
MANUAL MMCUP SJUKGYMNASTFORMULÄR 1 

Allmän information om kommentarsfälten i sjukgymnastformuläret.
Nyckelord kan användas för att underlätta systematisk sammanställning av den fria
texten i databasen när befintliga svarsalternativ inte är tillräckliga. För varje avsnitt där
det finns ett kommentarsfält specificeras rekommenderade nyckelord för varje avsnitt i
manualen. Alternativet ”övrigt” ska endast användas när inget av de andra på förhand
givna alternativen passar som rubrik för kommentaren.
Nyckelordet skrivs inom parentes och kommentaren anges i kondenserad form i
efterföljande text. Det går bra att skriva kommentarer på flera nyckelord, observera att
varje nyckelord ska omges av parenteser, för att kunna hittas och plockas ur den fria
texten i databasen. Ge gärna förslag på andra sökord, skriv då på detta sätt: (nyckelord)
nytt ord.

Muskelstyrka, nedre extremiteter
Muskelstyrka bedöms antingenmed Manuellt muskeltest (MMT) 0-5 skala om personen
kan medverka, eller i annat fall god- svag- ingen (Daniels et al. 1980, Hislop et al 1995,
Kendall et al 1983, Norrlin et al. 2002, McDonald et al. 1986).

0-5 skalan:
0 = ingen aktivitet
1 = aktivitet som kan palperas men ingen rörelse
2 = rörelse med tyngden avlastad
3 = rörelse mot extremitetens tyngd
4 = med manuellt motstånd mot rörelse
5 = full styrka.

Under småbarnsåren och vid svårigheter att medverka kan graderingen god, svag, ingen
användas (Hislop et al. 1995, McDonald et al. 1986).

Ange orsak till ”Ej bedömd” utifrån givna eller annat alternativ.

I kommentarsfältet för muskelstyrka rekommenderas nyckelorden ”medverkan”,
”skattning” samt ”övrigt”. T.ex. (medverkan) vägrar magläge

Referenser:
Daniels L, Worthingham C. Muscle testing. W. B. Saunders Company. Philidelphia 1980.
Fourth Edition.

Hislop HJ. Daniel’s and Worthingham’s muscle testing. Techniques of manual
Examination. Philiadelphia: Saunders Company, 1995.

Kendall F, McCreary E. Muscles Testing and Function. Williams &Wilkins. Baltimore/
London 1983.

Norrlin S, Bartonek Å. Myelomeningocele. Sjukgymnastik för barn och ungdom, editor E
Beckung, E Brogren and B Rösblad, Studentlitteratur, Lund.



McDonald CM, Jaffe KM, Shurtleff DB. Assessment of musclestrength in children with
myelomeningocele: accuracy and stability of measurements over time. Arch Phys Med
Rehabil 1986;67:855-861

Muskelfunktionsnivå

I Sacral Svaghet i de små fotmusklerna och långa tåböjaren
Plantarflexion mot tyngdkraften

II Låg lumbal Plantarflexion < 3. Knäflexion > 3
Höftext och/eller höftabd > 2

III Mellanlumbal Höftflex och knäext 4-5. Knäflexion < 3
Noterbar kontraktion höftext, höftabd, och i underben

IV Hög lumbal Ingen/svag knäext och höftabd. Höftflex <2. Bäckenelevation 2-3

V Hög lumbal /
Thoracal

Ingen muskelaktivitet i nedre extremiteterna. Ingen
bäckenelevation

Referenser:
Bartonek Å, Saraste H, Knutson L. Comparison of different systems to classify the
neurological level of lesion in patients with myelomeningocele. Dev Med Child Neurol.
1999;41 796. 805

Bartonek Å, Saraste H. Factors influencing ambulation in children with
myelomenigocele- a cross.sectional study. Dev med Child Neurol 2001;43 253-60

Muskeltonus:
Om ökad muskeltonus,

1. bedöm vilka av beskrivningarna som passar; ange ”Nej”/ ”Ja”, flera alternativ kan
vara möjliga.

2. bedöm vilka av angivna muskelgrupper som är påverkade; ange ”Nej”/ ”Ja”, flera
alternativ kan vara möjliga.

I kommentarsfältet för muskelstyrka rekommenderas nyckelorden ”muskelgrupp”,
”tecken på tonusökning” samt ”övrigt” och efterföljande kondenserad text. T.ex.
(muskelgrupp) svårbedömt men oförändrat
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Rörelseomfång:
Ange ledvinkel i gradtal utifrån beskrivningar i texten nedan. Avrunda uppmätta värden
till närmsta femtal. T.ex. uppmätt värde 23° matas in i databasen som 25°.

Höftabduktion

Bild 1.

Utförs i ryggliggande med extenderade höfter och flekterade knän med underbenen
utanför britskanten. Flekterade knän för att koppla ur hamstrings och gracilis samt
extenderad höft för att få med iliopsoas. Referenser: goniometerled över SIAS på aktuell
sida, fast skänkel följer en tänkt linje mellan båda SIAS, rörlig skänkel följer femur. För
att förhindra bäckenrotation utförs samtidig bilateral abduktion (se bild 1).

Höftabduktionen mäts med extenderade höfter och flekterade knän (se bild 1). Denna
utgångsställning skall användas i de fall då det är möjligt.

Omman mäter med extenderade höfter och knän (om ovanstående inte är möjlig) fyller
man i ”ja” på ”Avvikande utgångsposition”. Alternativ utgångsställning vid kraftigt ökad
ländlordos är att flektera i den höft som ej mäts för tillfället (se bild 2). Ange detta i så
fall genom att markera ”Ja” för ”Avvikande utgångsläge” och beskriv under nyckelordet
”utgångsläge” i kommentarsfältet för passivt led- rörlighetsomfång.
 



 
Bild 2.

Höftadduktion: Utföres i ryggliggande med extenderade höfter och knän. Benet som
skamätas adduceras över det ben som inte mäts. Referenser: goniometerled över SIAS
på aktuell sida, fast skänkel följer en tänkt linje mellan båda SIAS, rörlig skänkel följer
femur.

Höftflexion: Utföres i ryggliggande med båda benen extenderade. Benet som inte ska
mätas fixeras i extenderad position medan benet som skamätas flekteras i höft och knä.
Referenser: Goniometerled över trochanter major, rörlig skänkel följer femur och fast
mot christa iliaca/underlaget (bild saknas). Utgångspositionen = extenderad höft 0°.

Knä

Hamstringsvinkel

Bild 3.
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Utförs i ryggliggande med aktuellt ben i 90° höftflexion. Fixera andra benet i extenderat
läge för att fixera bäckenet. Ange knävecksvinkel; extenderat knä = 180°. Referenser:
goniometerled över knäleden, fast skänkel följer femur och syftar mot trochanter major,
rörlig skänkel hålls parallellt med tibias framkant och syftar mot laterala malleolen (se
bild 3).

Knäextension

Bild 4.

Utförs i ryggliggande med extenderade höfter och knän. Extensionsdefekt anges med
minus.

Referenser; goniometerled över knäleden fast skänkel följer femur och syftar mot
trochanter major, rörlig skänkel hålls parallellt med tibias framkant och syftar mot
laterala malleolen (se bild 4).

Knäflexion: Utförs i ryggliggande med maximal höftflexion. Referenser: goniometerled
över knäleden, fast skänkel över femur och syftar mot trochanter major och rörlig
skänkel hålls parallellt med tibias framkant och syftar mot lateral malleolen (bild
saknas)

Fot

Dorsalflexion vid flekterat respektive extenderat knä

Extensionsdefekt

-

Hyperextension

+



Bild 5.

- Flekterat knä: Utförs i ryggliggande med flexion i höft och knä. Stabilisera den
subtalara leden genom att fixera calcaneus. Supinera framfoten för att förhindra rörelser
i de intertarsala lederna. 90° i fotleden = 0° Dorsalflexion nedom nolläge anges med
minus. Referenser; fast skänkel hålls parallellt med tibias framkant, rörlig skänkel följer
laterala fotranden, metatarsale 5 (se bild 5).

- Extenderat knä: Utförs i ryggliggande med extenderade höfter och knän. Stabilisera
den subtalara leden genom att fixera calcaneus. Supinera framfoten för att förhindra
rörelser i de intertarsala lederna. 90° i fotleden = 0° Dorsalflexion nedom nolläge anges
med minus. Referenser; fast skänkel hålls parallellt med tibias framkant, rörlig skänkel
följer laterala fotranden, metatarsale 5 (bild saknas).

Plantarflexion:

Utförs ryggliggande med flexion i höft och knä. Referenser; fast skänkel hålls parallellt
med tibias framkant, rörlig skänkel följer laterala fotranden, metatarsale 5 (bild saknas)

Höft forts.

Inåt- och utåtrotation - med flekterade knän
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Bild 6. Inåtrotation Bild 7. Utåtrotation

Utförs i magliggande med extenderade höfter och flekterat knä. Fixera bäckenet för att
stabilisera det och minimera bäckenrotation. Rotera i höften tills det är stopp.
Referenser; fast skänkel mot britsen, rörlig skänkel följer tibias framkant (se bild 6 och
7).

Elys test



Bild 8.

Görs för att testa stramhet i rectus femoris. Utförs i magliggande med extenderade
höfter, fixerat bäcken, flektera i knä, se bild 9. Vid vilken knävinkel vill bäckenet ”lyfta”?
Referenser; goniometerled över knäleden, fast skänkel följer femur, syftar mot
trochanter major, rörlig skänkel hålls parallellt med tibias framkant och syftar mot
laterala malleolen (se bild 8).

Höft extension

Bild 9.

Mäts i första hand i magliggande med benen utanför britskanten, viktigt att bäckenet är
i ett plant läge. Fixera bäckenet, extendera ett ben, se bild 10. Eventuell defekt upp till
horisontalläget anges med minus. Går det ej att mäta i magliggande, ange alternativ
utgångsställning där bäcken hålls i ett plant läge. Referenser; fast skänkel följer bålen,
parallellt med columna, rörlig skänkel följer femur-referenspunkt; trochanter major (se
bild 9).

I kommentarsfältet för uppgifter om passivt led-rörelseomfång rekommenderas
nyckelorden ”utgångsläge”, ”sidoskillnad” samt ”övrigt” och efterföljande kondenserat
text. T.ex. (sidoskillnad) nytillkommet undersökningsfynd avseende höftabduktion.

Rygg

Bedöm ryggens utseende i sittande avseende kyfos och scolios

Motorisk utveckling

Ange endast personens högsta funktionella förmåga av egeninitierad funktion. Om
personen initierar en funktion högre än den funktion som är lägre men som personen
klarar är det den initierade funktionen som ska anges.

För lägestrygghet beskriv de förändringar som personen är känslig för, kortfattad
beskrivning t.ex. uppresning från liggande till sittande.

Sittförmåga

-

+
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Ange det alternativ (ett är möjligt) som svara mot den högsta sittfunktionen personen
uppnår enligt Sittskala enligt Level of Sitting Scale (LSS) (Fife et al. 1991).

1 Kan inte placeras Barnet kan inte placeras eller hållas av en
person i sittande position.

2 Stöd från huvud och nedåt Barnet behöver stöd för huvud, bål och bäcken
för att bibehålla en sittande position.

3 Stöd från skuldror eller bål och
nedåt

Barnet behöver stöd för bål och bäcken för att
bibehålla en sittande position.

4 Stöd av bäcken Barnet behöver stöd endast vid bäckenet för att
bibehålla en sittande position.

5 Bibehåller positionen, rör sig inte Barnet bibehåller en sittande position
självständigt om han/hon inte rör ben, armar
eller bål.

6 Luta bålen framåt, rätar upp sig
igen

Barnet kan, utan att använda händerna som
stöd, luta bålen framåt minst 20°, från
vertikalplanet, och räta upp sig igen.

7 Luta bålen åt sidan, rätar upp sig
igen

Barnet kan, utan att använda händerna som
stöd, luta bålen i sidled minst 20° från
mittlinjen till den ena eller båda sidorna och
räta upp sig igen.

8 Luta bålen bakåt, rätar upp sig
igen

Barnet kan, utan att använda händerna som
stöd, luta bålen bakåt minst 20°, från
vertikalplanet, och räta upp sig igen.

Referenser:

Fife SE, Roxborough LA, Armstrong RW, Harris, SR, Gregson JL, Field D. Development of
a Clinical Measure of Postural Control for Assessment of Adaptive Seating in Children
with Neuromotor Disability. Phys Ther 1991;71:981-93

Jacobs P, Setterstig E. Intrabedömarreliabilitet av sittskala enligt LSS, hos barn och
ungdomar medmyelomeningocele in Examensarbetei sjukgymnastik, Fördjupningsnivå
1 (C), U. Svantesson and C. Willen, Editors. 2007, Institute of Neuroscience and
Physiology/Physiotherapy: Göteborg

Funktionell gångförmåga

Ange personens vanligast förekommande alternativet för gångförmåga enligt skalan
nedan.



I GaǑr baǑde inom- och utomhus. Ej behov av ortoser (ev inlaǅgg). HaǑ ller gaǑngtakten
med jaǅmnaǑriga vid gaǑng utomhus.

II GaǑr inom och utomhus. Behov av ortoser men ej av gaǑnghjaǅ lpmedel. Anvaǅnder
rullstol utomhus enbart vid laǅngre foǅ �ϐlyttning.

III GaǑr inomhus. Behov av ortoser (och gaǑnghjaǅ lpmedel). Anvaǅnder rullstol utomhus
och vid laǅngre avstaǑnd inomhus.

IV GaǑr inomhus med ortoser och g�Ǒnghjaǅ lpmedel. Anvaǅnder rullstol inom- och
utomhus.

V Har traǅningsgaǑng i skola, terapi och hemma. Foǅ �ϐlyttar sig funktionellt med rullstol.
VI GaǑr inte. Har ev staǑ funktion.

 
Referenser:
Bartonek Å, Saraste H. Factors influencing ambulation in children with
myelomenigocele- a cross.sectional study. Dev med Child Neurol 2001;43 253-60

Hoffer M, Feiwell E, Perry R, Perry J, Bonnett C. Functional Ambulation in Patients with
Myelomeningocele. J Bone Joint Surg 1973;55:137-48

Ortoser-definitioner:

Ange de ortoser som personen använder. Avrunda användningstiden till närmaste hel-
och halvtimmar och hur många dagar i veckan de används (1-7 dagar)

FO (inlägg)- Inkluderar alla typer av individuellt anpassade inlägg, proximalt från
malleolerna till och medmetatarsophalangeala lederna eller distalt, oavsett material.
Syftet är att påverka de subtalara lederna och/eller mellanfoten.

AFO (Ankel Fot Ortos)- Inkluderar alla ortoser som proximalt avslutas ovanför
malleolerna men nedanför knäleden och distalt sträcker sig över foten. Syftet är att
verka över ankelleden och/eller distalt.

KAFO (Knä Ankel Fot Ortos)- Inkluderar alla ortoser som proximalt avslutas ovanför
knäleden t o m trochanter major och distalt sträcker sig över foten. Fasta eller ledbara
med eller utan låsbarhet inkluderas. Syftet är att verka över knäleden och fotleden.

HKAFO (Höft- knä- ankel- fot- ortos)- Inkluderar alla ortoser som sträcker sig över
lårbenen, t.ex. reciprok gångortos, Swivelwalker, och ståskal. Syftet är att verka över
höftlederna.

Mål med ortos- definitioner:
Kontraktur behandling
Kontraktur orsakad av t ex obalanserad muskulatur som passivt kan korrigeras, kan
upprätthållas i fördelaktigt läge med ortoser.



MANUAL MMCUP SJUKGYMNASTFORMULÄR 1
1 

Förbättra gångförmåga
Ortoser för nedre extremiteterna kan förbättra gångförmåga genom att ändra kroppens
yttre och inre krafter. Ortoser kan minska kompensatoriska rörelser och därmed
påverka energiförbrukning, steglängd och andra gångparametrar.

Förbättra balans/ge stabilitet
Att förbättra stabilitet innebär att styra placeringen av tyngdpunkten i kroppen. Ortoser
för nedre extremiteterna kan underlätta eller förhindra rörelser i syfte att ge mer
upprätt stabilitet vid t ex förflyttningar.

Underlätta träning
Ortoser kan underlätta träning genom att optimera, alternativt fixera
kroppssegment/kroppsdel och på så sätt fokusera behandlingen för att t ex få bättre
kontroll av rörelsen.

Annat

Exempel på ”annat” kan vara; postoperativt, smärtlindring, ge yttre skydd mm.

I kommentarsfältet för uppgifter om ortoser n.e. rekommenderas att nyckelorden ”annan
ortostyp”, ”indikation”, ”användningstid” samt ”övrigt” används och därefter
kondenserad text. T.ex. (användningstid) mycket osäker uppgift

I kommentarsfältet för uppgifter om spinal ortos/korsett använd nyckelorden
”indikation”, ”användningstid” samt ”övrigt” och kondenserat språk. T.ex.
(användningstid) mycket osäker uppgift

Referenser:
Bartonek Å, Saraste H. Factors influencing ambulation in children with
myelomenigocele- a cross.sectional study. Dev med Child Neurol 2001;43 253-60

Bartonek Å, Eriksson M. Ortoser för barn och ungdom. Studentlitteratur, Lund 2005.

Uppgifter om hudirritation/sår

I kommentarsfältet för uppgifter om hudirritation/sår för n.e. och bål, rekommenderas
att nyckelorden ”sårtyp”, ”uppkomst” ”duration” samt ”övrigt” används och efterföljande
kondenserad text. T.ex. (duration) sedan två månader, (sårtyp) vätskande blåsa

Uppgifter om smärta

I kommentarsfältet för uppgifter om smärta rekommenderas nyckelorden ”lokalisation”,
”beskrivning” och ”övrigt”.

I kommentarsfältet för uppgifterna om inverkan av smärta rekommenderas nyckelorden
”närvaro förskola/skola/arbete”, ”närvaro fritidsaktiviteter”, ”sömn” samt ”övrigt”.



Uppgifter om frakturer

I kommentarsfältet för uppgifter om frakturer rekommenderas nyckelorden
”frakturtyp”, ”lokalisation” samt ”övrigt”

Uppgifter om operationer
Ange de operationer som du har vetskap om som utförts sedan föregående mätning.


