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Jämförelse av Minovi aktivitetsmätare – hur 

överensstämmer resultatet med ActiGraph wGT3X+? 
 

Bakgrund 
Hälsoeffekterna av regelbunden fysisk aktivitet är väldokumenterade [1]. 150 min måttlig 

eller 75 min intensiv fysisk aktivitet per vecka, uppnådda i sammanhängande perioder på 

minst 10 minuter är en aktuell rekommendation som lägsta aktivitesnivå för att uppnå dessa 

positiva hälsoeffekter [2, 3]. 10.000 steg per dag är en annan vanlig rekommendation[4]. Inom 

sjukvården har FaR (fysisk aktivitet på recept) visats ge ökad motivation och högre fysisk 

aktivitetsnivå hos patienter [2, 3]. Projektet ”Mätning som motivation” syftar till att se om 

motivation och aktivitetsnivå ökar ytterligare hos de som bär Minovi aktivitetsmätare [2, 3]. 

Denna valideringsstudie ingår som en del i detta projekt.  

 

För mätning av fysisk aktivitet är Actigraph-produkter välvaliderade och etablerade som 

referensmodell t ex [5, 6]. Actigraph är en vetenskaplig aktivitetsmätare som tillåter mätning 

hjärtfrekvens, kroppens acceleration i 3 plan och därigenom även steg samt kroppsposition. 

Den ger en stor mängd rådata som kräver speciell mjukvara för tolkning [7]. Minovi är en ny 

mer lätthanterlig mätare för allmänt bruk. Via uppladdning på företagets hemsida ger den 

feedback till användaren i form av aktivitetspoäng baserat på hjärtfrekvens, där 

rekommendationen är 100 poäng per dag [7].  

 

Syfte 
Syftet med studien är att jämföra Minovi aktivitetsmätare mot ActiGraph wGT3X+. Hur 

överensstämmer Minovi-poäng gränsen på 100 med de Europeiska riktlinjerna gällande fysisk 

aktivitet som prevention mot hjärt-kärlsjukdom? Hur överensstämmar 100 Minovi-poäng med 

rekommendationen om 10.000 steg/dag. 

 

Metod 
30-40 försökspersoner, bestående av frivillig sjukvårdspersonal med varierande fysisk 

aktivitetsnivå, utrustas med både en Minovi- och en ActiGraphmätare och bär båda samtidigt 

under en period på 10 dagar.  

 

Bearbetning och analys 
Resultatet av Minovimätaren är en poängsumma/dag. Från Actigraph fås antal minuter med 

måttlig respektive intensiv ansträngningsgrad. Med måttlig ansträngning avses 40-60% av 

hjärtfrekvensreserven, intensiv ansträngning är > 60% av hjärtfrekvensreserven [2, 3]. 

Skillnaderna i rekommenderad minimiaktivitetsnivå Minovi / hjärtfrekvensbaserad 

aktivitetsskattning och Minovi / accelerometerbaserad stegräkning kommer sedan att beräknas 

dag för dag samt på personnivå [2, 3]. 
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Etiska aspekter 
Studiedeltagandet innebär ingen ökad risk för allvarlig sjukdom, utan mäter endast befintlig 

fysisk aktivitetsnivå. Det föreligger en viss risk för hudirritation av pulsbanden. 

Denna validering ingår som en del i projektet ”Mätning som Motivation: uppföljning av 

fysisk aktivitet på recept (FaR) med objektiv aktivitetsmätning – en randomiserad studie 

avseende effekterna av objektiv mätning vid konditionsträning i grupp för 

primärvårdspatienter” [2, 3] vilket har genomgått etisk prövning vid Regionala 

Etikprövningsnämnden i Umeå och godkänts vid sammanträde 2013-11-05. 
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Bilaga 2 – tabell heart rate reserve med hänvisning till (1) 
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Preliminär data / illustration av tänkbar resultatstabell 

Nedan preliminära data baserad på totalt 73 mätdagar med valid data. Både diagrammet och 

tabellen illustrerar beräkning av kumulativa medelskillnaden som är 199 % för jämförelsen 

Minovi-hjärtfrekvensbaserad aktivitetsrekommendation och 189 % för jämförelsen med 

rekommendationen om 10.000 steg/dag. Därmed ligger ger Minovi 200% högre poäng än 

uppmätt hjärtfrekvensbaserad aerobisk aktivitet samt accelerometerbaserad stegräkning. 

Detta innebär att poänggränsen för Minovi borde ligga på 300 (100+199 respektive 100+189) 

för att motsvara rekommendationerna. Intressant att notera att Minovi-poängen återspeglar 

mätningar som baseras på helt olika principer (hjärtfrekvens / accelerometer) lika. 

För att demonstrera skillnaderna på gruppnivå räcker befintlig data redan – vilket återspeglas 

av att kumulativa medeldifferensen rör sig bara marginellt efter dag 43. 

 

 
 

När det gäller jämförelser på personnivå tillåter tillgänglig data ingen preliminär beräkning. 

Det skulle kräva minst 30 personer och befintlig data baseras på valida mätningar från endast 

10 olika personer med 1-10 valida mätdagar. Tabellen nedan visar stora variationer vid 

jämförelse av enstaka mätningar. (Vi avser att använda T-test för jämförelserna på 

personnivå.) 

 
 


