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Baseline hydraulisk hånddynamometer  

Type instrument 

 

Funksjonstest 

Målgruppe 

 

Alle pasient- og diagnosegrupper. For barn med revmatisk sykdom 

kan testen benyttes fra ca. 5-6 års alder.  

 

ICF-nivå 

 

Kroppsnivå  

 

Anvendes av 

 

Hovedsakelig fysioterapeuter 

Kort beskrivelse 

 

Hydraulisk hånd-dynamometer måler maksimal isometrisk grepskraft 

(i lbs eller kg).  

I manualen er det beskrevet at gjennomsnittet av 3 forsøk regnes ut.  

På Rikshospitalet får barnet ett forsøk på hver hånd. Resultatet 

registreres i lbs eller kg.   

På OUS, Rikshospitalet, brukes et eget referanse materiale for barn 

(7-12 år) fra prosjekt på Rikshospitalet (Holm et al. 2008). 

  

Testet for 

metodiske 

egenskaper 

(reliabilitet, 

validitet, 

sensitivitet) 

 

Vurdert å være et reliabelt instrument for å måle grepskraft hos barn 

under tolv år (Molenaar et al. 2008). 

  

Revmatologiske 

referanser 

 

En studie viste at de fleste barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA) har 

normal håndkraft, men noen barn, særlig de med polyartikulær JIA og 

artritt i hånden, har redusert håndkraft (Lindehammar 2003).   

Norske barn med JIA har redusert grepskraft sammenlignet med 

friske jevnaldrende (Risum et al. 2019). 

Måling av grepsstyrke kan være en enkel ikke-invasiv metode å bruke 

i klinisk praksis for å vurdere sykdomsaktivitet, funksjonsnedsettelse 

og livskvalitet hos pasienter med JIA (Rashed et al. 2018). 

 

Nyttige  

linker/ artikler/ 

tilleggsinformasjon 

 

 

Prosedyre håndstyrke  

 

 

 

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/fysisk-form/prosedyre-handstyrke.pdf
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