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F
YSISK FUNKTIONSEVNE er en stærk 
prædiktor for indlæggelsestid, kompli-
kationer, genindlæggelse og overlevelse 
hos en lang række patienter på tværs af 
diagnoser.1-8 På trods af dette undersøges 
niveauet af fysisk funktion kun sjældent 
systematisk med validerede test i daglig 
klinisk praksis og i givet fald kun blandt 
ældre patienter. På linje med måling af 
andre organfunktioner er måling af fysisk 

funktionsevne en vigtig parameter til vurde-
ring og monitorering af patientens almene 
tilstand, ligesom tidlig opsporing af nedsat 
fysisk funktionsevne vurderes væsentlig for 
rettidig iværksættelse af forebyggende og 
målrettede tiltag.7,9

En hospitalsindlæggelse udgør her en unik 
mulighed, da mange patienter i forbindelse 
med indlæggelsen bliver vurderet med fysiske 
test. Aktuelt foregår dette dog ikke systema-
tisk, og der anvendes mange forskellige test, 
heraf flere diagnosespecifikke, hvor der ikke 
er udarbejdet alderssvarende referenceværdi-

er. Generel vurdering af fysisk funktionsevne 
i forhold til aldersspecifik norm eller standard 
og sammenligning på tværs af afdelinger og 
diagnoser er derfor meget sjældent mulig. 

Konkret oplever en del patienter, og natur-
ligvis særligt ældre patienter, at helt almin-
delige dagligdags aktiviteter som at komme 
ud af sengen, rejse sig fra en stol eller at gå 
er påvirket i en grad, så de ikke selvstændigt 
mestrer udførelsen af aktiviteterne. For nogle 
patienter er dette tab af funktionsevne allere-
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de sket forud for indlæggelsen, mens det for 
andre er relateret til årsagen til selve hospi-
talsindlæggelsen, f.eks. et hoftebrud.3,8 Fald 
i fysisk funktionsevne ses dog også blandt 
yngre patienter (f.eks. patienter med cancer, 
infektion, inflammatorisk og neurologisk syg-
dom samt hjerte-, lunge- eller nyresygdom), 
uden at ovennævnte helt basale aktiviteter på 
nogen måde er påvirket. En enkelt test, der 
alene fokuserer på ovennævnte aktiviteter, 
vurderes derfor ikke at være tilstrækkelig.

Forfattergruppen har derfor udarbejdet et 
samlet testbatteri, der kan dække på tværs 
af alder og funktionsniveau for at kunne 
identificere patienter med nedsat fysisk funk-
tionsevne i den samlede gruppe af patienter. 
Udfordringen med at definere et testbatteri, 
der skal kunne dække alle voksne patienter 
og ikke ‘kun’ den ældre gruppe, er den meget 
store spændvidde for fysisk funktionsevne. Vi 
har derfor lagt vægt på at anvende generiske, 
velvaliderede test, som er anvendelige i prak-
sis, er hurtige at udføre og er rettet mod basale 
fysiske funktioner, som allerede monitoreres, 
så selve testningen ikke tager unødig tid fra 
mobilisering og træning.

Systematisk screening af fysisk 
funktion hos voksne patienter
På baggrund af den foreliggende litteratur, 
krav til praktisk anvendelighed og behov for 
vurdering i forbindelse med en indlæggelse, 
foreslås følgende tre validerede test: 1) cumu-
lated ambulation score (CAS) som udtryk for 
basismobilitet, 2) håndgrebsstyrke (HGS) som 
udtryk for generel muskelstyrke og 3) 30-se-
kunders rejse-sætte-sig-test (RSS) som udtryk 
for mere specifik muskelstyrke og funktion i 
underekstremiteterne. I det følgende vil de tre 
test og rationalet for valg blive beskrevet.

CUMULATED AMBULATION SCORE  
– BASISMOBILITET
CAS, der vurderer patienternes evne til at 
komme ud af og op i seng, rejse/sætte sig i en 
stol med armlæn og gå med/uden et gangred-
skab,1,10 vil blive anvendt til vurdering af basis-
mobilitet. CAS anvendes allerede på mange 
hospitalsafdelinger og i flere kommuner som 
en enkel test, der har vist sig anvendelig til 
vurdering af patienter i ortopædkirurgiske,8,11 
geriatriske,12-14 medicinske15-17 og mave-tarm- 
kirurgiske patientforløb.2 

I regi af det danske RKKP-register for patien-
ter med hoftebrud, hvor CAS indgår som indi-
kator, har nedsat basismobilitetsniveau ved 
udskrivning, vurderet med CAS, vist sig som 
en stærk markør for infektion, genindlæggelse 
og mortalitet inden for de første 30 dage efter 
udskrivning.3,8 Referenceværdier for CAS-sco-
ren (0-6 point) er baseret på konsensus og på  
studier, hvor en score under 6 er fundet asso-
cieret med udskrivningsdestination, genind-
læggelse, øget risiko for komplikationer og 
mortalitet 1-3,8,13,14 (Figur 1). En et-dags CAS på  
0-6 point, hvor 0 point gives for en patient, 
der ikke kan mobiliseres ud af sengen, og hvor 
6 point indikerer selvstændighed i nævnte tre 
aktiviteter, anvendes som resultat.  

HÅNDGREBSSTYRKE  
– GENEREL MUSKELSTYRKE
HGS anvendes globalt som et udtryk for gene-
rel muskelstyrke og indgår bl.a. i den euro-
pæiske algoritme for vurdering af sarkopeni,  
hvor cut-off-værdi for tegn på sarkopeni er 
sat til 27 kg for mænd og 16 kg for kvinder.18 
HGS har vist sig som en stærk markør for tab 
af funktionsevne 19 og mortalitet,9,19 mens fald 
i HGS over tid er associeret med sygdomspro-
fil.20 De grænseværdier, der internationalt an-

Forskning

Fald i fysisk funktionsevne 
ses også blandt yngre 

patienter 

Hoved-
budskaber
Nedsat fysisk funk-
tionsevne er associeret 
med komplikationer, 
genindlæggelser og 
mortalitet.

Tidlig opsporing for 
iværksættelse af fore-
byggende og målrettede 
tiltag vurderes væsentlig.

Vi foreslår at imple-
mentere tre simple 
velvaliderede test, 
der kan opspore nedsat 
fysisk funktion på tværs 
af diagnoser og alder.



FORSKNING & EVIDENS 47

befales til identifikation af personer med tegn 
på sarkopeni,18 er relateret til ældre personer, 
og med dem vil man derfor sjældent kunne 
identificere en yngre person med nedsat mu-
skelstyrke. Der er derfor udarbejdet danske 
referenceværdier for hver dekade fra 18- til 
90+-årige på baggrund af tre danske befolk-
ningsundersøgelser 21-23 og et dansk reference-
materiale 24 med i alt 29.617 personer (Figur 1). 

Den bedste værdi (i kilo) ud af tre testforsøg 
udført med den dominante hånd anvendes 
som testresultat.

REJSE-SÆTTE-SIG-TEST  
– MUSKELSTYRKE/FUNKTIONSEVNE
Som et proxymål for muskelstyrken i under-
ekstremiteterne foreslås RSS-testen. Den kan 
udføres på forskellige måder, men vi anbefa-

Figur 1. Danske referenceværdier 
for cumulated ambulation score 
(CAS), håndgrebsstyrke (HGS) og 
30-sekunders rejse-sætte-sig-test 
(RSS).

 Normalområde baseret på samlet 
gennemsnit ± 1 standardafvigelse 
(SD) for HGS 21-24 og RSS 23,24 i dekader.
 Nedsat niveau: interval mellem 
normalt og stærkt nedsat niveau.
 Stærkt nedsat niveau (< –2 SD), 
farveangivelser for CAS er baseret 
på konsensus og evidens.8,13

a Basismobilitet: 0-6 point 1,10 vurde-
res før aktuelle (habituelt), ved ind-
ledende vurdering/1. mobiliserings-
forsøg og afsluttende vurdering/
udskrivning.
b Vurderes ved indledende vurde-
ring hvis muligt, ellers efterfølgende 
dag(e) baseret på.21-24
c vurderes ved indledende vur-
dering/1. mobiliseringsforsøg og 
afsluttende vurdering/udskrivning 
baseret på.23,24

Alder
år

CASa  
cumulated ambulation score 
point

HGSb  
håndgrebsstyrke 
kg

RSSc 
30-sekunders rejse-sætte-sig-test 
antal oprejsninger

Normal Nedsat
Stærkt  
nedsat Normal Nedsat

Stærkt  
nedsat Normal Nedsat

Stærkt  
nedsat

Kvinder

18-29 6 4-5 4 26,8-38,6 20,9-26,7 < 20,9 19-30 14-18 < 14

30-39 6 4-5 4 27,8-39,4 22,0-27,7 < 22,0 19-30 13-18 < 13

40-49 6 4-5 4 27,4-37,6 22,3-27,3 < 22,3 17-28 11-16 < 11

50-59 6 4-5 4 24,7-35,1 19,5-24,6 < 19,5 15-26 9-14 < 9

60-69 6 4-5 4 21,8-31,6 16,9-21,7 < 16,9 13-23 8-12 < 8

70-79 6 4-5 4 19,2-28,2 14,7-19,1 < 14,7 11-19 7-10 < 7

80-89 6 4-5 4 16,2-24,4 12,1-16,1 < 12,1 10-17 6-9 < 6

≥ 90 6 4-5 4 12,4-18,6 9,3-12,3 < 9,3 10-17 6-9 < 6

Mænd

18-29 6 4-5 < 4 42,3-58,1 34,4-42,2 < 34,4 19-30 14-18 < 14

30-39 6 4-5 < 4 44,5-60,5 36,5-44,4 < 36,5 20-31 15-19 < 15

40-49 6 4-5 < 4 44,7-59,7 37,2-44,6 < 37,2 19-29 14-18 < 14

50-59 6 4-5 < 4 41,6-55,4 34,7-41,5 < 34,7 16-27 11-15 < 11

60-69 6 4-5 < 4 37,1-51,9 29,7-37,0 < 29,7 13-24 8-12 < 8

70-79 6 4-5 < 4 31,2-45,6 24,0-31,1 < 24,0 12-21 7-11 < 7

80-89 6 4-5 < 4 25,5-38,9 18,8-25,4 < 18,8 9-18 5-8 < 5

≥ 90 6 4-5 < 4 14,7-27,3 8,4-14,6 < 8,4 9-18 5-8 < 5

30 sek 6 min

30 sek 6 min

30 sek 6 min

Tre validerede test Håndgrebsstyrke 
(HGS) som udtryk 
for generel muskel-
styrke.

30-sekunders rejse-sætte-sig-
test (RSS) som udtryk for mere 
specifik muskelstyrke og funk tion i 
underekstremiteterne.

Cumulated ambu-
lation score (CAS) 
som udtryk for 
basismobilitet.
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ler brug af den version, hvor antallet af gan-
ge, man kan rejse sig, måles over 30 sekunder 
(30s-RSS), da den er mere følsom ved både lavt 
og højt funktionsniveau end den tilsvarende 
test udført fem gange på tid (5 × RSS). RSS an-
vendes globalt som et proxymål for muskel-
styrke i underekstremiteterne, og RSS indgår 
også i den europæiske algoritme for vurdering 
af sarkopeni.18 Der er desuden vist sammen-
hæng mellem RSS og muskelpower,25 funk-
tion,26,27 indlæggelsestid 28 og mortalitet.9,29 RSS 
anbefales også til test af ældre patienter af 
Dansk Selskab for Almen Medicin og i Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger for ‘Tidlig opspo-
ring af forringet helbredstilstand og nedsat 
funktionsevne hos ældre mennesker’ fra 2017.

Traditionelt anvendes der i Danmark refe-
renceværdier for 30s-RRS-testen baseret på et 
amerikansk materiale, hvor cut-off-værdien 
for nedsat niveau er sat til under ni oprejs-
ninger. Disse referenceværdier er dog som 
for HGS relateret til ældre personer og kun 
tilgængelige for 60-89-årige. 

Der er derfor som ved HGS udarbejdet 
danske referenceværdier for hver dekade fra 

18- til 80+-årige baseret på en befolknings-
undersøgelse 23 og et dansk referencemate-
riale 24 med i alt 17.844 personer (Figur 1). Antal 
oprejsninger ved et testforsøg anvendes som 
testresultat.

Implementering
Rent praktisk er det ambitionen, at alle voksne 
patienter, der ses af en fysioterapeut og/eller 
ergoterapeut (kan også udføres af andet sund-
hedspersonale), med henblik på vurdering af 
funktionsevne, under hospitalsindlæggelse 
og i udvalgte ambulante forløb bliver vurde-
ret med testbatteriet på følgende tidspunkter  
 (Tabel 1): 1) CAS optages i forhold til niveau-
et før den aktuelle indlæggelse (habituelle) og 
objektivt vurderet ved den indledende vurde-
ring/første mobiliseringsforsøg samt ved den 
afsluttende vurdering /udskrivning. 2) HGS 
vurderes ved den indledende vurdering (eller 
så tidligt som muligt derefter). 3) RSS vurderes 
ved den indledende og afsluttende vurdering/ 
udskrivning. 4) For patienter, der udskrives 
med en genoptræningsplan, anføres resultatet 
for de tre test.

Tabel 1. Tidslinje for  
anvendelse af testbatteri.

Test Tidspunkt

Før aktuelle 
indlæggelse,  
habituelt niveau

Ved indledende 
vurdering/ 
1. forsøg på 
mobilisering

Ved indledende 
vurdering hvis 
muligt, ellers efter-
følgende dag(e)

Ved udskrivning/
afslutning  
af forløb

I udskrivnings-
rapporter/ 
genoptræningsplaner

Cumulated ambulation score √ √ √ √

Håndgrebsstyrke, dominant hånd √ √

30-sekunders rejse-sætte-sig-test √ √ √

Forskning
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For hver test er der udarbejdet detaljerede 
testmanualer og instruktionsvideoer30 og 
danske dekadereferenceværdier for normalt 
(grønt), nedsat (gult) og stærkt nedsat (rødt) 
niveau for voksne mænd og kvinder (Figur 1). 
Farveangivelser for CAS-værdier er baseret på 
konsensus og evidens,8,13 mens farveangivelser 
for HGS 21-24 og RSS 23,24 er udregnet på baggrund 
af værdier i respektive studier som samlet 
gennemsnit ±1 standardafvigelse (SD) for grøn 
farve, interval mellem grøn og rød for gul 
farve og < –2 SD for rød farve. Disse værdier 
kan indarbejdes i elektroniske patientjourna-
ler, så den enkelte patients niveau svarende til 
aldersdekade og køn automatisk synliggøres 
ved indtastning af værdi. 

Implementering af de tre test på hospitals-
niveau vil på kort sigt kunne bidrage til at: a) 
identificere patienter med behov for en her 
og nu-mobiliserings- og træningsindsats, b) 
identificere patienter med behov for videre 
udredning, c) monitorere ændringer over tid, 
både under den aktuelle hospitalsindlæggelse 
og ved genindlæggelser, d) følge og sammen-
ligne patienters fysiske funktionsevne på 
tværs af afdelinger og diagnoser.

Algoritmen med referenceværdier for de tre 
test er gratis og frit tilgængelig (Figur 1) og er 
per 1.april 2022 implementeret i Sundheds-
platformen i Region Hovedstaden og Region 
Sjælland, men vil på sigt også kunne benyttes 
i Region Syddanmark, Region Midtjylland og 
Region Nordjylland samt i de kommunale for-
løb. Algoritmen vil løbende blive opdateret. 

Perspektivering
Implementering af et generisk testbatteri med 
aldersspecifikke referenceværdier, der kan an-
vendes systematisk til alle patienter i daglig 
klinisk praksis, vil på kort sigt gøre det muligt 

at indarbejde mål for fysisk funktion til vur-
dering af den enkelte patients generelle hel-
bredsstatus og identificere patienter med lav 
fysisk funktionsevne som et supplement til 
allerede foretagne blodprøver, registrering af 
komorbiditeter og standardmålinger af f.eks. 
blodtryk, hvorved plan for behandling og be-
hov for videre udredning med funktionsteste-
ne kan træffes på et mere nuanceret grundlag. 
På lidt længere sigt vil denne systematiske til-
gang give mulighed for at vurdere og monito-
rere fysisk funktionsevne på tværs af afdelin-
ger og diagnoser i hospitalsregi, men også give 
mulighed for at følge patientforløb på tværs af 
sektorer. Således vil resultater for de tre test 
CAS, HGS og RSS naturligt kunne indgå i ud-
skrivningsrapporter og genoptræningsplaner, 
så niveauet også synliggøres for egen læge, 
terapeuter og andre kommunale samarbejds-
partnere. Her vil det, som under hospitalsind-
læggelsen, give mulighed for videre monito-
rering med evaluering af effekt af konkrete 
indsatser samt iværksættelse af videre udred-
ning, hvor dette skønnes relevant. 

På længere sigt forventer vi også, at imple-
menteringen af de tre test vil tilvejebringe 
datagrundlag for udvikling af mobiliserings- 
og træningsalgoritmer for specifikke diag-
noseområder i forhold til identifikation af 
risikoprofil og valg af relevant indsats, hvor 
dette ikke allerede er etableret.

De tre test blev implementeret på Bispebjerg 
og Frederiksberg Hospital april 2022 med 
planlagt etårsopfølgning på alle patientforløb, 
der er blevet vurderet med dette. Fastlagte 
tidspunkter for anvendelse af testbatteriet vil i 
den forbindelse blive evalueret. F
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