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Måling av foretrukket ganghastighet hos el-

dre mennesker kan gi informasjon om fallri-

siko, funksjonsnivå, risiko for død, risiko for 

innleggelse på sykehus eller sykehjem, skille 

mellom deprimerte og ikke-deprimerte og 

identifisere personer som står i fare for å 

utvikle kognitiv svikt. Måling av foretruk-

ket ganghastighet er svært enkelt, krever lite 

utstyr og tar kort tid. Fysioterapeuter som 

jobber med eldre, både på sykehus og i kom-

munehelsetjenesten, kan ha stor nytte av å 

inkludere denne testen i verktøyskrinet. I 

denne fagkronikken presenteres funn fra in-

ternasjonale studier som kan illustrere dette.

Bakgrunn
Når vi går, er de fleste av kroppens systemer 

involvert. Vi må ha muskler som kan utføre 

selve bevegelsen, musklene må ha riktig in-

put fra nervesystemet, hjerte og lunger må 

kunne forsyne musklene med oksygen, ledd 

må være frie og bevegelige, og vi må kunne 

oppfatte og prosessere informasjon fra om-

givelsene på en hensiktsmessig måte. Hvis 

noe ikke fungerer optimalt i ett eller flere av 

kroppens systemer, vil det påvirke gangen, 

som ved at vi går saktere. Ganghastighet er 

derfor foreslått å være en god pekepinn på 

helsetilstand og funksjonsnivå hos eldre. 

Siden eldre er en heterogen gruppe vil det 

selvsagt være variasjon i foretrukket gang-

hastighet. Nettopp av den grunn vil det 

være av stor nytte å ha en robust test som 

kan skille mellom dem som er «bare» gamle 

(kronologisk alder) og geriatriske pasienter 

(biologisk alder) (1). 

Det er tatt til orde for at den foretrukne 

ganghastigheten forteller oss så mye om ge-

nerell helsetilstand og funksjon at den kan 

sees på som et «vitalt tegn». De tradisjonelle 

vitale tegn er puls, respirasjonsrate, kropps-

temperatur, blodtrykk og smerte. Dette må-

les på fastlegekontoret på den årlige sjekken, 

og på sykehusavdelinger ofte flere ganger i 

døgnet. Kjennetegn på et vitalt tegn er at det 

er generelt og gir et oversiktsbilde av helse 

og funksjon, at det kan sammenlignes med 

normalverdier eller referanseverdier (og un-

derstreker behovet for differensialdiagnose 

ved avvik fra normalverdiene), at det gir en 

indikasjon på fysisk kapasitet (aktivitet eller 

trening), at det forteller om risiko for nega-

tiv utvikling av helse og at måling kan gjøres 

hurtig og enkelt, på en pålitelig måte. Fore-

trukket ganghastighet oppfyller alle disse 

kriterier, og bør således inngå i standardun-

dersøkelsen av eldre personer (2, 3). 

I noen tilfeller kan ganghastighet lett set-

tes i sammenheng med sykdom, som for 

eksempel hjerneslag eller slitasje i kne eller 

hofte. I mange tilfeller møter fysioterapeuter 

imidlertid pasienter og brukere med sub-

kliniske tilstander, som er vanskelige å sette 

i en diagnostisk kategori. Ofte kan dette 

være det vi tenker på som «alderdomssvek-

kelse», uten at vi alltid kan peke på nøyaktig 

hva som ligger bak (2, 3). I slike tilfeller kan 

foretrukket ganghastighet være nyttig for å 

kunne identifisere personer som er i risiko-

sone for negativ utvikling av helse og funk-

sjon. Dette har blitt undersøkt i flere store 

oversiktsartikler og meta-analyser.  Van 

Kan og medarbeidere undersøkte hvorvidt 

foretrukket ganghastighet, målt over korte 

distanser, kunne forutsi det som vi kan 

kalle «negative helse-hendelser» hos hjem-

meboende eldre som ikke behøvde hjelp i 

dagliglivet (4). Forskerne fant at foretrukne 

ganghastigheter under en meter i sekundet 

identifiserte personer som fikk vansker 

med hverdagsfunksjon og mobilitet i løpet 

av oppfølgingsperiodene (fra to til åtte år). 

Likeledes kunne sakte ganghastighet identi-

fisere personer som utviklet kognitiv svikt, 

hvem som sto i risiko for å falle, bli innlagt 

på sykehus eller på sykehjem og hvem som 

ville dø i løpet av oppfølgingsperioden. I 

studier hvor andre tester og testbatterier var 

brukt, fungerte foretrukket ganghastighet 

alene like godt eller bedre som prediktor, 

sammenlignet med de andre testene. 

I en stor studie av over 34 000 mennesker 

så forskerne på hvor godt foretrukket gang-

hastighet kunne fastslå hvem som fremdeles 

levde ved oppfølgingsperiodens slutt (opp-

følgingen varierte mellom seks og 21 år). De 
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fant en klar sammenheng mellom foretruk-

ket ganghastighet og overlevelse gjennom 

oppfølgingsperioden.  For hver ti cm lenger 

i sekundet personene gikk, økte sjansen for 

overlevelse med over ti prosent (5). 

Skrøpelighet er en tilstand som er lett å 

kjenne igjen, men vanskelig å definere. Ofte 

forbinder vi begrepet med fysisk og mental 

reservekapasitet og motstandsdyktighet. 

I en ofte sitert artikkel lanserer geriateren 

og epidemiologen Linda Fried og hennes 

medarbeidere en operasjonalisering av be-

grepet (6). De finner empirisk støtte for at 

skrøpelighet som tilstand kan karakterise-

res ved tilstedeværelsen av 3 eller flere av 

de følgende fem kriterier: Utilsiktet vekttap, 

lav muskelstyrke, følelse av utmattelse, lite 

fysisk aktivitet og sakte gange. Det er også 

forskning som tyder på at sakte gange kan 

være det viktigste kriteriet av disse med tan-

ke på å predikere funksjonssvikt, langvarig 

sykehjemsopphold og skadelige fall (7).

Test av foretrukket ganghastighet
Å måle foretrukket ganghastighet er raskt, 

enkelt og billig. Fremgangsmåten for å finne 

ganghastighet er å måle opp den ønskede 

distansen, instruere den som skal undersø-

kes i å gå denne distansen og ta tiden mens 

personen går. Mer avansert utstyr enn et 

målebånd og en stoppeklokke trengs altså 

ikke. Hastigheten finner vi ved å dele distan-

sen personen har gått på tiden personen har 

brukt. For eksempel: Hvis en person bruker 

seks sekunder på å gå seks meter har per-

sonen gått i en hastighet av en meter i se-

kundet (1 m/s) som er den vanligste måten å 

oppgi hastighet på. 

Undersøkelse av ganghastighet kan gjen-

nomføres på ulike måter. Ulikhetene består i 

hovedsak av distansen den som skal under-

søkes skal gå, hvilken fart personen skal in-

strueres i å gå i og om personen skal gå med 

statisk eller dynamisk start.  

Distanse
I en systematisk oversikt over ulike gangdis-

tanser som er brukt for å måle ganghastig-

het varierte distansen som var brukt i ulike 

studier mellom 2 meter og 400 meter (8). 

I de aller fleste av studiene som ble under-

søkt i den systematiske oversikten ble det 

brukt gangdistanser på fire, seks og ti meter. 

Graham og medarbeidere (9) har gjennom-

ført en systematisk oversikt hvor de så om 

gjennomsnittshastigheten endret seg etter 

hvorvidt deltakerne gikk fem eller ti meter; 

for eldre var det en liten, men signifikant 

forskjell, for nevrologiske pasienter var det 

ingen forskjell. For pasienter som hadde 

gjennomgått slag fant Salbach og medar-

beidere ingen forskjell ved fem eller ti meter 

gangdistanse ved foretrukket hastighet (10). 

Forskjellene i ganghastighet når man går 

fem eller ti meter ser altså ut til å være små. 

Plasshensyn og praktisk gjennomførings-

mulighet har imidlertid stor betydning.  I en 

lederartikkel i Journal of the American Medi-
cal Association (JAMA) tas det til orde for 

at fire meter gangdistanse brukes som stan-

dard, siden dette er distansen som er brukt i 

mange, store studier (1).

Instruksjon
Med instruksjon menes hvorvidt den 
som skal testes skal bli bedt om å gå i sin 
foretrukne eller komfortable ganghastighet, 
eller hvorvidt vedkommende skal bli bedt 
om å gå så fort som mulig. Instruksjon i 
foretrukket ganghastighet har vist seg å 
være vanligere enn rask hastighet, ifølge en 
oversiktsartikkel gjennomført av Graham 
og medarbeider (9). I en metaanalyse fant 
forskerne at rask ganghastighet ikke var 
en bedre prediktor for overlevelse enn 
foretrukket ganghastighet (5). 

Statisk eller dynamisk start
Med statisk start mener vi at stoppeklok-

ken startes i det personen begynner å gå, 

og at hele distansen personen tilbakelegger 

brukes for å beregne ganghastigheten. Med 

dynamisk start mener vi at deltakeren går 

en viss distanse (en til fem meter) før stop-

peklokken startes, slik at akselerasjonstiden 

ikke inngår i gangdistansen. 

Argumentet for å bruke dynamisk start 

er at en del personer (både på bakgrunn av 

alder og sykdom) bruker noen skritt før de 

oppnår stabil hastighet. Hvis stoppeklokken 

starter i det de begynner å gå, kan ganghas-

tigheten dermed bli kunstig lav. Lindemann 

og medarbeidere (11) rapporterer i en stu-

die av hjemmeboende eldre at forsøksper-

sonene i gjennomsnitt ikke nådde stabil 

hastighet før de hadde gått i gjennomsnitt 

1,43 meter. I en systematisk oversikt fant 

Graham og medarbeidere at ganghastighe-

ten var høyere ved dynamisk start enn ved 

statisk start for både eldre og nevrologiske 

pasienter, men forskjellene var ikke statistisk 

signifikante. I studiene ble også ulike popu-

lasjoner sammenlignet med hverandre (9). 

Hvis gangfunksjon (halting, ustøhet etc) er 

fokus, er det gode grunner til å anbefale dy-

namisk start. Hvis vi derimot er interessert 

i ganghastighet som en enkeltstående helse-

indikator, er det andre hensyn som må tas. 

For eksempel vil plasshensyn kunne spille 

en rolle; statisk start vil ta mindre plass enn 

dynamisk start. Dette kan ha betydning hvis 

vi undersøker pasienter i hjemmene deres. 

Graham og medarbeidere rapporterer i sin 

oversiktsartikkel at det er noe vanligere med 

statisk start (8). 

Klinisk bruk av foretrukket 
ganghastighet 
Å måle foretrukket ganghastighet er ikke 

tidkrevende eller utstyrskrevende. Det 

trengs heller ikke omfattende opplæring for 

å kunne gjennomføre en slik test. Undersø-

kelser konkluderer med at reliabiliteten kan 

variere mellom god og svært god (12, 13). 

Anbefalinger til måling 
av ganghastighet:

Personen som skal undersøkes skal gå 

4 meter

Instruksjon: Gå i ditt vanlige tempo

Stoppeklokken startes i det personen 

begynner å gå, og stoppes når personen 

har gått 4 meter

Foretrukket ganghastighet: 4 (distansen) 

dividert på tiden personen har brukt på å 

gå distansen (antall sekunder) gir hastig-

het i meter per sekund (m/s)

Hastigheter under 1 m/s indikerer behov 

for en nøyere undersøkelse av generell 

helse og eventuell fallrisiko

Å måle foretrukket ganghastighet er raskt, 
enkelt og billig.
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Ganghastighet tenderer til å bli lavere 

med økende alder, og menn går noe hurtige-

re enn kvinner. Normalverdier må selvsagt 

brukes med en viss forsiktighet, ikke minst 

siden ganghastighet kan måles med litt ulike 

fremgangsmåter, men kan kanskje tjene som 

en pekepinn for hva som kan forventes av 

ulike aldersgrupper. 

Men på hvilken måte kan kunnskap om 

foretrukket ganghastighet være nyttig i kli-

nisk sammenheng? To personer med lik 

hastighet kan ha ulike sykdommer. I lik-

het med puls og kroppstemperatur kan 

altså ikke foretrukket ganghastighet gi oss 

en sykdomsdiagnose. Likeledes er det ikke 

hensiktsmessig å kategorisere personer etter 

ganghastighet hvis det er åpenbare grunner 

til at ganghastigheten er lav. En nyoperert 

hofteprotesepasient går gjerne sakte, men 

vi forventer ikke at vedkommende nødven-

digvis ender på sykehjem i løpet av ett år av 

den grunn. Informasjon om ganghastighet 

er likevel nyttig i en slik sammenheng, for 

å kunne sammenligne med andre pasien-

ter med samme problemstilling, og som et 

utgangspunkt for å måle fremgang. Hvis 

pasienten vi undersøker ikke har kjente år-

saker til å gå sakte, er måling av foretrukket 

ganghastighet et effektivt screening-verktøy. 

Fysioterapeutene Stacy Fritz og Michelle 

Lusardi (14) har oppsummert forskningsre-

sultater fra ulike studier for å lage en over-

sikt over grenseverdier for ganghastighet, og 

hva de kan fortelle oss om eldre personer. 

Det virker som om det går et hovedskille 

mellom dem som går med en ganghastighet 

på 1 m/s eller fortere, og dem som går sak-

tere enn dette. Foretrukket ganghastighet på 

over 1 m/s identifiserer personer som har 

lite risiko for å havne på sykehus, for å opp-

leve negativ helseutvikling og har god kapa-

sitet for å bevege seg utendørs. Foretrukket 

ganghastighet under 1 m/s kan identifisere 

personer med fallrisiko. Foretrukket gang-

hastighet under 0,8 m/s kan identifisere per-

soner med problemer med å gå utendørs. 

Og foretrukne ganghastigheter under 0,6 

m/s identifiserer personer med behov for 

assistanse i hverdagsaktiviteter.  

Avslutning

For fysioterapeuter på geriatriske eller medi-

sinske sengeposter eller poliklinikker, i pri-

vat praksis eller i kommunehelsetjenesten 

vil måling av foretrukket ganghastighet på 

en rask og enkel måte kunne gi en pekepinn 

for både prognose for helse og funksjon, og 

for hvor behandlingstiltak bør settes inn.
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FIGUR 1 Foretrukne ganghastigheter over 1 m/s 
kjennetegner personer med god helse og godt 
funksjonsnivå, mellom 0,6-1 m/s kjennetegner 
personer med behov for nøyere utredning, under 
0,6 m/s personer som trenger hjelp i hverdagsak-
tiviteter (14).

TABELL 1 Foretrukket ganghastighet, rapportert i internasjonale studier.

Foretrukket ganghastighet (m/s) 95% konfidensintervall

Menn (60-69) 1,34 1,27-1,41

Menn (70-79) 1,27 1,21-1,32

Menn (80-99) 0,97 0,83-1,10

Kvinner (60-69) 1,24 1,18-1,30

Kvinner (70-79) 1,13 0,83-1,50

Kvinner (80-99) 0,94 0,85-1,03


