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Bakgrund: År 2007 skedde i Sverige 42 000 fallolyckor och dessa beräknas öka 

de närmsta åren. Fall hos äldre ger upphov till både ökade ekonomiska kostnader 

och lidande, men detta kan förebyggas. Exempelvis har fysisk träning visat sig 

vara en effektiv preventionsmetod vid risk för fall. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien är att belysa vilken påverkan Tai Chi kan ha på risken för fall hos 

äldre. Metod: En litteraturstudie genomfördes där elva vetenskapliga artiklar 

analyserades med inspiration av innehållsanalysen. Resultat: Tai Chi visade en 

positiv påverkan på antalet fall i två av åtta studier, balans i tre av sex studier, 

fysisk funktion i fem av sex studier samt rädsla för fall i två av två studier. 

Diskussion: Resultatet skiljde sig mellan studierna men över lag var det de studier 

med högst metodologisk kvalitet och inaktiv kontrollgrupp som visade på en 

positiv effekt av träning med Tai Chi. Slutsats: Risken för fall skulle kunna 

minskas med Tai Chi-träning. Detta behöver dock styrkas av fler väl genomförda 

studier. 
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Background: 2007 there was 42 000 fall related accidents in Sweden and 

they are expected to increase the next few years. Fall among elders results in 

both increasing economically costs and suffering, but they can be prevented. 

For example has physical exercise shown an increasing effect on the risk for 

falls. Aim:  The aim of this literature review was to investigate what 

influence Tai Chi has on the risk for falling among elder. Method: A 

literature review was conducted where eleven scientific articles were 

analysed with inspiration of the content analysis. Result: Tai Chi shown a 

positive effect on the number of fallers in two of eight studies, balance in 

three of six studies, physical function in five of six studies and fear of falling 

in two of two studies. Discussion: The result differed between the studies 

but mostly the studies with high methodological quality and an inactive 

control group indicate on a positive effect of Tai Chi on the risk for falls. 

Conclusion:  The risk for falls could be decreased with Tai Chi-training. 

But this has to be established by more high-quality studies. 
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BAKGRUND 
År 2006 vårdades 147 676 personer på sjukhus på grund av yttre orsak till 

sjukdom och död, av dessa skadades eller dog 69 601 på grund av fallolyckor. 

Vilket kan jämföras med de 12 813 personer som dog eller skadades på grund av 

olyckor i vägtrafiken. Det är alltså över fem gånger så många som skadas och dör 

på grund av fall jämfört med i trafikolyckor. Skador på grund av fall i samma plan 

är så vanliga att de utgör nästan en fjärdedel av samtliga vårdtillfällen på grund av 

yttre orsak till skada (Socialstyrelsen 2008). 

 

Enligt räddningsverkets analyser kommer antalet fallolyckor att öka från 42 000 

till nästan 70 000 per år. Detta på grund av att andelen äldre i befolkningen 

beräknas öka med 27 procent de kommande tio åren. Närmre bestämt med cirka 

327 000 fler personer som är 65 år eller äldre. Detta kan jämföras med att 

ökningen av andelen äldre de senaste tio åren bara har varit en procent. Ett ökat 

antal fallolyckor leder till en ökad kostnad för samhället, från 4,7 till 7,7 miljarder 

kronor (Räddningsverket 2007). 

 

Både kostnader och individuella människors lidande kan minskas genom att 

minska antalet fall. Close et al. (1999) visade i en randomiserad kontrollerad 

studie att fall kan förebyggas. De undersökte effekten av en tvärvetenskaplig 

individuellt anpassad intervention, grundad på medicinsk bedömning och 

hembesök av arbetsterapeut. Totalt skedde 510 fall i kontrollgruppen jämfört med 

183 fall i interventionsgruppen (a.a.).  

 

I en annan studie gjordes en metaanalys av Chang et al. (2004), där författarna 

utvärderade vilken preventiv åtgärd som har störst effekt på minskning av risken 

för fall hos äldre, >60 år. Författarna har samlat in data från 40 randomiserade 

kontrollerade studier. Interventionerna utgjordes av fysisk träning, 

hemmiljöanpassning, utbildning samt interventioner baserade på 

tvärvetenskapliga bedömningar. Enbart miljöförändring eller utbildning gav inte 



   

                6 

 

  

 

någon signifikant större effekt än kontrollgrupper på antalet fall. Den mest 

effektiva interventionen var den baserad på tvärvetenskaplig bedömning men även 

fysisk träning visade sig vara effektiv. Ingen skillnad påvisades vad gäller 

effektminskning mellan olika sorters träningsformer. (Chang et al. 2004) 

 

En typ av träningsform som de senaste åren blivit allt mer populär att studera vad 

gäller fall är Tai Chi. Detta är en kinesisk träningsform och filosofi med 

tusenåriga anor. Enligt läran genomströmmas var och en av oss av samma 

livsenergi, vilken på kinesiska kallas för chi eller qi. Livsenergin finns i allt 

levande och vår hälsa bestäms av den mängd qi vi omfattas av. Tai Chis funktion 

är att öppna upp kroppen, få musklerna att slappa av, sträcka ut vävnaderna, se till 

att lederna mjukas upp samt fungera som en enhet som har i uppgift att se till att 

qi lättare flödar genom kroppen. Tai Chi kan utövas av alla oavsett ålder och 

fysisk förutsättning samt både individuellt och i grupp (Drewe, 2005). 

 

För att träningen ska vara fullständig ska den bestå av 24 steg som bildar en mjuk 

och flytande rörelseföljd.  Det finns inga bestämda regler om hur lång tid eller i 

vilken miljö man ska utföra träningen i. En förutsättning för god effekt av träning 

är att kunna ha rätt hållning för att kunna slappna av, samt utföra övningarna så 

ofta som möjligt. Tai Chi gör att utövaren mår både kroppsligt och själsligt bättre, 

spänningar släpper, stressen minskar samt att koordination och balans förbättras. 

Musklerna stärks genom den regelbundna träningen (a.a.).  

 

Det lugna tempot samt Tai Chis positiva effekter på muskelstyrka, balans och 

koordination gör att träningsformen lämpar sig särskilt bra för äldre. Filosofin i 

Tai Chi fokuserar även mycket på att se till hela människan, skapa hälsa och 

förebygga sjukdom, genom att låta qi flöda utan hinder genom kroppen (a.a.). 

Även Antonovsky fokuserar med sin teori om det salutogenetiska synsättet på att 

skapa möjligheter till hälsa snarare än att fokusera enbart på sjukdomen. Han 

anser att dagens sjukvård fokuserar allt för mycket på det sjuka och inte ser till 

hela människan och vad han eller hon har för möjligheter. Fokus har hamnat på 



   

                7 

 

  

 

patogenesen, vilket leder till att allt som inte direkt kan härledas som orsak till 

sjukdomen förbises. Det salutogenetiska synsättet ser till helheten och söker efter 

både de hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och lindrande/botande 

faktorerna. Hälsa ses som ett kontinuum, en rymd mellan två poler – hälsa och 

sjukdom. Människan befinner sig mellan dessa pooler och påverkas konstant att 

dras åt dem av olika krafter. Till exempel kan en höftfraktur på grund av fall få 

henne att dras längre åt sjukdomspolen och att skaffa sig ett fritidsintresse och nya 

vänner förflytta henne närmre hälsopolen. Det sker en ständig strävan mot 

hälsopolen och samtidigt utsätts människan kontinuerligt av krafter som drar 

henne mot ohälsa. Så länge en människa lever, oavsett hur sjuk hon är, så har hon 

en viss mån hälsa och därmed inneboende möjligheter att uppnå mer hälsa 

(Antonovsky, 1987). 

 

Oavsett om en människa redan har fallit eller riskerar att falla så har hon 

inneboende hälsa och möjlighet att förebygga både fall och det lidande som 

medföljer (a.a.). I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska belyses att 

sjuksköterskan skall arbeta preventivt genom att upprätthålla och skapa hälsa. Hon 

skall även arbeta utifrån den enskilda patientens behov och samordna med andra 

professioner, för att skapa ett tvärvetenskapligt teamarbete runt patienten. 

Sjuksköterskan har här en roll i att stötta personer med risk för att falla genom att 

rekommendera förebyggande åtgärder (Socialstyrelsen, 2005) En av dessa 

rekommendationer kan vara fysisk träning. Skulle Tai Chi med sin holistiska och 

hälsofrämjande filosofi kunna utgöra en bra grund för prevention av fall? 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa vilken påverkan Tai Chi kan ha på 

risken för fall hos äldre. 

METOD 
Design 
Studien är designad som en litteraturstudie. 
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Urval 
Artiklarna som valdes ut till litteraturstudien är empiriska studier och inkluderar 

undersökningspersoner som är >60år, med båda könen representerade. De är 

skrivna på engelska, peer-reviewed samt publicerade efter år 2000. Studierna som 

inkluderades fick vara utförda i hela världen. Artiklar som ej svarade på syftet 

eller studerade fenomenet på populationsnivå exkluderades (Se bilaga 2: 

Artikelöversikt).  

Datainsamling 
Vi använde oss av databaserna Pubmed och Cinahl samt sökorden Fallrisk, fall 

risk, fall*, prevention, Tai Chi, Taiji, Tai ji. Tai Chi Chuan (Se bilaga 1: 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning). 

Genomförande 
När artiklarna samlats in granskades de metodologiskt utifrån granskningsmall av 

Forsberg och Wengström (2003). För att en studie skulle uppnå hög kvalitet skulle 

den ha en i förväg bestämd hypotes, vara designad så att hypotesen kan bekräftas 

eller förkastas, ha en godtagbar kontrollgrupp, ha tillförlitliga mättningar, redovisa 

väsentliga uppgifter, undvikit eventuella bias samt använt adekvata statistiska 

metoder. En studie som ej uppfyllt samtliga av dessa kriterier räknas som 

medelmåttig och tas endast med i litteraturstudien om designen i övrigt väger upp 

för studiens brister. Studier med låg metodologisk kvalitet exkluderas. (se bilaga 

3: Granskningsschema för kvantitativa artiklar – RCT-studier och bilaga 4: 

Granskningsschema för kvantitativa artiklar – qvasiexperimentella). 

Analys 
Artiklarna analyserades objektivt med inspiration av innehållsanalys (Granheim et 

al. 2003) samt med fokus på individnivå. Först lästes alla artiklar igenom flera 

gånger. Därefter lästes och sammanfattades artiklarna en efter en för att urskilja de 

meningsbärande enheter som svarar på syftet. Alla meningsbärande enheter 

samlades och kondenserades. Därefter kodades data. Koderna delades upp i 

underkategorier som i sin tur sorterades in i huvudkategorier. Artiklarna 

sammanställdes i en artikelöversikt och analysen presenterades under resultat. 
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RESULTAT 
I de analyserade artiklarna återfanns fyra huvudteman: Antal fall och fallrisk, 

Balans, Fysisk kapacitet samt Rädsla för fall.   

Antal fall och fallrisk 
Li et al. (2005) och Voukelatos et al. (2007) har genomfört var sin randomiserad 

kontrollerad studie som påvisat ett reducerat antal fall i Tai Chi-gruppen jämfört 

med kontroll. Li et al. (2005) visade efter sex månaders intervention en minskning 

av antal fall (p=0.007) och en reducerad risk för multipla fall (p<0.001) jämfört 

med stretching. Det skedde även färre skadegenererande fall i Tai Chi-gruppen 

jämfört med Stretchinggruppen (p=0.003) och tiden från interventionsstarten till 

första fallet var längre i Tai Chi-gruppen än i stretchinggruppen. Under den sex 

månader långa uppföljningsperioden efter interventionsslut sågs färre fall i Tai 

Chi-gruppen än i stretchinggruppen (p<0.001). Interventionstiden för denna studie 

var 6 månader (a.a.). Voukelatos et al. (2007) påvisade efter 4 månaders 

intervention en minskning av antalet fall jämfört med en inaktiv kontrollgrupp. 

Effekten på antalet fall varade i åtminstone åtta veckor efter intervention. Antalet 

deltagare som föll två eller fler gånger under postinterventionsuppföljningen 

reducerades i Tai Chi-gruppen jämfört med kontrollgruppen (a.a.).  

 

Sex studier redovisar att de ej funnit någon signifikant skillnad av antalet fall 

jämfört med antingen kontrollgrupp eller den egna gruppens baselinedata. I 

studierna jämfördes Tai Chi med styrketräning och inaktiv kontrollgrupp (Nowalk 

et al. 2001), hälso- och fallriskundervisning (Wolf et al. 2003), Functional 

Walking (Faber et al. 2006), styrketräning av ben, höfter och armar (Woo et al. 

2007) samt med den egna gruppens baselinedata (Chen et al. 2007). I en studie 

gjord av Faber et al. (2006) delades interventionsgrupperna upp i undergrupper 

med ett bedömningsinstrument för fysisk skörhet skapat av Fried et al. (2001) 

vilket resulterade i en signifikant ökad risk för fall bland de sköra efter 11 veckors 

träning jämfört med den inaktiva kontrollgruppen (ej någon fysisk intervention). 

Det fanns inte någon signifikant fallriskreducering i undergruppen med de i 

riskzon för att bli sköra (a.a.). 
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Interventionernas längd varierade kraftigt mellan studierna, från 3 månader upp 

till två års tid. I två av studierna kunde även konstateras att en signifikant 

minskning i antal fall inte inträffar förrän efter flera månaders träning (Li et al. 

2005 ; Wolf et al. 2003). 

Balans 
Försämrad balans är direkt korrelerat till att risken för fall ökar. Detta är en av de 

faktorer som mäts när fallrisk studeras. I en studie av Choi et al. (2005) hade Tai 

Chi-gruppen bättre balans när de stod på ett ben med öppna ögon (p<0.01) jämfört 

med en inaktiv kontrollgrupp, men det fanns inte någon signifikant skillnad 

mellan grupperna vad gäller stående på ett ben med slutna ögon (a.a.). Voukelatos 

et al. (2007) jämförde Tai Chi med en inaktiv kontrollgrupp. I studien användes 

sex bedömningsinstrument för balans, där fem av dessa påvisade en signifikant 

förbättring i Tai Chi-gruppen jämfört med den inaktiva kontrollgruppen (p<0,05) 

(a.a.). I en studie av Li et al. (2005) hade Tai Chi-gruppen signifikant större 

balansökning i samtliga fyra variabler jämfört med Stretchinggruppen 

(p<0.001)(a.a.).  

 

Woo et al. (2007) och Chen et al (2008) visade ingen signifikant balansförbättring 

för Tai Chi. Woo et al. (2007) jämförde Tai Chi med styrketräning samt med en 

inaktiv kontrollgrupp och Chen et al (2008) jämförde med den egna gruppens 

förundersökningsdata.  

 

I en studie av Nnodim et al. (2006) visade kontrollgruppen (Combined Balance 

and Stepping Training, CBST) en större balansförbättring jämfört med Tai Chi 

mätt med Maximal Step Length (p=0.01), medan det inte fanns någon signifikant 

skillnad i mätningen med Rapid Step Test (a.a.). 

Fysisk kapacitet  
Fysisk kapacitet såsom exempelvis muskelstyrka i ben och händer påverkar 

förutsättningarna för att inte ramla omkull om en person till exempel snubblar. 

Han eller hon kan då gripa tag i ett räcke och använda benstyrkan till att hålla sig 
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uprätt. Li et al (2005) mätte fysisk kapacitet med två olika mätinstrument, Time 

Up and Go (TUG) och 50-foot speed walk, där båda visar en signifikant 

förbättring jämfört med stretching med ett p-värde på 0.001 (a.a.). Choi et al. 

(2005) visade i sin studie en större förbättring av fysisk kapacitet i Tai Chi-

gruppen jämfört med en inaktiv kontrollgrupp. Förbättringen visades i fyra 

variabler där två hade ett p-värde på <0.001 och övriga två på <0.01 vilket 

indikerar för en signifikant bättre fysisk kapacitet i Tai Chi-gruppen (a.a.). I en 

studie av Chen et al. (2008) visades en signifikant förbättring i högerhandsstyrka 

(p=0.035) och i rörlighet i nedre kroppshalvan (p=0.038) jämfört med 

förundersökningsdata (a.a.). Faber et al. (2006) mätte fysisk kapacitet med tre 

olika instrument. Två interventionsgrupper, In Balance (träningsform med 

inspiration av Tai Chi) och Functional Walking, samt en inaktiv kontrollgrupp 

jämfördes. Interventionsgrupperna visade likvärdiga resultat på fysisk kapacitet 

och hade båda signifikant bättre resultat än den inaktiva kontrollgruppen. 

Grupperna delades upp i undergrupper efter bedömning med ett instrument för 

fysisk skörhet skapat av Fried et al. (2001). Den sköra gruppen uppvisade en 

signifikant sämre fysisk kapacitet efter interventionen. De i gruppen med risk för 

att bli sköra hade däremot en bättre fysisk kapacitet efter interventionen 

(p>0.001)(a.a.).  I en studie av Woo et al. (2007) påvisades en signifikant större 

ökning av bentäthet i både Tai Chi-gruppen och styrketräningsgruppen jämfört 

med en inaktiv kontrollgrupp (p=0.005)(a.a.). 

 

I ovan nämnda studie mättes även rörlighet, men en signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupper och kontrollgrupp kunde ej ses (a.a.) Nnodim et al. (2006)  

mätte fysisk kapacitet med tre olika instrument, Rapid Step Test (RST), Time Up 

& Go (TUG) samt Maximal Step Length (MSL). Kontrollgruppen (CBST) visade 

signifikant bättre resultat än Tai Chi-gruppen på samtliga mätinstrument, RST 

(p=0.02), TUG och MLS (p=0.001) (a.a.).  

Rädsla för fall 
Rädsla för fall är indirekt korrelerat till risken för fall. En person som är rädd för 

att falla undviker situationer där risken är ökad, som exempelvis vid promenader 
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utomhus eller att röra sig i hemmet om det inte är absolut nödvändigt. Detta leder 

till isolering och inaktivitet som i sin tur ger en minskad fysisk kapacitet och 

därmed ökad risk för fall. Li et al. (2005) mätte rädsla med hjälp av 

bedömningsinstrumentet SAFFE (Survey of Activities and Fear of Falling in the 

Elderly) och påvisade en signifikant minskning av rädsla för fall (p<0.001) i Tai 

Chi-gruppen jämfört med stretchinggruppen (a.a.). Choi et al. (2005) mätte rädsla 

för fall med en 10-punktsskala där undersökningspersonerna fick uppskatta sin 

förmåga att kunna undvika fall. Även i denna studie hade Tai Chi-gruppen 

signifikant bättre resultat än den inaktiva kontrollgruppen (p<0.001)(a.a.).  

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Urvalet var för litteraturstudien relevant till syftet. Inga ytterligare avgränsningar 

ansågs kunna förbättrat urvalet.  En artikel valdes bort då den hade samhällsfokus 

och därmed inte aktivt verkade för en hög compliance, som då endast var 19 % 

(88 av 472 personer). 

 

Datainsamling kunde ha skett i fler databaser såsom SveMed, Cochrane och 

Science Direct. En eftersökning i SveMed med sökordet Tai Chi gav tre träffar, 

varav ingen relevant. I Cochrane kunde en artikel via manuell sökning i 

referenslista hittas. I Science Direct gav sökning på <Tai Chi AND fall* AND 

elder* OR old*> 1208 träffar. Ett större urvalsunderlag kunde ha fåtts om sökning 

skett även i Cochrane och Science Direct. Sökordet <prevention> borde även ha 

trunkerats (prevent*) för att få ett större utslag på sökningen. Inkluderade artiklar 

begränsades till de skrivna på engelska vilket kan ha föranlett att viktiga studier 

missats. Att läsa en artikel på ett språk som ej behärskas är nästintill omöjligt och 

skulle troligen leda till missförstånd. Det bör ligga i varje forskares intresse att 

publicera sina studier på ett språk som så många som möjligt kan ta del av.  

 

Vid ett större urval av artiklar skulle de med medelhög metodologisk kvalitet 

kunnat exkluderas. Dessa fick inkluderas enligt Forsberg och Wengström (2003) 



   

                13 

 

  

 

men litteraturstudien skulle ha haft högre kvalitet om den endast innehöll artiklar 

med hög metodologisk kvalitet. Dock hade dessa modifikationer av 

genomförandet ej varit realistiskt med gällande tidsplan.  Vid ett större urval 

kunde även endast randomiserade kontrollerade studier inkluderats för att 

ytterligare öka kvaliteten på litteraturstudien. Mallen för kvalitetsgranskning av 

Forsberg och Wengström (2003) fungerade som en riktlinje till att senare själva 

bedöma studiernas kvalitet. Möjligen skulle kvaliteten ha bedömts annorlunda om 

det funnits fler riktlinjer för vilka artiklar som hör till vilken kvalitetsnivå.  

 

Analysen genomfördes som planerat. Kondenseringen skedde genom att det 

resultat som var relevant för litteraturstudien bröts ut och kodades med färg, 

representerande kategori, och siffror representerande om resultatet talade för eller 

mot Tai Chi (1-för, 0-mot). Därefter gicks kondenseringarna igenom ännu en gång 

för att se att de kodats rätt. Resultaten visade däremot på att så inte var fallet och 

vi gick kontinuerligt tillbaka till vår egen förförståelse för att kunna presentera 

data så objektivt som möjligt. Vi har strävat efter att vår förförståelse ej ska ha 

påverkat varken val av artiklar, resultatanalys eller presentation och diskussion av 

resultatet. Vår kunskap inom statistik var begränsad och försvårade analysen av de 

data som presenterades. I en artikel var språk och tabeller så svåra att vi slutligen 

fick använda oss av det resultat som presenterades i diskussionsavsnittet för att 

inte behöva exkludera studien på grund av vår bristande kunskap. Att plocka 

resultat från diskussionen medför två risker; att inte få med allt resultat från 

studien då endast det viktigaste resultatet presenteras i diskussionen samt att 

andras resultat av misstag kan tas som författarnas. Risken för att få med andra 

studiers resultat minimerades av att vi använde oss av det som presenterades i 

första stycket av diskussionsdelen, där den egna studiens resultat i regel 

diskuteras. Då studien hade en hög kvalitet med en väl genomarbetad metod ansåg 

vi att kunskapen i resultatet bidrar med till litteraturstudien väger tyngre än de 

risker som finns med att använda resultat från diskussionsdelen.  
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Ett genomgående problem i studierna var att många passande och validitetstestade 

mätinstrument presenterades, men att resultaten från dessa mätningar saknades. 

Överlag var resultatdelarna korta och mestadels bestående av svårtolkade tabeller 

och diagram.  

 

I de valda studierna var båda könen representerade men med övervägande andel 

kvinnor. Fem länder från tre olika världsdelar var representerade. Svaga grupper 

var representerade genom att både undersökningspersoner i ordinärt och särskilt 

boende inkluderats, där de i särskilt boende över lag har sämre hälsa. 

Åldersfördelningen i studierna liknar till stor del den åldersfördelning som finns 

ute i samhället med ett stort antal yngre äldre, 65-79 år och ett mindre antal äldre, 

>80 år (Klintefelt 2007).  

 

Resultatdiskussion  
Resultatet i de olika studierna var ej homogent. Exempelvis påvisade två studier 

att antalet fall kan minskas med Tai Chi-träning medan övriga sex studier inte 

kunde påvisa någon signifikant minskning jämfört med kontrollgrupp. För att 

kunna reda ut varför studierna har resultat som säger emot varandra, och vilka 

resultat som därmed är mest reliabla, så måste en jämförelse av studiernas 

metoder ske. Om forskarna ej gått tillväga på samma sätt vid genomförandet kan 

detta påverka varför de ej fått samma resultat.  

Metodskillnader mellan studier som mätt fall och fallrisk 
Två studier (Li et al. 2005 ; Voukelatos et al. 2007) påvisare en signifikant 

minskning i antal fall i Tai Chi-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Dessa var 

båda väl genomförda. Exempelvis identifierade Li et al. bias i att social isolering 

kan påverka fysisk kapacitet och risken för fall samt att jämförelse med annan 

fysisk aktivitet inte förväntas ge signifikant resultat. Dessa bias undveks genom 

att kontrollgruppen träffades lika ofta som Tai Chi-gruppen och utövade 

stretchingövningar tillsammans, de fick samma sociala utbyte men tränade ej 

aktivt. Voukelatos et al. skapade förutsättningar för hög compliance genom att 

undersökningspersonerna fick betala för sin träning och var därmed mer 
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motiverade till att inte missa några lektioner. Klasserna bestod av 8-15 personer, 

vilket ger en mer individuellt anpassad träning samt att undersökningspersonerna 

får lättare att umgås och lära känna varandra. Tränarna skulle ha genomgått Tai 

Chi-instruktörsutbildning på ackrediterad institution eller ha lärt ut Tai Chi i minst 

fem år, samt ha erfarenhet av att lära ut Tai Chi eller annan lågintensiv träning till 

äldre. Efter interventionens slut erbjöds den inaktiva kontrollgruppen träning med 

Tai Chi. Dessa egenskaper hos studierna av Li et al. och Voukelatos et al. ger en 

hög metodologisk kvalitet och därmed en högre reliabilitet än de studier som ej 

påvisar någon effekt av Tai Chi på antal fall. Antal deltagare i dessa två studier 

var stort med 222 undersökningspersoner för Li et al. och 702 för Voukelatos et 

al. Dock hade även flera av de övriga studierna ett stort urval, exempelvis Wolf et 

al. med 286 undersökningspersoner. 

 

Ingen skillnad framkom mellan studierna vad gäller interventionstid. De två 

studier som talar för Tai Chi som prevention för antal fall (Li et al. 2005 ; 

Voukelatos et al. 2007) hade interventionstider på 6 respektive 4 månader. 

Jämförelsevis hade de studier som talar mot Tai Chi, interventionstider på 12 

månader (tre studier), 4 månader och 6 månader. Sju av åtta studier var 

randomiserade och kontrollerade och den sista var quasiexperimentell. Alltså 

fanns ej någon skillnad vad gäller studiedesign mellan de studier som talar för och 

emot Tai Chi.  

 

Compliance skiljde sig ej mellan de olika studierna. Undantagen var Nowalk et al. 

vars normalfördelningskurva för compliance i Tai Chi-gruppen var skevt fördelad 

(24,2 ± 30,8%) samt Wolf et al. vars compliance låg på 76±19% men med en 

varationsbredd på 6-100%. Chen et al. redovisade ej compliance.  

 

Det som skiljde sig mest mellan studierna var om, och i så fall vilken, intervention 

som fanns i kontrollgruppen. Fyra studier innehöll inaktiva kontrollgrupper varav 

en grupp fick patientundervisning, två av dessa hade ytterligare en kontrollgrupp 

med intervention. En studie jämförde med den egna gruppens baselinedata och en 
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jämförde med stretching.  De övriga tre kontrollgrupperna utövade fysisk 

aktivitet, så som styrketräning i två studier och Functional Walking i den tredje. 

Att Tai Chi inte skulle ha någon större minskning av antalet fall jämfört med 

andra träningsformer var väntat då detta fenomen konstaterats av Chang et al. 

(2004). De två studier som påvisat signifikant större minskning av antal fall och 

fallrisk jämförde däremot med stretching respektive en inaktiv kontrollgrupp. Det 

skulle med andra ord kunna vara så att träning med Tai Chi kan minska risken för 

fall, men detta behöver styrkas av ytterligare väl genomförda, longitudinella RCT-

studier där kontrollgruppen är inaktiv.  

Metodskillnader mellan studier som mätt balans 
Av de sex studier som undersökt Tai Chis effekt på balans påvisade tre en 

signifikant större förbättring jämfört med kontrollgrupp. Två av dessa, Choi et al. 

(2005) och Voukelatos et al. (2007) jämförde med fysiskt inaktiv kontrollgrupp 

och Li et al. (2005) jämförde med stretching. De tre studier som ej påvisat en 

signifikant skillnad på balansökning jämförde med styrketräning,(Woo et al. 

2007). Controlled Balance and Stepping Training (Nnodim et al. 2006) eller den 

egna gruppens förundersökningsdata (Chen et al 2008). Att CBST gav bättre 

resultat på en av två balansparametrar kan ha sin förklaring i att CBST-gruppen 

fokuserade mycket på att träna just balans och deras övningar liknade 

mätinstrumentens övningar. En ökad styrka i benen kan i sig förebygga fall, vilket 

kan vara en av orsakerna till att ingen signifikant skillnad sågs mellan Tai Chi och 

styrketräning.  

 

Två av de studier som talade för att Tai Chi kan förbättra balansen var 

randomiserade och kontrollerade medan endast en av de som ej påvisade någon 

signifikant balansförbättring jämfört med kontroll var RCT-studie (Li et al. 2005; 

Voukelatos et al. 2007).  

 

Metodskillnader mellan studier som mätt fysisk kapacitet 
Fem av sex studier visar på att Tai Chi ökar den fysiska kapaciteten jämfört med 

kontrollgrupp eller den egna gruppens förundersökning (Li et al. 2005; Choi et al. 
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2005; Chen et al. 2008; Faber et al. 2006; Woo et al. 2007). Endast Nnodim et al. 

(2006) presenterar ett annat resultat, där CBST-gruppen har en större ökning av 

fysisk funktion än Tai Chi-gruppen. Detta kan bero på att även kontrollgruppen i 

denna studie tränade den fysiska kapaciteten.  

 

Fysiskt sköra och träning med Tai Chi 
Ett bifynd påvisades då forskarna i en studie delade upp undersökningspersonerna 

i undergrupper efter ett bedömningsinstrument för fysisk skörhet. Vad de fann var 

att personer som var fysiskt sköra snarare fick sämre fysisk kapacitet av träning 

med Tai Chi eller Functional Walking jämfört med den inaktiva kontrollgruppen. 

Möjligen kan det vara så att de sköra inte kan utföra träningen till dess fullo, då de 

har sämre förutsättningar för att klara av fysiska aktiviteter. Denna patientgrupp 

skulle kanske ha bättre nytta av träningsformer såsom vattengymnastik där inte 

leder belastas lika mycket och risken för fall inte är lika hög. De personer som 

däremot låg i riskzon för att bli sköra fick en klart förbättrad fysisk kapacitet efter 

träning. Därav kan det vara värdefullt att komma åt just denna målgrupp vid 

införande av Tai Chi-träning (Faber et al. 2006).  

Rädslans inverkan på risken för fall 
Li et al. (2005) och Choi et al. (2005) visar på att Tai Chi kan minska rädslan för 

fall. Detta är något som påverkar människor i alla vardagens aktiviteter. Rädslan 

begränsar den äldre och hindrar honom eller henne från att gå ut. Genom att 

isolera sig förlorar hon inte bara den sociala kontakten utan även den fysiska 

kapaciteten som i sin tur ger en ökad risk för att falla. 

Implementering av Tai Chi som prevention för fall 
Tai Chi ger de äldre, förutom minskad rädsla för fall och eventuell minskad risk 

för att falla, även en möjlighet till social samvaro. Fördelarna sträcker sig långt 

över de fysiska och ekonomiska. Detta styrks inte av vetenskapliga studier i den 

utsträckning som kunnat väntas, möjligen på grund av att detta är ett relativt nytt 

forskningsområde. Hypotesen att träning med Tai Chi skulle kunna vara effektivt 

för att förebygga fall hos äldre slog igenom först 1996, när Wolf et al publicerade 
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sin studie ”Reducing frailty and falls in older persons: An investigation of Tai Chi 

and computerized balance training” (Lavery et al. 2003). Som alltid när en ny 

hypotes presenteras så tas den emot med stor skepsis av forskarvärlden. Det 

behövs många välgjorda studier med homogent resultat för att en ny hypotes skall 

tas emot som en trolig beskrivning av verkligheten. Området Tai Chi och fallrisk 

är i behov av långt fler studier, där forskare kontinuerligt tar del av tidigare 

studiers misstag. Exempelvis vid val av kontrollgrupp, studietid och studiedesign.  

 

Enligt det Salutogenetiska synsättet så menar Antonovsky (1987) att en människa 

alltid har en viss mån av hälsa och därmed en inneboende möjlighet till att skaffa 

sig mer hälsa. Tai Chi kan genom primär prevention förebygga att fall uppstår, 

öka livskvaliteten och upprätthålla en persons hälsa. För äldre som redan fallit en 

gång kan Tai Chi utgöra en sekundär prevention genom att minska rädslan för fall, 

och minska risken för att personen faller igen genom att öka den fysiska 

kapaciteten och balansen. För äldre som är sjuka och fallit kan träning med Tai 

Chi utgöra en tertiär prevention genom att upprätthålla hälsa och livskvalitet trots 

sjukdom. Träningsformen skulle alltså kunna skapa och upprätthålla hälsa på 

samtliga preventionsnivåer. Träningen har ej heller gett upphov till skada i någon 

av studierna. Däremot visade Tai Chi sig inte ha samma positiva effekt på de 

sköra äldre. Viktigt här är att rikta interventionerna till rätt målgrupp med framför 

allt yngre äldre där störst preventiv effekt och ekonomiska vinst kan nås.  

 

När Tai Chi sedan accepterats som en preventionsmetod för fall kommer nästa 

steg i processen för att införa träningsformen i praktiken. Kunskapen behöver 

föras ut till de som arbetar med äldre och inte fastna på vägen. Utifrån evidens kan 

sjuksköterskor rekommendera och motivera äldre till att börja träna. En svårighet 

kan vara att många äldre kan ställa sig tveksamma till att detta. Dels för att dagens 

äldre aldrig haft träning som en naturlig del av vardagen, men även på grund av 

rädsla och nedsatt fysisk funktion. Här är det viktigt att sjuksköterskan informerar 

om vad Tai Chi innebär med sitt lågintensiva tempo och stora möjligheter till 

individuell anpassning efter förmåga. Sjuksköterskan bör även informera om vad 
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Tai Chi kan ge för vinster i form av ökad balans och fysisk funktion, minskad 

rädsla och risk för fall samt tillfälle till socialt umgänge och möjlighet att få fler 

vänner.  

 

Tai Chi-grupper kan startas på äldreboenden och äldrecenter antingen med 

inhyrning av Tai Chi-tränare eller genom att anställda får utbildning i Tai Chi och 

hur det lärs ut. Sjuksköterskor och sjukgymnaster på ortopedavdelningar möter 

många äldre med risk för att falla. Dessa kan med kunskap om preventiva åtgärder 

samt med ett gott samarbete med primärvård utforma vårdplaneringar med inslag 

av fysisk träning som en preventiv åtgärd vid risk för fall. Snabbaste och enklaste 

vägen till att implementera Tai Chi träning för äldre är att genom ökad efterfrågan 

få föreningar att öka utbudet med exempelvis speciella grupper för äldre som vill 

börja träna Tai Chi.  

 

Genom implementering av Tai Chi som en komplementär metod till minskning av 

risken för fall erhålls vinster både för individen och samhället. Idag sker många 

projekt landet runt vad gäller fallprevention och kunskapen om effekten av Tai 

Chi och fysisk träning på risken för fall kan ge ytterligare en väg till påverkan. 

Om vi lyckas minska antalet fallolyckor bland äldre så minskas enormt mycket 

lidande med biverkningar av analgetika, imobilisering, trycksår, depressioner och 

rädsla för fall. Därtill minskas samhällets kostnader med färre inläggningar på 

sjukhus och därmed mindre belastning på personalen, vilket ökar kvalitén på 

vården. Dessutom skrivs färre läkemedel ut med mindre risk för kostsamma 

komplikationer som följd. Sjuksköterskan kan använda sin samordnande roll till 

att skapa ett tvärvetenskapligt samarbete för förebyggande av fall.  

SLUTSATS 
Fysisk aktivitet har påvisad effekt på minskning av antalet fall hos äldre. Tai Chi 

med sitt lågintensiva tempo och möjligheten till individuell anpassning kan vara 

ett passande alternativ. Förhoppningsvis kan denna kunskap vara ett steg på vägen 

till ett omfattande preventivt arbete mot risken för fall.   
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Utvalda artiklar 
081015 
 

Pubmed Tai chi Chuan AND 
fall AND prevention 

 25 Intense Tai Chi Exercise Training 
and Fall Occurrences in Older, 
Transitionally Frail Adult, A 
Randomized Controlled Trail. 

081015 Pubmed Tai chi AND fallrisk Humans, english, 
Swedish, Aged 65+ 

23 Tai Chi: Improving Functional 
Balance and Predicting Subsequent 
Falls in Older Persons. 

081015 Pubmed Tai Chi Chuan AND 
prevention 

Humans, english, 
Swedish, Aged 65+ 

53 Translation of an effective tai chi 
intervention into a community-
based falls-prevention program. 

080917 
 

Cinahl Tai Chi AND fall  203 Community-based tai chi and its 
effect on injurious falls, balance, 
gait, and fear of falling in older 
people. 

080917 
 

Pubmed Tai chi AND fall risk Humans, english, 
Swedish, Aged 65+ 

22 Effects of Sun-style Tai Chi 
exercise on physical fitness and fall 
prevention in fall-prone older 
adults. 

080917 
 

Cinahl Tai Chi AND 
prevention AND fall* 

 275  

080917 
 

Cinahl Tai Chi AND 
prevention AND fall* 

Trial 34  

080917 
 

Cinahl Tai Chi AND 
prevention AND fall* 

English, >1990 268 The effects of a Simplified Tai-Chi 
Exercise Program (STEP) 
on the physical health of older 
adults living in long-term care 
facilities: A single group design 
with multiple time points. 

080917 
 

Cinahl Tai Chi AND fall* Clinical trial 49 Tai chi and fall reductions in older 
adults: a randomized controlled 
trial. 
 
 



   

  

 

080923 Cinahl Tai Chi AND fall* English, >1990 400 Well-being of institutionalized 
elders after Yang-style Tai Chi 
practice 

080923 Cinahl Tai Chi and fall* and 
prevention 

English, >1990 293 A randomized, controlled trial of tai 
chi for the prevention of falls: the 
Central Sydney tai chi trial 

081015 
 

Cinahl Tai Chi AND fall* Clinical trial, >1990, 
English 

34  

081015 
 

Cinahl Tai ji AND fall* Clinical trial, >1990, 
English 

0  

081015 
 

Cinahl Taiji AND fall* Clinical trial, >1990, 
English 

0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 

   Bilaga 2 

Artikelöversikt  

 
Författare: Chen, Kuei-Min, Hsu, Ya-Chuan, Chen, Wen-Ting & Tseng, Hung-Fu 

Artikelnamn:  Well-being of institutionalized elders after Yang-style Tai Chi practice. 

År och Ort: 2007, Taiwan. 

Syfte: Att studera Yang Tai Chis effekt på välmående och antal fall.  

Design: Longitudinell, tidserie, quasiexperimentell studie 

Datainsamling och studietid: 6 månaders interventionsperiod, 5 datainsamlingstillfällen.  

Urval: Gruppurval, N=376, externt bortfall=348, internt bortfall=7, n=21 

Könsfördelning, och Ålder: 46,4% Kvinnor,  >65år median 75,07 ± 5,99 

Boendeform: Särskilt boende 

Övriga inklusionskriterier: Inte tidigare tränat Tai Chi, bott på boendet i minst en månad, talar mandarin 

eller taiwanesiska, kognitivt alert och verbal förmåga.  

Exklusionskriterier: Förekomst av cardiovaskulär, muskuloskeletal eller pulmonell sjukdom.  

Etiskt övervägande: Granskad av etisk kommitté 

Kvalitet: 2 (medel kvalitet) 

 
Författare: Chen, Kuei-Min, Lin, Jong-Ni, Lin, Huey-Shyan, Wu, Hui-Chuan, Chen, Wen-Ting, Li, Chun-

How & Lo, Sing Kai uei-Man et.al. 

Artikelnamn: The effects of a Simplified Tai-Chi Exercise Program (STEP) 

on the physical health of older adults living in long-term care facilities: A single group design with multiple 

time points. 

År och Ort: 2008 Taiwan  

Syfte: Att testa effekterna av ett nyutvecklat, förenklad Tai- Chi träningsprogram (STEP) bland äldre 

personer som har bor i särskilt boende för att kunna undersöka deras fysiska hälsa. 

Design: Kohortstudie. 

Datainsamling och Studietid: Före genomförandet av STEP Samlades data en gång i månaden under tre 

månader för att förstå hur det naturliga åldradet inverkar på det fysiska hälsotillståndet hos äldre patienter. 

Datainsamling skedde vid en månad, två månader, tre månader och sex månader. Studien varade i sex 

månader. 

Urval: Bekvämlighetsurval, n=41 

Könsfördelning och ålder: 100% män >65 



   

  

 

Exklusionskriterier: Deltagare som hade någon form av demens, rullstolsburen, eller hade allvarliga, akuta 

hjärt- muskeloskeletala eller pulmonella sjukdomar. 

Etiskt övervägande: Godkänd av etisk kommitté 

Kvalitet: 2 (medel kvalitet) 

 
Författare: Choi, Jung Hyun, Moon, Jung-Soon & Song, Rhayun 

Artikelnamn:  Effects of Sun-style Tai Chi on physical fittness and fall prevention in fall-prone older 

adults. 

År och Ort: 2005, Korea. 

Syfte: Att undersöka effekten på fysisk form (rörlighet, styrka balans), undvikande av fall samt prevalens av 

fall efter 12 veckors träning med Sun-style Tai Chi. 

Design: Quasi-experimentell kontrollerad studie 

Datainsamling och studietid: 12 veckors intervention. 4 veckors follow-up Datainsamling vid baseline och 

postintervention. 

Urval: Bekvämlighetsurval/Gruppurval, 2 boenden lottades till antingen intervention eller kontroll. N=68, 

internt bortfall=9, nintervention=29, nkontroll=30 

Könsfördelning, och Ålder: Kvinnor 75%, >60år medelålder 77,86år. 

Boendeform: Särskilt boende 

Övriga inklusionskriterier: Minst en av följande riskfaktorer: försvagad/försämrad hållning/gång, 

försämrad balans, fallit senaste året, ortostatiskt blodtrycksfall och/eller intag av fyra eller fler läkemedel 

som kan påverka balansen.  

Exklusionskriterier: svår demens, fysisk sjukdom som omöjliggör träning med Yai Chi i 12 veckor eller 

pågående regelbunden träning. 

Etiskt övervägande: Studien godkänd av boendeföreståndarna samt skriftligt informerat medgivande från 

deltagare.  

Kvalitet: 2 (medel)  

 
Författare: Faber, Marjan J, Bosscher, Ruud J, Chin, Marijke J, Paw, Chin A & van Wieringen, Piet C. 

Artikelnamn: Effects of Exercise Programs on Falls and Mobility in Frail and Pre-Frail Older Adults: A 

Multicenter RandomizedControlled Trial 

År och Ort: 2006 Amsterdam, Nederländerna. 

Syfte: Att jämföra In balance (inspirerad av Tai Chi) med Functional Walking och en inaktiv kontrollgrupp 

för att fastställa effekterna på antal fall, fysisk kapacitet och balans. 

Design: Randomiserad kontrollerad multicenterstudie. 



   

  

 

Datainsamling och Studietid:. 20 veckors intervention med datainsamling vid baseline och vid 

interventionsslut. 

Urval: Klusterurval N=278 personer, 66 i FW gruppen, 80 i IB gruppen och 92 i kontrollgruppen. 

Könsfördelning och ålder: 79% kvinnor, 63-93 år. Median 84.9. 

Exklusionskriterier: Personer som inte kunde gå 6 meter utan assistans eller om de har en nedsatt kognitiv 

förmåga.  

Etiskt övervägande: Godkänd av etisk kommitté 

Kvalitet: 1 (hög kvalitet) 

 

Författare: Li, Fuzhong, Harmer, Peter, Fisher, John, McAuley, Edward, Chaumeton, Nigel, Eckstrom, 

Elizabeth & Wilson, Nicole L. 

Artikelnamn:  Tai Chi and fall reductions in older adults: A randomized controlled trial 

År och Ort: 2005, Oregon USA 

Syfte: Att jämföra Tai Chi och Stretching vad gäller effekt på risk för fall och antalet fall hos äldre 

fallriskbenägna människor. 

Design: Paralellgrupps-, randomiserad, kontrollerad studie med stretching som kontroll samt blindning. 

Datainsamling och studietid: 6 månaders interventionstid. Datainsamling vid baseline, 3 månader, 6 

månader samt postinterventionsuppföljning efter ytterligare 6 månader. 

Urval: Systemiskt urval, N=669, externt bortfall=413, internt bortfall=34, n=222 

Könsfördelning, och Ålder: 70% Kvinnor, >70 år 

Boendeform: Ej uppgivet  

Övriga inklusionskriterier: Inaktiv (ej deltagit i moderat till ansträngande träning senaste tre månaderna), 

vara mobil, vara godkänd av läkare  

Exklusionskriterier: kroniska medicinska problem som skulle begränsa deltagande i låg- till medelintensiv 

träning, kognitiva hinder. 

Etiskt övervägande: Godkänd av etisk kommitté 

Kvalitet: 1 (hög kvalitet) 

 

Författare: Li, Fuzhong, Harmer, Peter, Fisher, John, McAuley, Edward, Chaumeton, Nigel, Eckstrom, 

Elizabeth & Wilson, Nicole L. 

Artikelnamn: Tai Chi: Improving Functional Balance and Predicting Subsequent Falls in Older Persons. 

År och Ort: 2005, Oregon USA 

Syfte: Att jämföra Tai Chi och Stretching vad gäller behållande av effekt på risk för fall och antalet fall hos 

äldre fallriskbenägna människor efter 6 månaders postintervention. 



   

  

 

Design: Paralellgrupps-, randomiserad, kontrollerad studie med stretching som kontroll samt blindning. 

Datainsamling och studietid: 6 månaders interventionstid. Datainsamling vid baseline, 3 månader, 6 

månader samt postinterventionsuppföljning efter ytterligare 6 månader. 

Urval: Systemiskt urval, N=669, externt bortfall=413, internt bortfall=34, n=222 

Könsfördelning, och Ålder: 70% Kvinnor, >70 år 

Boendeform: Ej uppgivet  

Övriga inklusionskriterier: Inaktiv (ej deltagit i moderat till ansträngande träning senaste tre månaderna), 

vara mobil, vara godkänd av läkare  

Exklusionskriterier: kroniska medicinska problem som skulle begränsa deltagande i låg- till medelintensiv 

träning, kognitiva hinder. 

Etiskt övervägande: Godkänd av etisk kommitté 

Kvalitet: 1 (hög kvalitet) 

 
Författare: Nnodim, Joseph O, Strasburg, Debra, Nabozny, Martina, Nyquist, Linda, Galecki, Andrzej, 

Chen, Shu & Alexander, Neil B. 

Artikelnamn:  Dynamic Balance and Stepping versus Tai Chi training to improve balance and stepping in 

at-risk older adults.  

År och Ort: 2006, Michigan USA. 

Syfte: Att jämföra Combined Balance and Stepping Training med Tai Chi vad gäller balans och maximal 

steglängd. 

Design: Prospektiv interventionsstudie 

Datainsamling och studietid: 10 veckors intervention 

Urval: Väntrumsurval, N=340, externt bortfall=64, internt bortfall=63, n=213. 

Könsfördelning, och Ålder: 75% Kvinnor,  >65år median 78±7 

Boendeform: Särskilt och ordinärt boende 

Övriga inklusionskriterier: Lindriga balanssvårigheter 

Exklusionskriterier: Kognitiva handikapp, instabilt medicinskt tillstånd som hindrar träningen, pågående 

regelbunden träning (>3ggr/vecka), pågånde fysisk behandling av muskuloskeletala eller neuroskeletala 

problem alternativt rörlighets- eller balansproblem. 

Etiskt övervägande:  

Kvalitet: 1 (hög kvalitet) 

 

 

 



   

  

 

Författare: Nowalk, Mary Patricia, Prendergast, John M, Bayles, Constance M, D’Amico, Frank J & 

Colvin, Gerald C. 

Artikelnamn: A Randomized Trail of Exercise Programs Among Older Individuals Living in Two Long-

Term Care Facilities; The FallsFREE Program. 

År och ort: 2001 Pittsburgh USA. 

Syfte: Att jämföra två olika träningsformer Tai Chi och Styrketräning under en två års period för att se om 

man kan minska antalet fall och dess följder bland äldre i två olika äldreboende.  

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Datainsamling och Studietid: interventionen varade 24 månader. Datainsamling vid basline, var 6e månad 

och vid studiens slut. 

Urval: bekvämlighetsurval, n = 110 

Könsfördelning och ålder: 64% kvinnor. >65år. 

Boendeform: Särskit boende 

Exklusionskriterier: Deltagare som inte hade någon förmåga eller inte ville fullfölja de olika 

bedömningarna som gjordes vid studiens start exkluderades.    

Kvalitet: 1 

 

Författare: Voukelatos, Alexander, Cumming, Robert G, Lord, Stephen R & Rissel, Chris. 

Artikelnamn: A Randomizerad, Controlled, Trial of tai chi for the Prevention of Falls: The Central Sydney 

tai chi Trial. 

År och ort: 2007 Sydney Australien  

Syfte: Att undersöka effekten av ett 16-veckors Tai Chi-träning på antalet fall och balans hos människor 

över 60 år. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

Datainsamling och Studietid: Interventionen varade i 16 veckor program då man utförde tai chi en timme i 

veckan. Balansen mättes i studiens start. Uppföljningen gjordes med hjälp av falldagbok samt 6 olika balans 

test. 

Urval: Slumpmässigt stickprov.N= 702 personer var randomiserade: 353 i interventions gruppen och 349 i 

kontroll gruppen. 

Könsfördelning och ålder: 84 % kvinnor, >60år median 69± 6.5. 

Boendeform: Ordinärt boende. 

Exklusionskriterier: generativ neurologisk sjukdomar så som Parkinsons sjukdom, demens, stroke, grav 

artrit, kroppligs försvagningar samt oförmögen att gå runt i ett rumt utan hjälp. 

Etiskt övervägande: Godkänd av kommitté.  



   

  

 

Kvalitet: 1 (hög kvalitet) 

 

 

Författare: Wolf, Steven L, Sattin, Richard W, Kutner, Michael, O’Grady, Michael, Greenspan, Arlene I & 

Gregor, Robert J. 

Artikelnamn: Intense Tai Chi Exercise Training and Fall Occurrences in older Transitionally Frail Adults: 

A Randomized, Controlled Trail. 

År och Ort: 2003 Atlanta USA. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka om en intensiv Tai Chi träningsprogram kunde minska risken för fall 

mer än ett utbildningsprogram bland äldre personer. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

Datainsamling och Studietid: interventionen varade i 48 veckor. Datainsamling skedde vid basline och 

därefter en gång i månaden. 

Urval: Ett stickprov, n=286 

Könsfördelning och ålder: 93,6% kvinnor och 6,4% män. 70-97år. 

Boendeform: Särkilt boende. 

Exklusionskriterier: Stora instabila cardiopulmonära sjukdomar eller nedsatt kognitiv förmåga, ortopediska 

besvär, rullstolsburen, avancerad cancer eller annan  progressiv eller instabil neurologiska eller medicinsk 

sjukdom. 

Etiskt övervägande: Etiskt granskad 

Kvalitet: 1 (hög kvalitet) 

 

Författare: Woo, Jean, Hong, Athena, Lau, Edith & Lynn, Henry. 

Artikelnamn: A randomised controlled trail of Tai Chi and resistance exercise on bone health, muscle 

strength and balance in community-living elderly people. 

År och ort: 2007 Hong Kong, Kina 

Syfte: Är att undersöka effekterna av Tai chi och styrketräning jämfört med inaktiv kontrollgrupp vad gäller 

bentäthet, muskelstyrka, balans och flexibilitet på äldre personer i särskilt boende. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie som delades upp efter kön. 

Datainsamling och Studietid: Interventionstid= 12 månader, Datainsamling vid baseline och 

interventionsslut.  

Urval: Klusterurval. N=188personer . 60 i TC gruppen, 60 RTE gruppen och 60 i kontrollgruppen. 

Könsfördelning och ålder: 50% män, >65år median 68.2± 2.4, 50% Kvinnor > 65år median 69.57± 3.2 

Boendeform: Ordinärt boende. 



   

  

 

Exklusionskriterier: Personer som inte kunde gå 8 meter utan stöd, neurologiska sjukdomar, nedsatt 

rörlighet, cardiovaskulär sjukdom som leder till andnöd eller angina på gångavstånd en trappa upp, demens 

samt de som redan utför TC, RTE eller andra övningar regelbundet. 

Etiskt övervägande: Granskad av etisk kommitté. 

Kvalitet: 1 (hög kvalitet) 
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Bilaga 3 

Granskningsschema för kvantitativa studier 

(Forsberg & Wengström, 2003) 

 
Kvalitetskontroll av RCT-studier 

 

Författare: 

Artikelnamn: 

Syftet 

Vad är syftet med studien? 

_______________________ 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 Ja      Nej 

Är  designen lämplig utifrån syftet? 

 Ja      Nej 

Undersökningsgrupperna 

Vad är inklusionskriterierna? 

________________________ 

Vilka är exklusionskriterierna? 

________________________ 

Är undersökningsgruppen representativ? 

 Ja    Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

________________________ 

När genomfördes undersökningen? 

_______________________ 

Är powerberäkning gjord? 

   Ja    Nej 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

_________________________ 

Vilket antal exkluderades i experimentsgrupp respektive kontrollgrupp? 

EG=___ KG=____ 

Var gruppstorleken adekvat? 

__________________________ 



   

  

 

Interventionen 

Målet med interventionen? 

__________________________ 

 Vad innehöll interventionen? 

__________________________ 

Vem genomförde interventionen? 

__________________________ 

Hur ofta gavs interventionen? 

________________________ 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

_________________________ 

Mätmetoder 

Vilka mätmetoden användes? 

____________________________ 

Var reliabiliteten beräknad? 

 Ja         Nej 

Var validiteten diskuterad? 

 Ja        Nej 

Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

 Ja       Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

________________________ 

Hur stort var bortfallet? 

________________________ 

Kan bortfallet accepteras? 

_______________________ 

Var den statistiska analysen lämplig? 

 Ja         Nej 

Om nej, varför? 

______________________ 

Vilka var huvudresultaten? 

__________________ 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 



   

  

 

 Ja        Nej 

Om ja, vilka variabler? 

____________________ 

Vilka slutsatser drar författaren? 

____________________ 

Instämmer du? 

 Ja        Nej 

Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

 Ja        Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 Ja        Nej 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

 Ja        Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 Ja        Nej 

Motivera varför eller varför inte: 

________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bilaga 4 



   

  

 

Kvalitetskontroll av quasi-experimentella studier 

(Forsberg & Wengström, 2003) 

 

Författare: 

Artikelnamn: 

Syftet 

Vad är syftet med studien? 

_______________________ 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 Ja      Nej 

Är  designen lämplig utifrån syftet? 

 Ja      Nej 

Undersökningsgrupperna 

Vad är inklusionskriterierna? 

________________________ 

Vilka är exklusionskriterierna? 

________________________ 

 Vilken urvalsmetod användes? 

 Randomiserat urval 

 Obundet slumpmässigt urval 

 Kvoturval 

 Klusterurval 

 Konsekutivt urval 

 Urvalet ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

 Ja    Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

________________________ 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

________________________ 

Mätmetoder 

Vilka mätmetoden användes? 

____________________________ 

Var reliabiliteten beräknad? 



   

  

 

 Ja         Nej 

Var validiteten diskuterad? 

 Ja        Nej 

Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

 Ja       Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

________________________ 

Hur stort var bortfallet? 

________________________ 

Finns en bortfallsanalys? 

 Ja       Nej 

Var den statistiska analysen lämplig? 

 Ja       Nej 

Om nej, varför? 

_____________________ 

Vilka var huvudresultaten? 

__________________ 

Erhölls signifikanta skillnader? 

 Ja        Nej 

Om ja, vilka variabler? 

____________________ 

Vilka slutsatser drar författaren? 

____________________ 

Instämmer du? 

 Ja        Nej 

Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

 Ja        Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 Ja        Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 Ja        Nej 

Motivera varför eller varför inte: 



   

  

 

_______________________ 

 


