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Mätområde Målgrupp Typ av mätmetod Tidsåtgång 

KROPPSFUNKTION/  
KROPPSSTRUKTUR  
Muskeltonus  
  

Personer med skador i 
centrala nervsystemet  

Standardiserad test  
Beror på hur många 
muskelgrupper som ska 
undersökas  

Utformning Reliabilitet Validitet Kommentarer 

Testet avser att mäta ökad 
muskeltonus  

Testat vad gäller intra- 
och interbedömar 
reliabilitet (3-6)  

Testad vad gäller samtidig 
validitet (7-9)  

På hemsidan för nordic spinal cord 
injury council, www.nscic.no finns 
skalan beskriven samt hur man 
testar tonus hos personer med 
ryggmärgsskada.  
Pandyan et al (10) har publicerat 
en intressant artikel som granskar 
skalans validitet och reliabilitet.  
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Utrustning Instruktion till sjukgymnast 

Egentligen ingen.  Instruktioner för bedömning och test av vissa muskelgrupper 
finns beskrivet i referenslitteraturen. Patienten ska undersökas i 
samma utgångsposition vid de olika testtillfällena. Undersökaren 
utför passiva rörelser genom hela rörelsebanan. Pandyan et al. 
(10) anser att upprepandet av rörelsen bör hållas till ett 
minimum och att information om passiv ledrörlighet, 
utgångsställning av patient och aktuell led samt förekomst av 
smärta under testet bör dokumenteras.  
 
  

Instruktion till patient  Manual och protokoll  

Förklara för patienten vad testet går ut på och uppmana 
patienten att försöka slappna av sp mycket som möjligt. 
Det är undersökaren som ska utföra rörelsen.  

 

Poängbedömning 

Ashworth skalan: femgradig 0-4.  
Modifierade Ashworth skalan: sexgradig 0-5.  
 
Modifierade Ashworth skalan  
0 = Ingen tonusökning.  
1 = Lätt ökning i muskeltonus som manifesteras som en upphakning som släpper eller minimalt motstånd i slutet av 
rörelseomfånget.  
2 = Lätt ökning i muskeltonus som manifesteras genom en upphakning följt av minimalt motstånd genom resten av 
rörelseomfånget.  
3 = Moderat ökning i muskeltonus genom större delen av rörelseomfånget, men passiva rörelser av berörda kroppsdelar 
utförs lätt.  
4 = Avsevärd ökning i muskeltonus, passiva rörelser är svåra.  
5 = Kroppsdelen är rigid i flexion eller extension.  
 



 


