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Undersökning av gångmönster –
en bit i utredningspusslet på minnesmottagningen

1

2



Y Cedervall 2012 2

Gångmönster

Vissa störningar av 
gångmönstret kan reflektera 
tidig cerebrovaskulär eller 
neurodegenerativ sjukdom och 
är inte en del i ett friskt åldrande 

(Verghese J. 2002; Snijders A.H. 2007; Montero-Odesso M. 2012)

Gångmönster – olika aspekter

A) Hur utförs olika 
förflyttningar? 

B) Vilka motoriska 
funktionsnedsättningar
har patienten?

3

4



Y Cedervall 2012 3

Hur utförs olika förflyttningar?

Ylva Cedervall

• Avvikande gångmönster?

• Våghalsiga, okontrollerade förflyttningar?

• Bristande postural kontroll? 

• Avvikande rums- och kroppsuppfattning?

• Fallolyckor?

• Rädsla för fall? 

Vilka motoriska funktionsförändringar?

Ylva Cedervall

• Långsam gånghastighet?

• Reducerad armpendling?

• Hasande, korta steg som ibland ”hakar upp sig” (freezing)?

• Framåtböjd, ”hopsjunken” hållning?

• Långsamma vändningar i block?

• Avvikande muskeltonus?

• Avvikande motorik?

• Skador/smärtor?

• Fysisk aktivitetsnivå?
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”Red flags”

Parkinsons sjukdom Atypisk parkinsonism

Unilaterala debutsymtom Bilaterala debutsymtom

Vilotremor vid debut Ingen tremor

Extremitetsrigiditet Axial rigiditet, tidiga fall

Långsam progress Snabb progress

Propulsion Retropulsion, tidig anterocollis

Demens sent Tidig demens, hallucinos

Apraxi, ataxi, mm 

Intervju 
patient+anhörig: 

Symtom

Observation av 
gångmönster 

och förflyttningar

Tester av gång, 
balans, motorik

Möjlig orsak till gångstörning (klinikbaserad)

Fysioterapeutisk bedömning vid 
misstanke om demenssjukdom

Trolig gångstörning

Definitiv gångstörning (baserat på etiologi)

Olika typer av 
hjärnavbildninga

r

Läkemedel Sjukdomsförlopp

Post mortem 
examination

Fysioterapeutiska åtgärder
(träning, träningsråd, hjälpmedel mm)
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Bedömningsinstrument och tester 

Ylva Cedervall

• Bekväm gånghastighet (generell hälsa)

• Timed Up-and-Go,TUG (basala förflyttningar)

• Dual-tasking (simultanförmåga)

• 6-minuters gångtest (uthållighet)

• Funktionellt Balanstest för Geriatriska patienter, FBG (balans)

• Chair stand test 30 s /60 s (funktionell benstyrka)

• Handgreppstyrka (dynamometer)

Intervju 
patient+anhörig:

Symtom 

Observation av 
gångmönster 

och förflyttningar

Tester av gång 
och balans

Möjlig orsak till gångstörning (klinikbaserad)

Fysioterapeutisk bedömning vid 
misstanke om demenssjukdom

Trolig gångstörning

Definitiv gångstörning (baserat på etiologi)

Olika typer av 
hjärnavbildninga

r

Läkemedel Sjukdomsförlopp

Post mortem 
examination

Fysioterapeutiska åtgärder
(träning, träningsråd, hjälpmedel mm)
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Gånganalys – bål och armrörelser

Ylva Cedervall

Gånganalys - hållning 

Ylva Cedervall
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Gånganalys - steg 

Ylva Cedervall

”Motoric cognitive risk syndrome”
”Gait and cognition syndrome”

Montero-Odasso M et at 2012, 2018
Verghese J et al 2014, Chhetri JK et al 2017

Låg gånghastighet + subjektiv/objektiv kognitiv 

störning = stark och tidig riskfaktor för 

demensutveckling, fall, frakturer, 

förflyttningsproblem och död
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Montero-Odasso M et al.

Hund katt ko gris häst 
elefant tiger lejon 

gepard giraff flodhäst   
fågel skata trast

Eh…..hund….eh

Dual-tasking; 
Kombinerar gång och muntlig uppgift

Timed Up-and-Go dual-task (TUG dual-task)
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TUG dual-task
Antal djur/10 s

Åhman et al. BMC Geriatrics (2020) 20:258

Hur kan man förklara sambandet mellan 
störningar av gång och kognition?

Inget säkert orsakssamband -
reflekterar snarare en 
överbelastning i de 
gemensamma neurala nätverk, 
främst i prefrontala och 
temporala områden, som reglerar 
både kognition och motorik 

Nätverkens kapacitet kan 
påverkas negativt av flera 
faktorer: ålder, 
neurodegenerativa processer 
och mikrovaskulära 
sjukdomsprocesser

Annweiler C, et al., 2013, Montero-Odesso M, et al., 2012, 2014; 
Sheridan PL, et al., 2007    
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Gånganalys i motoriklaboratorium
(personer med Alzheimers sjukdom) 

n=21
Ålder: 72 (55-78)
MMSE: 25 (21-30)

Cedervall Y et al. Gait Posture, 2014

Resurser!
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Fysisk aktivitet
Alla kroppsrörelser som utförs under dygnets vakna timmar

Fysisk träning
• Planerad
• Strukturerad
• Regelbundet återkommande
• Syftet är att förbättra/bibehålla en viss fysisk funktion 

eller fördröja en försämring

Förutsättningar för träning vid kognitiv nedsättning
• Ofta snabb progress vid atypisk parkinsonism
• Kognitiva problem
• Risk för fall
• Risk för fysisk inaktivitet

Utgångspunkt för träning vid kognitiv nedsättning
• Personcentrerad träning ska eftersträvas 
• Syftet är att fördröja försämring av fysiska funktioner 
• Träning kan vara ett medel som bidrar till 

välbefinnande och en positiv självbild
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Höga kognitiva krav

t.ex. kognitivt krävande miljöer 
och uppgifter 

Låga kognitiva krav

”Det ska vara lätt för 
en person med demens 
att göra rätt”         

Hög 
träning-
intensitet

Träningsstrategi
vid kognitiv nedsättning

Låg 
tränings-
intensitet
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