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Publicerad 

Översikt 

Kort beskrivning av mätmetoden 

1 min stoltest är ett funktionstest som mäter muskeluthållighet, muskelstyrka i nedre 
extremiteter, samt cirkulatorisk förmåga. Målgrupp för testet är personer med reumatiska 
sjukdomar och personer med nedsatt allmän funktion i nedre extremiteter. Testet genomförs 
genom att resa sig och sätta sig på en 45 cm hög stol under en minut så fort som möjligt. 
Antal uppresningar räknas. 
Testet har visat tillfredställande test-retest reliabilitet för friska kvinnor, kvinnor med 
fibromyalgi och kvinnor med reumatoid artrit. 
Signifikant samvariation med 6-min gångtest, handkraft, smärta och skattning av 
aktivitetsbegränsningar vid fibromyalgi. Signifikant samvariation med fysisk aktivitet på 
fritiden vid reumatoid artrit.  

MeSH (kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaper) 

visa mer info »  

Inlagda MeSH-termer  

Muskelstyrka (Muscle Strength)  
Svensk förklaring saknas 
(The amount of force generated by MUSCLE CONTRACTION. Muscle strength can 
be measured during isometric, isotonic, or isokinetic contraction, either manually or 
using a device such as a MUSCLE STRENGTH DYNAMOMETER.) 

Mer detaljerad information 

Målgrupp / användningsområde 

Personer med reumatiska sjukdomar, personer med nedsatt allmän funktion i nedre 
extremiteter. Mätområde är muskeluthållighet, muskelstyrka i nedre extremiteter, samt 
cirkulatorisk förmåga.  

Mätmetodens utformning, utförande och utvärdering 

Att resa sig och sätta sig på en 45 cm hög stol under en minut så fort som möjligt. Armarna i 
kors mot bröstkorgen. Antalet uppresningar räknas. 



Referensvärden för kvinnor med FM (n=97): medelvärde 17.1; SD 6.9; range 0-31. 
Referensvärden för friska kvinnor (n=30): medelvärde 31.0; SD 8.1; range 16-49 (5).  

Utrustning och tidsåtgång 

Tidtagarur. 
45 cm hög stol. 
Tidsåtgång 5 minuter.  
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