hur ser patienternas balansförmåga ut efter 4 månaders påföljande hemträning (Fas 2)? 

Material och Metod 

Försökspersoner 
En hälsocentral i Region Gävleborg har sedan 2016- 02-16 regelbundet haft träningsgrupper 

där syftet varit balans- och styrketräning för personer som upplever balansproblem. 

Gruppträningen går under benämningen ”Balansgruppen”. Fram till 2018-12-13 hade 92 

patienter varit aktuella att delta i någon av balansgrupperna i vilka deltagarna var män och 

kvinnor i åldrarna knappt 60 till över 90 år. Patienterna har rekryterats till Balansgruppen på 

olika sätt - via information från sjuksköterskorna, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare 

eller annan personal som träffat patienter på mottagningen eller vid hembesök, via 

information från andra patienter som deltagit i gruppen, via anhöriga som hör talas om 

verksamheten eller patienten själv som kontaktar hälsocentralen med önskemål om deltagande 

i Balansgruppen. Orsaker till patienternas balansproblem var exempelvis nedsatt 

allmänkondition efter olika sjukdomstillstånd och/eller sjukhusvistelse, neuropati, hjärt-

kärlsjukdom, stroke eller frakturer. Patientens grundsjukdom var av mindre betydelse – fokus 

var balansproblemen. Kriterierna för att få delta i träningsgruppen var att patienten upplevde 

sig ha ”dålig balans” och att de hade tillräckligt god kognitiv förmåga för att förstå 

instruktioner och klara att utföra övningarna. Exkulsionskriterier för deltagande i 

balansgruppen var om personen inte hade tillräckligt god kognitiv förmåga för att klara av att 

förstå och genomföra övningarna efter instruktioner och/eller om det vid testtillfället visade 

sig att patienten hade för dålig ork/kondition så att personen inte orkade komma till 

hälsocentralen 2 gånger per vecka.    

Mätmetod 
För att kunna utvärdera om träningen gett resultat har Short physical performance battery 

(SPPB) använts (se bilaga 1). Testet innehåller standardiserade tester för gång, balans och 
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uthållighet (Pahor et al., 2006; Treacy & Hassett, 2018). Ett lågt testvärde, innebär en högre 

risk för bland annat institutionalisering, ökad risk för sjuklighet och dödlighet hos tidigare 

friska äldre (Pahor et al., 2006). SPPB är reliabilitets och validitestestat av Freire et al (2012). 

Testet är översatt till svenska av Josefine Nilsson, Viktoria Thollén & Erica Westermark vid 

intuitionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten sjukgymnastik Umeå universitet 

(se bilaga 1 SPPB-S).  

SPPB-S består av 3 moment; 1) förmågan att så upp i 10 sekunder med fötterna positionerade 

på tre sätt – tillsammans sida vid sida, semitandem och tandemstående, 2) antal sekunder det 

tar för personen att gå 3 eller 4 meter, 3) tiden i sekunder det tar att resa sig 5 gånger från en 

stol. För de stående balanstesten får man poäng beroende på förmågan att hålla balansen i var 

och en av positionerna. För de andra två testen får man poäng först för förmågan att 

genomföra uppgiften och sedan beroende på tiden det tar att genomföra uppgiften. Varje 

uppgift kan max ge 4 poäng. Personen kan alltså få maximalt 12 poäng och som minst 0 

poäng. En högre poäng innebär än bättre funktion medan lägre poäng indikerar en lägre 

funktionsnivå (Treacy & Hassett, 2018).  

  

Patienterna testades vid första grupptillfället och vid sista grupptillfället (Fas 1). Patienterna 

fick vid sista grupptillfället med sig ett enkelt hemträningsprogram med uppmuntran till 

fortsatt träning. Patienterna kallades så åter efter 4 månader för ett uppföljande test (Fas 2).  

Träningsintervention 
En träningsperiod i Balansgruppen pågick under 8 veckor, 2 gånger per vecka och 45–60 

minuter per gång. Vid första grupptillfället gjordes SPPB-s testet av ansvarig fysioterapeut 

och rehabassistent. Efter testet genomfördes interventionen: stationsträningen (se bilaga 3). 

Alla träningstillfällen leddes av en fysioterapeut och en rehabassistent. Rehabassistenen var 

undersköterska med vidareutbildning bland annat i rehabiliteringsträning. Fysioterapeuterna 

ansvarade för Balansgruppen enligt ett rullande schema vilket innebar att ansvarig 

fysioterapeut hela tiden varierade.  

Antal deltagare per grupp är maximerat till 8 patienter för att alla skulle få möjlighet till den 

hjälp de behövde. Träningsupplägget var förutbestämt med 8 olika träningsstationer. 

Träningsupplägget var inspirerat av OTAGO-konceptet vilket är ett träningskoncept utarbetat 

i Nya Zeeland i början av 2000-talet (Campbell, Robertson, 2007) och av ett 

balansträningskoncept utarbetat på Karolinska Institutet i Stockholm (Halvarsson, Dohrn, 

Ståhle, 2015). OTAGO-konceptet var utarbetat för individuell hemträning, medan i 
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träningsupplägget från Karolinska Institutet arbetade man med gruppträning. Gemensamt för 

båda träningsuppläggen var kombinerad ben- och bålstyrka samtidigt som man till exempel 

vrider på huvudet, bär ett föremål, räknade eller annat (dual- eller multitasking). I 

träningsupplägget för Balansgruppen tränade var och en utifrån sin egen förmåga och i sitt 

eget tempo med övningar för ben- och bålstyrka med samtidiga input från andra sinnen (dual- 

eller multitasking).    

Träningsstationerna i Balansgruppen kunde göras enklare eller svårare och i vissa moment 

kunde även belastning ökas eller minskas - allt utifrån patienternas förmåga. Fysioterapeut 

och rehabassistent ansvarade för individuell anpassning. Patienterna tränade i egen takt i 2 

minuter per station varefter man bytte station så att alla hann träna i 2 minuter på alla 8 

stationerna. Längd på vilopausen mellan stationerna var lite beroende på hur fort det gick att 

byta station och hur mycket instruktioner som behövdes per station. Om tid fanns efter 

stationsträningen så gjordes olika gruppaktiviteter – exempelvis bolla med ballong, kasta boll, 

sparka boll, stå på led och låta en stor boll gå från hand till hand i slalom mellan deltagarna 

(bilaga 3).  

Efter 8 veckors träning gjordes sluttestet och patienten fick ett enkelt träningsprogram och 

uppmanades att fortsätta träna hemma till en uppföljning 4 månader senare. Fysioterapeut och 

rehabassistent gjorde SPPB-S testet vid start och slut av interventionsperioden. Målsättningen 

var sedan att samma fysioterapeut kallade in ”sin” grupp till testet 4 månader efter avslutad 

träningsomgång. Beroende på gruppstorlek så var den fysioterapeut som planerades ha nästa 

Balansgrupp med och gjorde tester vid uppföljningen. Arbetsgången beskrivs i bilaga 4.  

Hemträning 
Vid avslutet av gruppträningstillfällena i Balansgruppen fick patienten ett 

hemträningsprogram med OTAGO-övningar och en uppmaning att vara fysiskt aktiv för att 

ytterligare förbättra sin balans och bibehålla den förmåga hen byggt upp. Till instruktionen för 

träningsprogrammet stod att ”Vi rekommenderar att du gör träningsprogrammet några gånger 

per vecka (eller en liten stund varje dag)”. För schematisk bild av träningsupplägget och 

testtillfällen se figur 1. Total träningsperiod från första (SPPB-S start) till sista testtillfället 

(SPPB-S-avslut hemträning) är ca 6 månader.  
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Figur 1 Schematisk bild av träningsupplägget 

 

Metod - Datainsamling 
Balansgruppen ingick i fysioterapeuternas ordinarie verksamhet på hälsocentralen. För att 

identifiera patienterna som gått Balansgruppen så gjordes en genomgång av tidböckerna som 

fanns i journalsystemet PMO. Fysioterapeuterna ansvarade för en grupp enligt ett rullande 

schema vilket innebar att var och en var ansvarig för 1–2 balansgrupper per kalenderår. 

Rehabassistent var alltid med förutom vid semester då annan fysioterapeut gick in och hjälpte 

till. Detta gjorde att det hela tiden var olika ansvariga fysioterapeuter.  

Patientens testresultat vid start och slut journalfördes liksom daganteckningar efter varje 

genomfört träningstillfälle. All information fanns i fysioterapeutjournalen i journalsystemet 

PMO. Journalsystemet är uppdelat i moduler för respektive yrkeskategori vilket gjorde att det 

gick att ”filtrera” journalen så att endast aktuell information var synlig för läsaren. För att få ta 

del av anteckningar och resultat skickades ett brev till samtliga patienter som varit aktuella för 

start i Balansgruppen från februari 2016 till oktober 2018. I brevet fanns information om 

studien och en fråga om tillåtelse att få ta del av resultaten. Tre till fyra veckor efter utskickat 

brev kontaktades de som ännu inte svarat via ett telefonsamtal.  

92 patienter var inbokade i någon av fysioterapeuternas tidböcker och därmed aktuella för 

start i Balansgruppen under perioden februari 2016 till oktober 2018. 2 patienter var aktuella 

för att delta vid 2 olika omgångar varav den ena deltog 2 gånger och den andra deltog 1 gång. 

Inför utskicket av brev noterades att 6 personer avlidit varmed dessa exkluderades. 86 brev 

skickades ut. 8 personer svarade inte vare sig på brev eller telefonsamtal. Totalt 13 personer 

nekade tillgång till journalen och dessa angav olika anledningar varav det vanligaste var att 

man inte hade kunnat delta i balansgruppen på grund av egen eller anhörigs sjukdom och att 

det därför inte fanns något resultat registrerat. 9 personer startade balansgruppen och gjorde 

inledande tester, men avbröt. 

SPPB-S start 
(Fas 1)

Gruppträning 
8 veckor (Fas 

1)

SPPB-S avslut 
gruppträning 

(Fas 1)

Hemträning 4 
månader (Fas 

2)

SPPB-S avslut 
hemträning 

(Fas 2)
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Etiskt godkännande 
Ett informationsbrev skickades ut till samtliga deltagare i Balansgruppen med önskan om 

återkoppling med ett godkännande eller avböjande att resultatet av SPPB-S inhämtas från 

respektive patients journal. Se bilaga 2. Deltagandet i undersökningen var frivilligt. 

Verksamhetschefen för hälsocentralen har godkänt att studien genomförs.    

Resultat 

Samtliga tabeller här nedan visar medelvärdet, standardavvikelsen (SD) och variationen för 

SPPB-S testets poäng för respektive grupp.  

Patienternas balansförmåga ut efter 8 veckors träningsintervention 
(Fas 1) 

Tabell 1 visar resultatet för samtliga 56 deltagare vid Fas 1, det vill säga uppstart och avslut 

av gruppträningstillfällena. Hela gruppen bestod av 35 kvinnor och 21 män. Medelåldern för 

gruppen är 80,5 år och åldersvariationen var 69–90 år. Resultatet av SPPB-S var vid start 7,9 

poäng och 9,0 vid avslut för gruppen. Antal träningstillfällen 12 i genomsnitt.  

 

Tabell 1: SPPB-S resultat för Balansgruppen i Fas 1 – det vill säga mättillfällen vid start och 

avslut av gruppträningstillfällena för samtliga 56 deltagare.  

 Resultat SPPB-S  

Start Fas 1 

(0–12 p) 

n=56  

Resultat SPPB-S avslut 

Fas 1 

(0–12 p) 

n=56  

Antal 

gruppträningstillfällen 

(1–16)  

n=56  

Medelvärde 

(SD)  

7,9 

(2,6) 

9,0 

(2,4) 

12 

(2,8) 

Variation 1–12 2–12 6–16 

 

 

52% av deltagarna (20 kvinnor och 9 män) kom av olika anledningar inte tillbaka för ett 

uppföljande SPPB-s test efter 4 månader. Dessa genomförde alltså bara Fas 1 av 

Balansgruppen. Medelåldern för dessa personer var 81,7 år vid testtillfället. Medelåldern för 
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kvinnorna var 82 år och för männen 81 år. Medelvärdet (resultatet) för hela guppen var 7,1 

vid start och 8,4 vid avslut. Antal träningstillfällen är i genomsnitt 12. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultat för de 29 personer som bara genomförde Fas 1 av Balansgruppen.  

 

I tabell 3 ses resultatet för personerna som endast genomförde Fas 1 fördelat på kvinnor 

respektive män. Antalet kvinnor var 20 och antalet män 9. Medelåldern för kvinnorna var 82 

år och männen 81 år. Medelvärdet för kvinnorna vid start av träningsinterventionen var 6,9 

och vid slutet 8,2. Motsvarande för männen var vid start 7,4 och vid slutet 9,0. Antal 

gruppträningstillfällen för kvinnorna var i genomsnitt 13 och för männen 12.  

 

Tabell 3. Resultatet av de 29 personerna som endast genomförde Fas 1 fördelat på kvinnor 

och män. 

 Resultat SPPB-S  

start Fas 1 

(0–12 p) 

n=29 

Resultat SPPB-S avslut 

Fas 1  

(0–12 p) 

n=29  

Antal 

gruppträningstillfällen 

(1–16)  

n=29 

Medelvärde 

(SD)  

7,1 

(2,4) 

8,4 

(2,2) 

12 

(2,3) 

Variation 3–12 4–12 7–16 

 Resultat SPPB-S  

start Fas 1 

(0–12 p) 

Resultat SPPB-S avslut 

Fas 1 

(0–12 p) 

Antal 

gruppträningstillfällen 

(1–16)  

 Kvinnor 

n=20 

Män 

n=9 

Kvinnor  

n =20 

Män 

=9 

Kvinnor 

n=20 

Män 

n=9 

Medelvärde  

(SD) 

6,9 

(2,5) 

7,4 

(2,1) 

8,2 

(2,4) 

9 

(1,8) 

13 

(2,6) 

12 

(2,2) 

Variation 3–12 4–10 4–12 5–11 7–16 11–14 
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Patienternas balansförmåga ut efter 4 månaders påföljande 
hemträning (Fas 2) 

 

27 personer av 56 vilket motsvarade 48% kom tillbaka för uppföljande SPPB-S test efter 

hemträningsperioden (Fas 2). Av dessa var 15 kvinnor och 12 män. Medelåldern för samtliga 

var 79,3 år. Resultatet för samtliga var 8,9 vid start och 9,6 vid avslut. Vid uppföljningen efter 

Fas 2 var resultatet fortfarande 9,6. Det genomsnittliga antalet gruppträningstillfällen var 12 

för gruppen. Se tabell 4.  

 

Tabell 4. Resultat för de 27 personerna efter Fas 2 (efter hemträning i 4 månader)  

 

 

I tabell 5 ses resultatet av de 27 personerna som kom tillbaka för uppföljning efter Fas 2 

fördelat på kvinnor och män. Medelåldern för kvinnorna är 79,8 år och för männen 78,6 år. 

Resultatet för kvinnorna vid start av Fas 1 var 9,0 och vid avslut av Fas 1 10,2. Vid 

uppföljning efter Fas 2 var resultatet 10,1. Resultatet för männen var 8,8 vid start av Fas 1 och 

vid avslut av Fas 1 8,9. Vid uppföljning efter Fas 2 var resultatet 9,0. Kvinnorna och männen 

tränade lika mycket i genomsnitt – 12 gånger.  

 

 

 

 Resultat SPPB-S  

start Fas 1 

(0–12 p) 

n=27 

Resultat SPPB-S 

avslut Fas 1  

(0–12 p) 

n=27 

Resultat SPPB-S 

efter Fas 2 

n=27  

Antal 

grupptränings-

tillfällen 

(1–16)  

n=27 

Medelvärde 

(SD)  

8,9 

(2,5) 

9,6 

(2,3) 

9,6 

(2,6) 

12 

(3,3) 

Variation 1–12 2–12 1–12 6–16 
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Tabell 5. Resultat fördelat på kvinnor och män för de totalt 27 personerna efter Fas 2. 

 

 

Resultat diskussion 
Att man genom träning förbättrar sin fysiska förmåga är väl studerat och beskrivet i 

litteraturen (Barone Gibbs et al., 2017, Henriksson & Sundberg 2017, Heatherington et al., 

2018, Fuijta et al., 2018, Sherrington et al., 2008 m fl). Träningsinterventionerna i nämnda 

studier var oftast under en 12 veckorsperiod utom i Sherringtons metaanalys från 2008 där 

man förordade ett 25-veckors träningsupplägg med kombination av handledd träning och 

egenträning. I min utvärdering utgör Fas 1 och Fas 2 i träningsgruppen totalt ca 24 veckor och 

består av handledd träning och hemträning. Utvärderingen av Balansgruppen visar att man 

med en så pass kort träningsintervention som Fas 1 utgör får förbättrade resultat enligt SPPB-

S. Medelvärdena visar att resultatet förbättrats både för hela gruppen totalt och när resultatet 

beräknas för kvinnor och män separat ses ökningar för båda. Uppföljningen efter Fas 2 visar 

att resultatet ökar marginellt under egenträningsperioden. Detta kan jämföras med Losa-

Reynaa J et al. (2018) studie som visade att ett träningsupplägg om 6 veckors styrke- och 

gångbaserad högintensiv intervallträning är ett effektivt sätt att förbättra äldres fysiska 

förmåga och minska skörhet hos äldre personer oberoende på vilken nivå personen befinner 

sig vid träningsstart. Träningen i den studien genomfördes 2 gånger per vecka och 45 minuter 

per tillfälle. Träningen var uppdelad med en cardiovaskulär intervallträning och en del 

traditionell styrketräning om 3 set, men med individuellt anpassad belastning och antal 

repetitioner utifrån beräknat 1 RM (repetition maximum). Det är intressant eftersom även 

upplägget för Balansgruppens Fas 1 kan liknas vid intervallträning då man jobbar 2 minuter 

 Resultat SPPB-S  

Start Fas 1 

(0–12 p) 

Resultat SPPB-S 

avslut Fas 1 

(0–12 p) 

Resultat SPPB-S 

efter Fas 2 

Antal 

grupptränings-

tillfällen 

(1-16)  

 Kvinn-

or 

n=15 

Män 

n=12 

Kvinn-

or  

n =15 

Män 

n=12 

Kvinn-

or 

n=15 

Män  

n=12 

Kvinn-

or 

n=15 

Män 

n=12 

Medelvärde 

(SD)  

9 

(2,0) 

8,8 

(2,9) 

10,2 

(1,6) 

8,9 

(2,8) 

10,1 

(1,9) 

9,0 

(3,3) 

12 

(3,7) 

12 

(2,7) 

Variation 5–12 1–12 7–12 2–12 6–12 1–12 6–16 7–16 
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per station. Styrkemomenten (exempelvis uppresning från stol eller stående rodd-drag) pågår 

även de under 2 minuter och är inte upplagda som ett styrkeprogram med 3 set. Belastningen 

är inte individuellt framtestad, utan belastningen i övningarna bestäms utifrån patientens 

upplevelse i stunden. Fysioterapeut och rehabassistent ”peppar” deltagarna att jobba på 

ordentligt. Det är alltid tillåtet att vila under intervallet om man inte orkar. Resultatet för 

Balansgruppen visar att upplägget om 2-minutersintervall och blandad styrke- och 

konditionsträning ger en förbättring mätt med SPPB-S. 

Träningsupplägget i Balansgruppens Fas 1 ställer förhållandevis stora krav på många sinnen 

samtidigt då 8 personer tränar på olika stationer samtidigt i samma lokal. Det gäller att ”hålla 

koll på sin egen kropp” samtidigt som man blir ”distraherad” av prat mellan gruppdeltagare 

och/eller gruppledare, att gruppledarna kommer med instruktioner mitt under intervallet eller 

att vara uppmärksam så att man inte krockar när man går slalom mellan koner och kanske 

samtidigt bär en bricka. De avslutande gruppövningarna ställer också krav på fler sinnen 

samtidig som att t ex sparka boll, bolla ballong eller låta en stor boll gå slalom mellan 

gruppdeltagarna. Även hemövningarna i Fas 2 ställer krav på flera sinnen samtidigt, men inte 

i lika stor grad då man inte får ”distraktionen” från andra medtränande. Fördelen med ett 

sådant upplägg stöds av Sun-Shil Shin & Duk-Hyun An (2014) vilka visade att när 

försökspersonerna använde fler sinnen samtidigt så förbättrades balansen mer än när man 

använde färre sinnen. Det samma gäller studierna från Karolinska institutet av Halvarsson     

m fl samt OTAGO-konceptet som ligger till grund för Balansgruppens träningsupplägg.  

Bortfallet i den här uppföljningen är relativt stort. Av 92 patienter är det endast 56 resultat 

som kunnat redovisas för Fas 1 och 27 för Fas 2 vilket gör att man får tolka utfallet med viss 

försiktighet. Dock ses positiva resultat för både gruppen som bara genomförde Fas 1 och för 

gruppen som kom tillbaka för uppföljning efter Fas 2. Medelåldern för gruppen som endast 

genomförde Fas 1 är något högre än för gruppen som kom tillbaka efter Fas 2. Högre ålder 

och kanske också ökad sjuklighet kan vara en orsak till att patienterna som bara genomförde 

Fas 1 inte kom tillbaka för uppföljning.  

Medelåldern för kvinnorna är högre än männens i samtliga grupper. I gruppen som bara 

genomförde Fas 1 är männens resultat bättre både vid start och avslut. För gruppen som kom 

tillbaka för uppföljande test efter Fas 2 är kvinnornas utgångs- och slutvärde bättre än 

männens. Detta beror på en manlig deltagares resultat är betydligt lägre än genomsnittet. Om 

det resultatet exkluderas är männens resultat bättre vid samtliga 3 testtillfällen. I 

Socialstyrelsens rapport om fallskador i Gävleborgs län så är kvinnorna överrepresenterade 
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både när det gäller dödsfall och sjukhusvård i samband med fallolyckor (Socialstyrelsen 

2019). Det skulle kunna vara ett resultat av att kvinnorna har sämre balansförmåga än 

männen.  

Metoddiskussion 
Rekryteringen till Balansgruppen skedde oftast genom att personal på Hälsocentralen 

presenterar träningskonceptet för patienten vid ett besök eller hembesök. Att rekrytera på det 

här sättet är på ett sätt bra eftersom personalen kan rikta sig till de personer som verkligen är i 

behov av balansträning. Men å andra sidan missas de personer som inte har så tät kontakt med 

Hälsocentralen, men som ändå skulle kunna vara i behov av strukturerad träning under en 

period. Information finns också på hemsidan, men det är svårt att veta vilka som nås av den 

informationen. 

Att ”hitta” alla patienter till den här uppföljningen genom att titta i fysioterapeuternas 

tidböcker visade sig vara en utmaning. Om en fysioterapeut slutat ”försvinner” deras tidbok 

från aktuell hälsocentrals journalsystem vilket gör att patienterna hittats genom att någon 

kollega varit ansvarig för träningsgruppen vid några tillfällen. Det kan alltså finnas någon 

enstaka patient som missats i rekryteringen för den här utvärderingen på grund av detta – 

exempelvis om personen lämnat återbud till de tillfällen som kollegan haft gruppen. Ingen hel 

grupp är dock missad då det alltid finns en samtidig gruppbokning i rehabassistentens 

(alternativt annan fysioterapeuts tidbok) – dock utan namn på patienterna.   

SPPB-S ska i möjligaste mån göras av samma person vid start, vid avslut av gruppträningen 

och vid uppföljningstillfället efter 4 månader. Detta sker inte alltid utan ibland görs testen av 

annan person. SPPB är validitets och reliabilitets testat av Freire et al (2012). I presentationen 

av den svenska versionen av testet på förbundet Fysioterapeuternas hemsida så lyder 

beskrivningen om mätinstrument ” Den svenska versionen av mätinstrumentet indikerar på 

god användbarhet och god inter- och intrabedömarreliabilitet” (Fysioterapeuterna 2019). 

Detta bör då indikera att även om det är olika personer som gör testerna så ska resultaten bli 

tillförlitliga om manualen följs.  

Det hade varit intressant att studera delmoment av SPPB-S men det var inte möjligt. 

Resultaten av SPPB-S är fram till hösten 2017 införda i journalen med bara slutsumma och 

inte uppdelat i de olika delmomenten stående, uppresningar och gångtest, vilket gör att det 

inte går att presentera delmomenten i den här undersökningen. Från hösten 2017 kom SPPB-S 

in som en del i modulen mätvärden i journalsystemet. Vid genomgång av resultaten har det i 
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något enstaka fall varit diskrepans mellan resultaten noterade i modulen ”mätvärden” och i 

daganteckningen, varmed resultatet i ”mätvärden” är det som räknats. 

SPPB-S är ett relevant val av mätinstrument utifrån upplägget av Balansgruppen då testet 

ställer krav på ben och bålstyrka i alla 3 delmomenten – balansstående, gångtest och 

uppresningar. I träningsupplägget för Balansgruppen (både i Fas 1 och Fas 2) finns flera 

moment där fokus är ben- och bålstyrka – exempelvis kliva upp och ner på trappsteg, sätta sig 

och resa sig upp från stol (benböj) och stående rodd-drag. Då sarkopeni är en naturlig del av 

åldrandet är det viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv och att jobba med styrkeövningar för att 

bibehålla styrka och muskelmassa (Goljanek-Whysall et al., 2016, Nascimento et al., 2019).  

Klinisk reflektion 
Konceptet ’Balansgruppen’ som fysioterapeuterna på Hälsocentralen har arbetat fram med 

stöd av forskningen från Karolinska institutet och OTAGO-konceptet är ett relativt ”enkelt” 

arbetssätt i den meningen att det är lätt att genomföra och det kräver inte så mycket 

utrustning, utan det mesta brukar finnas på en rehabenhet/fysioterapeutmottagning. Att testa 

personer enligt SPPB-S är också relativt enkelt och tidseffektivt och det kräver inte heller 

mycket utrustning. Träningen i Balansgruppen har dessutom visat sig ge positivt resultat på 

gruppnivå både för de som bara genomfört Fas 1 och för de som kom tillbaka för uppföljning 

efter Fas 2.  

Det fanns ett värde av att titta i fysioterapeuternas daganteckningar i patientjournalerna då det 

ibland fanns med kvalitativa aspekter på träningen och resultaten. Sådana reflektioner fanns 

dock inte genomgående i alla journaler varför det inte var möjligt att inkludera kvalitativa 

data i denna utvärdering. Men några reflektioner: När testresultaten skrivs in i modulen 

Mätvärden så skrivs patientens delresultat i sekunder in för varje moment samt en 

poängangivelse. Vid genomgången av resultaten noterades därför vissa sidoresultat som till 

exempel att även om poängen för testet inte förbättrats så har ändå en positiv förändring skett. 

Det kan exempelvis gälla ett resultat där personen inte klarat att göra 5 uppresningar från stol 

över huvud taget vid första testet vilket ger 0 poäng på det delmomentet, medan det vid 

uppföljningen fanns noterat att personen klarar 5 uppresningar inom angivet tidsintervall för 2 

poäng, men personen behöver hjälpa sig upp med hjälp av armstöden. Detta ger även det 0 

poäng, men är ändå en förbättring. Noteringar kunde gälla snabbare tid på gångtesten, men 

färre uppresningar på grund av knäsmärta den dagen. Vissa har förbättrat gånghastigheten, 

men det faller inom samma poängintervall som vid tidigare test. Det fanns också andra 
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reflektioner från både fysioterapeuter och patienter noterade i vissa av journalerna så som att 

fysioterapeuten ser att patientens rörelsemönster förändrats till det bättre eller att patienten 

uttryckt att hen känner sig ”säkrare på benen”. Balansgruppen har i vissa fall även varit 

”inkörsport” till ”vanlig” styrketräning i rehabgymmet vilket också är positivt. Detta indikerar 

att det inte bara är SPPB-S värden som är ett resultat för Balansgruppen, utan även tilltron på 

sin egen förmåga (self-efficacy). En förbättrad fysisk förmåga är också en del i att minska 

oron för att falla beskriver Pauelsen m fl (2017) i sin studie. Det skulle kunna vara av värde 

att i en annan studie även titta på kvalitativa data och kanske intervjua deltagare och/eller 

anhöriga för att få en ännu bättre bild av träningsresultatet.  

Att utvärdera befintlig verksamhet har sina för och nackdelar. Fördelen är att det blir en ”bild 

av verkligheten”, medan nackdelen är att resultaten kan påverkas av väldigt många faktorer 

som exempelvis patientens dagsform vid testtillfället, dynamiken i träningsgruppen, årstid 

(svårt att ta sig till träningstillfällena på grund av väder och vind), eller kanske 

fysioterapeutens vana att göra tester och leda gruppverksamhet. Att göra uppföljande tester 

efter Fas 2 visade sig också ha sina utmaningar i den kliniska vardagen. Om en fysioterapeut 

slutar sin anställning innan testerna för Fas 2 är klara så behöver gamla eller nya kollegor göra 

testerna i stället vilket ibland missats. I vissa fall har flera patienter i aktuell grupp tackat nej 

till uppföljning vilket då resulterat i att inte någon av patienterna i den gruppen kallats in för 

uppföljning. Dessutom är många av patienterna gamla och mycket kan hända på 4 månader 

när det gäller egen eller anhörigs sjukdom eller dödsfall. Att trots allt göra en uppföljning har 

ändå sina fördelar. Flera patienter har uttryckt att de tycker det är bra att ha ett mål och ”få 

komma och visa upp sig” igen. Tisher et al (2019) visar att hemträningsprogram efter 

träningsintervention gör att resultaten bibehålls eller faktiskt också förbättras. I utvärderingen 

av Balansgruppen noteras att förbättringen bibehålls vid uppföljningen efter Fas 2. Men 

noteras bör att knappt hälften (48 %) av patienterna kom till uppföljningstillfället. 

Konklusion  
Syftet med studien var att undersöka patienters balansförmåga före och efter en 

träningsintervention på 8 veckor (Fas 1) samt vid uppföljande test efter 4 månader med 

hemträning (Fas 2). Resultatet för hela gruppen på 56 personer visar att resultatet förbättras 

från 7,9 vid start av Fas 1 till 9,0 vid gruppträningens avslut. För patienterna som endast 

genomförde Fas 1 var resultatet vid start 7,1 och efter Fas 1 8,4. För gruppen som kom 
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tillbaka till uppföljande mätning efter hemträning i Fas 2 var resultatet 8,9 vid start av Fas 1, 

9,6 vis slutet av Fas 1 och resultatet kvarstod på 9,6 poäng till testet efter Fas 2.  
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Bilaga 2 
 

Hej! 

 

Jag heter Anki Göras Stenberg och har till och med 28 februari 2019 arbetat som fysioterapeut 

vid Aleris Hälsocentral i Bollnäs. Jag håller för närvarande på att komplettera min utbildning 

från 1993 med en så kallad C-uppsats och detta gör jag vid Luleå Tekniska Universitet. Då vi 

sedan 2016 arbetat med Balansgruppen på hälsocentralen så såg jag nu en möjlighet att kunna 

utvärdera det arbetet. 

 

Du har deltagit i Balansgruppen vid Aleris Hälsocentral Bollnäs någon gång under perioden 

februari 2016 till december 2018. Som du minns gjorde du ett balanstest när du började träna, 

ett när gruppträningen avslutades och sedan samma test ytterligare en gång 4 månader efter 

avslutad träningsgrupp. Det är dessa resultat som jag nu skulle vilja utvärdera. 

Verksamhetschefen har godkänt att jag tar ut data om antal träningstillfällen och resultaten av 

balanstesten under din träningsperiod i Balansgruppen ur journalen förutsatt att du tycker att 

det går bra.  

 

För din del innebär det att jag behöver få din tillåtelse att använda dina resultat av balanstestet 

och räkna antal träningstillfällen du gjorde. Detta finns sparat i fysioterapeutjournalen i 

journalsystemet PMO. Resultaten kommer jag att sammanställa och redovisa på gruppnivå 

vilket innebär att ingen mer än jag kommer att kunna identifiera dina personliga resultat.   

 

När studien så småningom är klar kommer den att finnas tillgänglig på Luleå Universitets 

hemsida http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien. Har du frågor så kontakta mig eller min handledare på 

följande sätt: 

 

Anki Göras Stenberg, fysioterapeut och student 

Mail anki.goras-stenberg@aleris.se    

Telefon 070-376 1379  

 

Tommy Calner, universitetslektor, handledare 

Mail tommy.calner@ltu.se  

Telefon 0920-49 10 00 (växel)  

 

 
 
 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214
mailto:anki.goras-stenberg@aleris.se
mailto:tommy.calner@ltu.se
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Samtycke 

 
 

 

JA. Jag tillåter att mina testresultats från Balansgruppen får 

inhämtas från fysioterapeutjournalen.  

 

 

 

 

NEJ. Jag tillåter inte att mina testresultat från Balansgruppen 

inhämtas från fysioterapeutjournalen.  

 

 

 
 

 

__________________________________ ________________________________ 

Namnteckning   Namnförtydligande 

 

 

 

Skicka ditt svar till: 

Anki Göras Stenberg  

Aleris Hälsocentral Bollnäs 

Sjukhusvägen 81 

821 31 Bollnäs      

 

Du kan också lämna in talongen direkt till hälsocentralens 

kundmottagning eller till fysioterapeuterna.  

 

Det går också bra att maila ditt svar till anki.goras-stenberg@aleris.se  

eller skicka ett SMS till 070-376 1379. Ange ditt för och efternamn så 

att jag vet vem som svarat.  

 

Tack för din hjälp! 

 

 

mailto:anki.goras-stenberg@aleris.se
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Bilaga 3  

Balansgrupp 

Stationer jobba 2 min, vila och byt station.  

1 Gå snabbt, kliv över 2 stepbrädor, gå baklänges tillbaka räkna, läsa tidning, 

knäppa knappar, bricka 

med muggar/bollar,  

 

2 Gå slalom bära stor boll, räkna, läsa 

tidning, knäppa knappar, 

bricka med 

muggar/bollar,  

 

3 Gå på balanskuddar en fot på och en i golvet, 

båda på men vid rad, 

båda på men på rad 

 

4 Uppresningar  

 

5 Trampa på stället med stöd, höga knän, på 

mjuk matta 

 

6 Sitta på stor boll olika fotstöd brett-smalt, 

med kudde, armrörelser 

 Blunda, gå på stället, 

bensträck 

7 Stående rodd Theraband vid ribbstol 

 

8 Stående neddrag stå på matta eller 

balansplatta 
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Gruppövningar 

 

1 Stå på rad olika fotpositioner eller med balanskudde, för en stor boll i slalom framåt och 

bakåt 

 

2 Sitt i cirkel på stora bollar, bolla eller sparka boll, olika fotpositioner med eller utan 

balanskudde 

 

3 Stå i cirkel, bolla med ballong eller boll, olika fotpositioner ev med litet utfall/steg när man 

kastar 

 

4 Två och två med ryggar mot varandra flytta boll 
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Bilaga 4 
Rutin 

Två gånger per vecka tisdag och torsdag 11-12 under åtta veckor. 

Rullande intag, max åtta i gruppen. 

Före start: 

- -Kalla patienterna utifrån väntelistan i god tid innan gruppen startar (gärna en 

månad innan start)  

- -Bokar in gruppen i PMO (gruppbokning - alla deltagare bokas in på samma tid).   

- -INFO till pt vid inbokning: Frikort gäller, anmäl dig alltid i kassan, sköna kläder och 

skor på fötterna. Skicka ut kallelse och info-brev.  

Gruppen: 

- Rehabassistent är bokad varje gång + ansvarig fysioterapeut (rullande schema) 

- Första gången börjar med balanstestet (SPPB-S). Ansvarig fysioterapeut och 

rehabassistent samt den fysioterapeut som haft föregående grupp är bokade vid 

första träffen för att göra test.   

- Gruppen rullar på tisdagar och torsdagar 11:00-12:00 i åtta veckor.  

Vid avslut:  

- Nytt balanstest sista gången (SPPB-S). Ansvarig sjukgymnast, rehabassisten och den 

sjukgymnast som ska ha nästkommande grupp är avbokade för att göra 

balanstesterna.  

- Dela ut hemträningsprogram.  

- Informerar om att vi erbjuder en uppföljning 6 månader efter gruppstart.   

Uppföljning:  

- Gruppen bokas igen efter 6 månader (räknat från gruppstart). Vid uppföljningen görs 

nytt test.  

Material:  

Koner platta   stora bollar 

små lätta bollar  ballong 

8 balansdynor att gå på  Röda mattor 

2 stepbrädor   ärtpåsar 
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