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Introduktion 

Fald blandt ældre kan medføre knoglebrud, kroniske smerter, angst for yderligere fald, tab af 

førlighed og død. En tredjedel af alle hjemmeboende ældre falder hvert år (1). I Danmark blev der i 

2016 registreret 45.000 hospitalskontakter som følge af fald blandt ældre, hvoraf næsten en 

tredjedel af disse fald havde medført frakturer (2). Nedsat balance medfører op til 40% øget risiko 

for fald, men risikoen kan formindskes gennem balancetræning (2-4). For at opnå størst mulig effekt, 

bør balancetræningen være målrettet og tilpasset den enkelte patient, men der findes ingen 

validerede metoder, som angiver hvordan dette i praksis kan foretages (5-8). Balancetræning er 

derfor ofte ikke tilpasset patientens specifikke funktionsbegrænsninger og der opnås sjældent en 

reduktion af fald på over 20% (9). 

På Klinik for svimmelhed og fald på Gentofte hospital og Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik 

på Rigshospitalet har vi derfor udviklet en metode for undersøgelse og genoptræning; ”Specific 

Training in Accordance with BaLance Evaluation” (STABLE), som kan anvendes til at målrette 

balancetræningen mod den enkelte patients specifikke funktionsbegrænsninger. STABLE indeholder 

seks enkle kliniske test, som hver især afdækker et af seks specifikke domæner af balance; 1) evnen 

til at udvikle kraft, 2) evnen til at bevæge tyngdepunktet ud over understøttelsesfladen, 3) evnen til 

at rotere, 4) evnen til at flytte fødderne hurtigt, 5) evnen til at integrere sanserne, samt 6) graden af 

kognitiv involvering i balance.  

Den overordnede hypotese er, at den relative testscore (i forhold til alders justerede normværdier) 

mellem de seks test angiver hvilke domæner af balance, der er mest udfordrende for den enkelte 

patient, og dermed også bør være i fokus i genoptræningen. STABLE udvider således forståelsen af 

patientens balanceproblematik fra blot at kvantificere graden af nedsat balance som et overordnet 

begreb, til også at identificere hvad, der bør prioriteres i genoptræningen for at opnå størst mulig 

effekt. 

STABLE har et stort både nationalt og internationalt potentiale, som et kommunikationsredskab 

mellem forskellige faggrupper i sundhedssektoren, samt mellem sundhedspersonale, patienter og 

pårørende. Ved at give patienten forståelse for sine specifikke balanceevner og begrænsninger, 

inddrages og motiveres patienten som aktiv aktør i genoptræningen. Dette giver patienten redskaber 

til også efter afsluttet genoptræning at kunne vedligeholde de opnåede resultater uafhængigt af 

sundhedsprofessionel hjælp.  
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For at STABLE kan implementeres på nationalt og internationalt plan, er det dog en forudsætning, at 

redskabets klinimetriske egenskaber er kendte. Det skal undersøges, i hvor høj grad de seks test er 

reproducerbare (reliabiliteten), om testene kan måle ændring hos patienterne (responsiviteten), 

samt i hvor høj grad de seks test pålideligt afspejler de seks domæner af balance og om instruktion i 

øvelser med udgangspunkt i testresultatet medfører, at patienterne forbedrer deres balance og 

falder mindre (validiteten). 

Overordnede formål  

At evaluere validiteten, reliabiliteten og responsiviteten af de seks balancetest i STABLE og om 

træningsintervention i STABLE kan forbedre balancen og reducere fald for ældre i faldrisiko.  

Metode  

Dette projekt indeholder tre delstudier, som opfylder referencestandarden for studier til evaluering 

af kliniske måleredskaber, COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement 

Instruments (COSMIN) (10, 11) og metodologien anbefalet af De Vet. et al (12). Flowchart for de tre 

studier er angivet herunder. 

  

Studier 

Studie 1: Reliabiliteten og normative værdier for de seks balancetest. 

Formål og hypoteser: 

At bestemme intra- og inter-tester reliabiliteten, samt normative værdier for de seks test. Hypotesen 

er, at den relative og absolutte reliabilitet er høj, dvs. intraclass correlation coefficient (ICC) > 0,8 og 

minimal detectable change percent (MDC%) <30%. 
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Materiale: 

600 patienter, som er blevet eller bliver henvist eller henvises i perioden december 2018 til december 

2020 til fysioterapeutisk undersøgelse på Klinik for svimmelhed og fald, afsnit 2601, Gentofte 

hospital, samt Øre-næse-halskirurgisk Ambulatorium, afsnit 2071, Rigshospitalet.  

Procedurer: 

Intratester reliabilitet af de 6 funktionstest i STABLE bestemmes ved at patienten udfører samme test 

i starten og i slutningen af den første fysioterapeutiske konsultation. Intertester reliabilitet 

bestemmes ved at en anden kliniker gentager testene indenfor 2-7 dage efter første konsultation. 

Statistik:  

Aldersopdelte normværdierne for hver af de seks test normaliseres ved konvertering til z-scores. 

De seks test absolutte reliabilitet bestemmes ved beregning af 95% limits of agreement (LOA) i Bland-

Altman plot, Standard Error of Measurement (SEM) og MDC samt tilsvarende SEM% og MDC%. Den 

relative reliabilitet beregnes som ICC (2.1).  

Studie 2: Validiteten af de seks balancetest 

Formål og hypoteser:  

Studiets formål er at evaluere om de seks test pålideligt måler de seks domæner af balance.  

Idet der ikke findes en ”guld-standard” for måling af de seks domæner for balance anvendes 

”begrebs-” validering (construct validation) (12). Begrebs validitet er defineret af COSMIN som i hvor 

høj grad et måleredskabs score er i overensstemmelse med opstillede hypoteser, fx angående interne 

relationer, relationer med scores fra andre måleredskaber eller forskelle mellem relevante 

patientgrupper (10) I dette studie efterprøves fem hypoteser. Vi forventer, at: 

1) For hvert domæne er testen der måler domænet og referencemåling for domænet højt 

korreleret (r>0,5 for minimum 80% af korrelationer) 

2) Omstændighederne for patientens faldhændelser er associeret med de(t) domæne(r), hvor 

patienten præsterer relativt dårligst. (overensstemmelse for minimum 80% inkluderede) 

3) Omstændigheder og aktiviteter, som af patienten opleves mest balanceudfordrende, er 

associeret med de(t) domæne(r), hvor patienten præsterer relativt dårligst 

(overensstemmelse for minimum 80% inkluderede). 

4) De seks test er hver især højt korreleret med Fall Efficacy Scale International (r>0,5) (13). 
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5) Hver test måler et uafhængigt domæne af balance. Dvs. korrelationen mellem hver test er 

lav til moderat (r<0,5). 

Materiale: 

100 patienter, som konsekutivt er henvist til fysioterapeutisk undersøgelse på de involverede 

klinikker fra januar 2020 til januar 2021. 

Procedurer: 

Referencemålinger (hypotese #1): 

Ved samme konsultation, hvor data for intertester reliabilitet indhentes (se studie 1), indhentes 

desuden referencemålinger for de seks domæner ved hjælp af tre måleinstrumenter. Vi anvender fx 

den maksimale rotationshastighed og ”jerk” under rotation (14), målt med bevægelsessensorer 

(Myon aktos-t, Sonnenrain, Switzerland), som reference for evnen til at rotere (domæne 3). Vi 

anvender bevægelse af kroppens tyngdepunkt målt med en kraftplade (AMTI AccuGait Optimized™, 

Advanced Mechanical Technology Inc., Watertown, USA) som reference for evnen til at integrere 

sanserne (domæne 5) (15), samt evnen til at bevæge tyngdepunktet ud over understøttelsesfladen 

(domæne 2) (16). Og vi anvender score fra FitLightTM Trainer system (FITLIGHT Sports Corp, Aurora, 

Ontario, Canada) som reference for evnen til at flytte fødderne hurtigt (domæne 4)(17). Beskrivelse 

af øvrige referencer kan tilgås på http://www.godbalance.dk/index.php/about-stable/research. 

Klassifikation af fald og balanceevne (hypotese #2 og #3) 

For hver patient beregnes på baggrund af z-scoren for hver test en balanceprofil. Profilen tolkes 

således, at de(t) domæne(r), hvor patientens testresultat(er) er lavest er de(t) domæne(r), hvor 

patientens balanceevne er mest udfordret (http://www.godbalance.dk/index.php/calculate). 

Omstændighederne for, og antallet af fald i seks måneder før den første konsultation, samt hvilke 

omstændigheder, som af patienten opleves mest balanceudfordrende, registreres i patienternes 

elektroniske journal under de første konsultationer med henholdsvis læge, sygeplejerske og 

fysioterapeut. Gennem konsensus mellem tre fysioterapeuter klassificeres, på baggrund af disse 

journaloplysninger 1-2 primære omstændigheder for fald samt 1-2 primære omstændigheder for 

nedsat balance for hver patient. (Fx vil oplysninger om fald eller balanceproblemer i forbindelse med 

at skulle dreje klassificeres som værende betinget af nedsat evne til at rotere, domæne 3). 

http://www.godbalance.dk/index.php/about-stable/research
http://www.godbalance.dk/index.php/about-stable/research
http://www.godbalance.dk/index.php/calculate
http://www.godbalance.dk/index.php/calculate


 
6 Færre fald blandt ældre gennem fokuseret balancetræning 

Statistik: 

Korrelationen mellem hver af de seks test og referenceparametrene for hvert domæne bestemmes 

som Pearson korrelation. Associationen mellem patientens relativt dårligste testresultat og 

journaloplysningerne beregnes som procentvise overensstemmelse.  

Studie 3: Responsiviteten og præskriptive validitet for de seks test samt effekten af STABLE  

Formål og hypoteser:  

Studiets formål er at evaluere, hvorvidt de seks test kan måle ændring i balanceevne for de seks 

domæner, samt om den relative score mellem de seks test kan anvendes til at bestemme hvilke 

øvelser, som er mest effektive for den enkelte patient til at forbedre balancen og minimere fald.  

Responsiviteten af en test er af COSMIN defineret som testens evne til at detektere ændring i 

begrebet (the construct) som testen måler (10). Responsiviteten evalueres ved at teste hypoteser 

vedrørende ændring i testresultatet (12). Vi forventer således, at: 

1) For hvert domæne er ændringen i testen der måler domænet og ændringen i referencen 

højt korreleret (r>0,5 for minimum 60% af korrelationer). 

Den præskriptive validitet for STABLE er høj hvis patientens mest begrænsede domæne(r) forbedres 

gennem målrettet træning og at forbedringen medfører færre fald. Vi forventer således, at: 

2) For den enkelte patient vil det balancedomæne, som øvelser i rehabiliteringen har været 

rettet mod, forbedres relativt mere end de øvrige domæner (>20% forskel for minimum 80% 

af inkluderede). 

3) For den enkelte patient vil træning af et givent domæne medføre signifikant færre fald, 

associerede med domænet. 

4) Der vil være signifikant færre patienter der falder efter at have trænet ifølge STABLE. 

Materiale: 

Samme kohorte som studie 2 

Procedurer: 

Hver patient instrueres i individuelle øvelser, som er designet til at forbedre balanceevnen i de(t) 

domæne(r), som patienten ifølge de seks test er mest begrænset i (se studie 2). Eksempler på øvelser 

kan tilgås på http://www.godbalance.dk/index.php/exercise. 

http://www.godbalance.dk/index.php/exercise
http://www.godbalance.dk/index.php/exercise
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Efter en genoptræningsperiode på 2 til 4 måneder, hvor individuel opfølgning tilrettelægges efter 

behov, gentages alle seks test samt reference målinger. 

I seks måneder efter afsluttet genoptræning dokumenteres omstændighederne for og antallet af 

eventuelle fald. Der benyttes en SMS-service (https://www.sms-track.com/), som sender en ugentlig 

forespørgsel til hver patient om de er faldet. Hvis ja, dokumenteres fald gennem telefoninterview og 

klassificeres efter samme fremgangsmåde som beskrevet i studie 2. 

Statistik: 

Korrelationen mellem ændringen af score for hver af de seks test og ændringen i den respektive 

reference for hvert domæne bestemmes som Pearson korrelation. Ændringen af antallet af fald og 

antallet af patienter der falder evalueres med Chi2-test. 

Forventet inklusion 

Blandt 1483 patienter, som er henvist til klinikkerne siden 2015, er 60,8% faldet. Ved forventet 

reduktion af fald til 30% (50% reduktion) og power på 0,8 skal der inkluderes 84 patienter. For at tage 

højde for muligt frafald på op til 20% inkluderes minimum 100 patienter. 

Etiske overvejelser 

Der er indhentet tilladelse til opstart af alle studier fra Datatilsynet (HGH-2015-017, I-Suite nr: 03936) 

og De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Journal nr.: H-18045085), samt fra 

Styrelsen for patientstikkerhed (sag. 3-3013-2712/1, Reference: EMGW). Alle deltagere vil få skriftligt 

og mundtlig information omkring formål, fordele og ulemper ved at deltage I studierne, samt 

information om, at de kan trække sig ud uden at dette vil få konsekvenser for deres behandling. Der 

er ikke observeret skader som følge af interventionen gennem udviklingsperioden. 

Formidling og implementering 

Studiernes resultater vil blive præsenteret på relevante nationale og internationale kongresser 

samt publiceres i relevante peer reviewed tidsskrifter. STABLE tilgangen vil blive formidlet på kurser 

for klinikere der arbejder med patienter, som har nedsat balance. En webside med information om 

STABLE er under opbygning http://www.godbalance.dk/. Her kan nu bl.a. tilgås testbeskrivelser og 

eksempler på øvelser samt beregnes balanceprofil online. Websiden bliver udbygget med 

instruktionsvideoer og vil blive revideret på baggrund af projektets resultater. 

https://www.sms-track.com/
https://www.sms-track.com/
http://www.godbalance.dk/
http://www.godbalance.dk/
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