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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning

Syfte:Syfte:Syfte:Syfte: Att undersöka hur prestationen av deltagarnas resultat var för stroke drabbade individer,

med relativt god gångförmåga, ett till tre år efter stroke, utförda med bedömningsinstrumenten

Bergs Balanstest (BBS) och Short Physical Performance Battery - svenska versionen (SPPB-S)

som mäter bland annat balans och fysisk funktionsförmåga. Samt undersöka hur stort

samband (samtidig validitet) som förelåg mellan SPPB-S och BBS samt sambandet (samtidig

validitet) mellan delmomentet statisk balans inom SPPB-S och BBS.

Metod:Metod:Metod:Metod: Deskriptiv och korrelerande studie som analyserade redan insamlad journaldata från

bedömningsinstrumenten SPPB-S och BBS. Antal försökspersoner bestod av totalt 67

personer i åldern 65-85 år med gångförmåga på minst 10 meter, ett till tre år efter stroke.

Resultat:Resultat:Resultat:Resultat: Undersökning av prestationen för SPPB-S visade medianvärde 9 av 12 poäng,

interkvartilavståndet 3 och lägsta erhållna poäng var 0 och högsta poäng var 12. Prestationen

för BBS visade medianvärde 50 av 56 poäng, interkvartilavståndet 7, minimun 6 och

maximum 56 poäng. Prövningen av samtidig validitet för SPPB-S och BBS visade en stark

korrelation, med korrelationskoefficienten 0,8 (p<0,00). Prövning av samtidig validitet för

delmomentet balans i SPPB-S och BBS visade även det en stark korrelation, med

koefficienten 0,79 (p<0,00).

Konklusion:Konklusion:Konklusion:Konklusion: Resultatet visade att det förelåg en stark korrelation mellan SPPB-S och BBS

samt mellan delmomentet balans i SPPB-S och BBS.

KeyKeyKeyKey Words:Words:Words:Words: Bergs balance scale, short physical performance battery, concurrent validity,

descriptive, stroke.



AbstractAbstractAbstractAbstract

Aim:Aim:Aim:Aim: To examine how the performance of the participants' results were for stroke affected

individuals, with relatively good walking ability, one to three years after a stroke, performed

with assessment instruments Berg Balance Test (BBS) and Short Physical Performance

Battery - Swedish version (SPPB-S), which measures including balance and exercise capacity.

And examine how big the (concurrent validity) that existed between SPPB-S and the BBS and

the relationship (concurrent validity) between particular stage static balance in SPPB-S and

BBS.

Method:Method:Method:Method: Descriptive and correlative study analyzed already collected log data from

assessment instruments SPPB-S and BBS. A total number of 67 study participants aged 65-85

years, with the ability to walk at least 10 meters or more, one to three years after stroke were

assessed.

Results:Results:Results:Results: Examination of the performance of the SPPB-S showed descriptive data, median 9

of 12 points, interquartile range of 3, minimum 0 and maximum 12. The performance of the

BBS showed median 50 out of 56 points, interquartile range of 7, minimum 6 and maximum

56. The examination of the concurrent validity of SPPB-S and BBS showed a strong

correlation, with correlation coefficient of 0.8 (p<0.00). Examination of BBS and the

particular stage balance in SPPB-S showed a strong correlation with the coefficient of 0.79 (p

<0.00).

Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: Results showed that there was a strong correlation between SPPB-S and BBS

and between SPPB-S balance item and BBS.

KeyKeyKeyKey Words:Words:Words:Words: Bergs balance scale, short physical performance battery, concurrent validity,

descriptive, stroke.
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1.1.1.1. InledningInledningInledningInledning
Kravet på kostnadseffektiva och evidensbaserade behandlingsmetoder inom sjukvården har

inom senaste åren ökat, vilket har medfört att behovet av att använda tillförlitliga och

objektiva mätinstrument har ökat. I nuläget finns många olika mätinstrument att tillgå för

klinisk personal som bedömer balansen hos individer och det är inte enkelt för den kliniskt

verksamma sjukgymnasten att veta vilka mätinstrument som är kliniskt användbara.

Bedömningsinstrumentet BBS är ett validerat och reliabelt instrument, och används hos både

kliniker och forskare runt om i världen, medan instrumentet SPPB-S i nuläget främst används

inom forskning. Bedömningsinstrumenten har en del liknande uppgifter inom balansområdet.

SPPB-S och BBS hade inte i någon tidigare studie testats för samband med denna

patientgrupp – subakut till kronisk fas (stroke för ett till tre år sedan), när studien inleddes och

därmed var det intressant att se hur stort samband som fanns mellan instrumenten, då kliniker

i framtiden kan välja att använda SPPB-S som screening av balansen hos en patient då det är

något enklare och snabbare att utföra än BBS som är mer omfattande. I denna studie

undersöktes även testpersonernas prestation på bedömningsinstrumenten SPPB-S och BBS,

det vill säga vilka resultatet testpersonerna fick, för att sedan närmare se hur testpersonerna

skiljde sig i resultat mellan de båda instrumenten.

.

2.2.2.2. BAKGRUNDBAKGRUNDBAKGRUNDBAKGRUND

2.12.12.12.1 StrokeStrokeStrokeStroke
Stroke är den vanligaste orsaken till förvärvade neurologiska funktionshinder hos vuxna och

hör till en av våra folksjukdomar (1). Enligt World Health Organisation (WHO) definieras

den cerebrovaskulära sjukdomen stroke, eller slaganfall som den även kallas, som snabbt

påkommande störning i hjärnans funktion med symtom som varar mer än 24 timmar eller

leder till döden och där orsaken inte uppenbarligen är annan än vaskulär (2). Stroke är ett

samlingsnamn för hjärnblödning, subaracnoidalblödning eller hjärninfarkt där det sistnämnda

är vanligast (3). Hjärninfarkt definieras som en blodpropp i de blodkärl som ger syre och

näring till hjärnan och drabbar cirka 85 % av de individer som drabbas av stroke. Cirka 15

procent av strokedrabbade individer drabbas av hjärnblödning, det vill säga när blodkärl i

hjärnan brister på grund av försvagning och orsakar blödning (4). Det finns flera riskfaktorer

för att insjukna i en stroke bland annat tidigare strokeanfall, högt blodtryck, diabetes, rökning,

hjärtproblem, kostvanor och inaktivitet (3). Varje år beräknas cirka 30 000 personer i Sverige

insjukna i stroke och cirka 25 procent av dessa är under 65 år (5). Medelåldern för att drabbas
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av stroke är för kvinnor 78,6 och för män 73,6 år (6). Könsfördelningen är jämn men män

insjuknar i medeltal i yngre ålder än kvinnor (6).

2.1.1 Sekundär påverkan av stroke
Beroende på vart skadan i hjärnan skett och vilken utbredning skadan fått efter ett strokeanfall

får patienten symtom av olika slag och i olika grad. Motorisk påverkan kan ge synbara tecken

som allt ifrån koordinationsstörning till total pares. Andra vanliga funktionsnedsättningar är

påverkan på sensibiliteten, talförmågan, kognitionen samt sväljsvårigheter (7). Enligt

Socialstyrelsen är överlevnaden är hög för de flesta individer som drabbas av stroke idag men

att stroke ändå är den vanligaste dödsorsaken näst efter hjärtsjukdom och cancer (6). Mer än

50 procent av de individer som överlever en strokeattack får motoriska nedsättningar (1). Den

akuta fasen av stroke innefattar en period inom noll till sex månaders tidsintervall. Den

subakuta fasen pågår mellan sex till tolv månader och den kroniska fasen pågår från tolv

månader och framåt (8).

En vanlig konsekvens av stroke är nedsatt balansförmåga vilket visats påverka individens

gångförmåga och individens förmåga att självständigt utföra Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL)

(9). Balans definieras enligt Pollock et al (10) som ett multidimensionellt koncept, en persons

förmåga att inte falla. Balanssvårigheter kan orsakas av en sjuklig förändring i cerebellum

eller pons, eller som en konsekvens av hemipares, sensoriska nedsättningar, minskat synfält

eller kognitiva svårigheter (11). Nedsatt postural stabilitet är ett vanligt problem hos patienter

med hemiplegi efter stroke som ger utslag som nedsatt rörelsefunktion (11). Postural kontroll

definieras som en handling av att bibehålla, utföra eller återställa balansen under

kroppsställning eller aktivitet (10). För att en individ skall bibehålla eller återfå balansen

krävs bland annat att kroppens muskler kan generera kraft samt skicka sensorisk information

för att hjärnan skall veta i vilken position och rörelse kroppen befinner sig i. Detta är en

komplex interaktion mellan det neurologiska och muskulära systemen. Neurologiska

komponenter innefattar sensoriska och motoriska processer samt processer i form av adaption

och anticipitation. Strokepatienter har ofta problem med att styra muskelaktiviteten vid

korrigering av balansen, vilket leder till kokontraktioner av muskulaturen (12). Balansen hos

en individ är en förutsättning för att kunna utföra alla funktionella aktiviteter och en

grundförutsättning för att kunna sitta, resa sig från sittande till stående och för aktiviteter som

kräver gång (11). Strokepatienters nedsatta jämviktsreaktioner ger resultat som ökat posturalt
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svaj, minskat viktbärande på paretiska extremiteter samt ökad risk att falla (11). Att förbättra

balansen är således en viktig komponent i strokerehabilitering (13).

2.2.2.2.2222 KliniskKliniskKliniskKlinisk bedbedbedbedöööömningmningmningmning avavavav balansbalansbalansbalans

Bedömning av balans bör ske redan under det första dygnet vid insjuknandet av en stroke

enligt de nationella riktlinjerna (6). Att en individ skall kunna bibehålla balansen är en vital

betydelse för ett fortsatt fysiskt aktivt liv (14) och individens nuvarande balansfunktion kan

även ge kliniker en uppfattning om individens förutsättningar till rehabilitering (15). Vid

insjuknandet av stroke är fall en vanlig komplikation, därför är det av stor vikt att initialt

undersöka och bedöma patientens funktionsnedsättning för att kunna sätta in advekata

behandlingsinsatser så tidigt som möjligt i rehabiliteringen ur ett patientsäkerhetsperspektiv

(16). När kliniker väljer ett bedömningsinstrument bör denna kliniker enligt Wade (17) utgå

från att bedömningsinstrumentet är relevant för det som skall besvaras och uppnås, testet skall

vara tillförlitligt samt känsligt nog för att upptäcka förändringar, det skall vara enkelt att

genomföra och klinikern skall undersöka om eventuella likvärdiga mätinstrument finns

tillängliga (17). Om ett bedömningsinstrument ska fastställa effekten av sjukgymnastisk

intervention, behöver instrumenten förutom att vara valida och reliabla, vara sensitiva nog för

små förändringar hos individen. Bedömningsinstrumentet skall passa alla olika typer av

patienter och för sjukgymnasten vara ett enkelt, snabbt, portabel och billigt instrument att

utföra (18). Sjukgymnaster som profession vill kunna bedöma och behandla en

balansnedsättning (19). För att kunna upptäcka en ökad fallrisk hos individer är det viktigt att

det finns adekvata mätmetoder (20). Mätning av balansförmågan ger sjukgymnaster i klinisk

verksamhet ett redskap för att kunna identifiera balansproblem och välja den mest lämpliga

behandlingen för patienter (21). Sjukgymnaster har behov av ett bedömningsredskap som

bedömer patienten väl, som mäter resultatet av en behandling och som kan förutsäga eventuell

fallrisk (22). Det kan dock vara svårt att välja vilket bedömningsinstrument som passar bäst

på grund av den komplexa bilden av balans (23).

2.2.2.2.3333 UtvUtvUtvUtväääärderingsinstrumentrderingsinstrumentrderingsinstrumentrderingsinstrument

2.3.1 Bergs Balansskala (BBS)
En vanlig mätmetod för att bedöma balansförmågan hos individer med stroke är med hjälp av

BBS inom forskningssammanhang (8) och hos kliniker för rehabilitering (24). BBS bedömer

en individs balansförmåga med hjälp av en skattningsskala och mäter en persons förmåga att

kunna bibehålla en position under samtidig viljemässig rörelse (25,26). Testet mäter

funktionell balans i sittande och stående (27). Instrumentets målgrupp är äldre personer med
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balanssvårigheter (28). BBS är enligt Lundin-Olsson ett kombinerat test med flera moment

som mäter en individs fysiska funktionsförmåga (29). BBS utformades i Canada 1989 av en

sjukgymnast med medarbetare (25) och översattes till svenska 1996 (26). Testet tar ca 20-25

minuter att genomföra (27).

2.3.2 Short Physical Performance Battery- Svensk version (SPPB-S)

Bedömningsinstrumentet SPPB-S är ett standardiserat funktionellt test som avser att mäta

funktion i nedre extremitet hos målgruppen äldre, 65 år eller äldre (30), samt mäter en

individs fysiska funktionsförmåga (29), balansförmågan, styrka i nedre extremiteter och

gångförmågan (31). Instrumentet används även för att se förutsättningar hos äldre att klara

Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL) och för att predicera nedsatt funktionsförmåga hos äldre

(30). Guralnik et al utvecklade bedömningsinstrumentet SPPB i samband med en stor studie,

Population for Epidemological Study the Elderly (EPESE) i USA, där syftet var att undersöka

funktionsförmågan i nedre extremitet hos äldre kvinnor (31). Personer som testades var cirka

5000 individer över 71 års ålder. Testpersonerna i den studien utförde testet i hemmiljö och

testet behövdes därför vara lätt att utföra rent praktiskt. Testet tar cirka 5-15 minuter att

genomföra (31). Testet har sedan översatts till svenska och kallas således för SPPB-S (32).

2.2.2.2.4444 ValiditetValiditetValiditetValiditet
Validitet anger graden av hur väl instrumentet mäter det som avses mätas (33). Ett instrument

som inte är reliabelt kan inte vara valitt, dock kan instrumentet vara reliabelt utan att vara

valitt. Kriterierelaterad validitet används då forskare söker efter samband mellan poäng på ett

instrument och ett annat yttre kriterium som visats vara tillförlitligt, så kallad ”gyllene

standard”. Instrumentet anses valitt om poängen korrelerar starkt med ett yttre kriterium.

Undergrupper inom kriterierelaterad validitet är predikations validitet samt samtidig validitet.

Samtidig validitet innebär att instrumentet kan skilja på individer med olika grad av den

egenskap som skall bedömas. Via samtidig validitet kan en korrelation (samband) påvisas

mellan ett nytt mätinstrument och ett annat redan validerat mätinstrument (33).

2.2.2.2.5555 SPPB-SSPPB-SSPPB-SSPPB-S ochochochoch BBSBBSBBSBBS somsomsomsom likvlikvlikvlikväääärdigardigardigardiga bedbedbedbedöööömningsinstrumentmningsinstrumentmningsinstrumentmningsinstrument
Bedömningsinstrumenten SPPB-S och BBS har båda målgruppen äldre, samt liknande

innehåll och uppgifter. Testerna är snarlika varandra med moment som stående statisk balans

samt balans under rörelse. SPPB-S har i delmomentet balans moment som tandemstående,

samt stående med fötterna ihop som även finns som moment i BBS. Båda instrumenten har

visats vara känsliga för förändringar över tid (8,34), ha god inter-och intrabedömarreliabilitet

(32,35), god validitet och reliabilitet (24,36,37). Lundin-Olsson beskriver båda
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bedömningsinstrumenten SPPB-S och BBS som kombinerade test som mäter en persons

fysiska funktionsförmåga (29). Båda instrumenten kan beskriva aktivitetsbegränsningar, kan

följa och utvärdera fysisk funktion över tid och kan predicera för framtida vård (29).

Skillnaden mellan de två bedömningsinstrumenten är bland annat utförandetiden. SPPB-S är

ett relativt enkelt test med få moment, enbart tre delmoment varav balansdelen innefattar

stegring av balans med tre olika moment. Testet tar ca 5-15 minuter att utföra (31). BBS är

mer omfattande, och har 14 delmoment samt kräver längre tid (ca 20-25 minuter) av både

försöksledare och patient (27).

2.2.2.2.6666 BegreppetBegreppetBegreppetBegreppet fysiskfysiskfysiskfysisk funktionsffunktionsffunktionsffunktionsföööörmrmrmrmåååågagagaga
Funktionsförmåga är ett begrepp som anknyter till en människas välbefinnande och som kan

definieras utifrån individens resurser, det vill säga individens nivå på kvarstående

funktionsförmåga eller konstaterade brister i funktionen som funktionsnedsättningar (39).

Fysisk funktionsförmåga är ett stort begrepp som omfattar en individs förmåga att klara sig

fysiskt så som att kunna utföra dagliga basala aktiviteter och ADL som till exempel att kunna

äta, dricka, klä på sig, toalettbesök, sova, röra på sig, uträtta ärenden utanför hemmet,

hushållsarbete, studier och arbetslivet. Definitionen av begreppet fysisk funktionsförmåga kan

även inkludera förekomst av olika brister i funktion och hälsotillstånd (39). Fysisk funktion

kan mätas med bland annat gånghastighet, statisk balans och uppresning från stol. Tester som

mäter detta är bland annat BBS och SPPB-S (40). Vid mätning med objektiva test får

testledaren inte enbart en bild av testpersonens nuvarande fysiska funktionsförmåga utan även

personens hälsa i framtiden kan även förutses (41)

2.2.2.2.7777 Stroke-2-studienStroke-2-studienStroke-2-studienStroke-2-studien
Stroke-2-studien är ett redan pågående forskningsprojekt, som utförs vid Akademiska

Sjukhuset och Institutionen för neurovetenskap i Uppsala. Stroke-2-studien är en

randomiserad kontrollerad studie vars syfte var att karlägga fysiska och psykologiska faktorer

hos totalt 280 personer. Studien hade ett beteendemedicinskt inslag med sjukgymnastisk

intervention med försökspersoner i åldrarna 65-85 år som fick en stroke för ett till tre år sedan,

boende i ordinärt boende i Uppsala län, och som hade relativt god gångförmåga där

individerna skulle kunna gå minst 10 meter, och med god fysisk funktion. Interventionen i

studien bestod av gruppbehandling som pågick 2 gånger per vecka i 10-12 veckor, där

framförallt balans och benstyrka tränades i intervaller med Hög Intensiv Funktionell

Träningen (HIFE), där testpersonerna fick använda individanpassade viktbälten under

interventionen. Testpersonerna i studien som bedömdes individuellt var totalt 198 personer
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och de övriga intervjuades per telefon angående hälsorelaterad livskvalitet. I stroke-2-studien

undersöktes variablerna fysisk aktivitet och funktion, depression, hälsorelaterad livskvalitet,

fallrelaterad self-efficacy, Body Mass Index (BMI), kroppssammansättning, metabol

riskprofil och inflammationsstatus.

Inför randomisering i Stroke-2-studien bedömdes bland annat personernas fysiska funktion

med hjälp ett flertal bedömningsinstrument och försökspersonerna testades med bland annat

BBS och SPPB-S. Testerna utfördes vid ett och samma tillfälle. Första delen (balans och

uppresning) i SPPB utfördes först, därefter Bergs och sist gångtestet i SPPB.

Anledningen till detta upplägg var av loggistikskäl för bokningen av

behandlingsrummet. Testledaren ville samla alla bedömnings- och frågemoment där man var

i behandlingsrummet först, och sedan göra sådant som genomfördes i korridoren (gångtest)

efteråt. Flera test än dessa genomfördes även vid samma tillfälle så som 6 min gångtest samt

ett antal frågor i frågeformulär, Geriatric Depression Scale (GDS), Mini Nutritional

Assessment (MNA) och Physical Activity Scale for the Elderly (PASE).

Denna studie ”Överensstämmelse mellan bedömningsinstrumenten Bergs balansskala och

Short Physical Performance Battery-Svensk version, utvärderat på strokedrabbade individer,

ett till tre år efter stroke” använde Stroke-2-studiens data från bedömningsinstrumenten BBS

och SPPB-S vid baslinjemätningen.

2.2.2.2.8888 ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering
Att som kliniskt verksam sjukgymnast använda sig av valida och reliabla

bedömningsinstrument är av stor vikt för att säkerställa så god vård och rehabilitering som

möjligt för den strokedrabbade individen. Bedömningsinstrument skall vara tillförlitliga samt

känsliga nog att upptäcka förändringar, de skall vara enkla att genomföra och klinikern skall

undersöka om eventuella likvärdiga mätinstrument finns tillgängliga (17). SPPB-S är ett

relativt enkelt test med få moment. Testet tar cirka 5-15 minuter att utföra (31). BBS är mer

omfattande och kräver längre tid, cirka 20-25 minuter, av både försöksledare och patient (27).

Lundin Olsson beskriver båda bedömningsinstrumenten BBS och SPPB-S som kombinerade

test som mäter en persons fysiska funktionsförmåga, att båda instrumenten kan beskriva

aktivitetsbegränsningar, att de kan följa och utvärdera fysisk funktion över tid och att de kan

predicera för framtida vård (29).
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SPPB-S och BBS har inte i någon tidigare studie testats för samband och inte heller tidigare

testats för denna patientgrupp – subakut till kronisk fas (stroke ett till tre år sedan), i alla fall

inte vad undertecknad kunnat finna i litteraturen. Vid databassökning av dessa två instrument

i syfte att hitta bakgrundsfakta för uppsatsen, hur forskare ställer sig med att jämföra dessa

instrument, finner undertecknad ingen studie som talar väl mellan dem båda. Därför ville

undertecknad med denna studie undersöka hur stort sambandet mellan resultaten av SPPB-S

och BBS är och även med deskriptiv statisktik, sammanfatta redan insamlad data. Resultatet

av denna studie kan vara av intresse för sjukgymnaster i klinisk verksamhet. De är intresse för

dem att veta om de kan välja det något enklare och snabbare testet SPPB-S som ett

komplement till BBS, i ett initialt skede då man vill screena fysisk funktion och balans hos en

individ som inte kan genomföra hela BBS. Detta skulle då ge tidsbesparingar för både patient

och testledaren.

3.3.3.3. SSSSYFTEYFTEYFTEYFTE
Syftet med denna studie var att undersöka hur prestationen för BBS och SPPB-S var för

strokedrabbade individer som har en relativt god gångförmåga, ett till tre år efter stroke. Med

prestation avses testdeltagarnas resultat (poäng) på de båda bedömningsinstrumenten SPPB-S

och BBS.

Syftet var även att undersöka sambandet (samtidig validitet) mellan BBS och SPPB-S, samt

sambandet (samtidig validitet) mellan BBS och statisk balans inom SPPB-S.

3.13.13.13.1 FrFrFrFråååågestgestgestgestäääällningarllningarllningarllningar

Frågeställningar för personer med förmåga att gå minst 10 meter eller mer, ett till år efter

stroke, mätt vid ett tillfälle:

1) Hur var prestationen mätt med SPPB-S?

2) Hur var prestationen mätt med Bergs Balansskala?

3) Vilken grad av samtidig validitet förelåg mellan SPPB-S och BBS?

4) Vilken grad av samtidig validitet förelåg mellan delmomentet statisk balans i SPPB-S och

BBS?
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4.4.4.4. METODMETODMETODMETOD

4.14.14.14.1 DesignDesignDesignDesign
En kvantitativ forskningsdesign valdes utifrån studiens frågeställningar. Studiens design var

deskriptiv med avsikt att beskriva gruppens resultat mätt med BBS och SPPB-S. Studien var

även en korrelationsstudie som ville undersöka sambandet (samtidig validitet) mellan BBS

och SPPB-S och BBS och mellan BBS och delmomentet balans i SPPB-S. Designen valdes

då studien ville förklara ett samband (samtidig validitet) mellan resultatet av två skalor.

4.24.24.24.2 UrvalUrvalUrvalUrval
Denna studie har byggts på redan existerande data som insamlats från ett pågående

forskningsprojekt, Stroke-2-studien. Data för bedömningsinstrumenten BBS och SPPB-S har

använts i denna studie som insamlats för Stroke-2-studien vid baslinjemätning. Urvalet för

stroke-2-studien skedde via ett konsekutivt urval där deltagarna rekryterades via RIKS-

strokeregistret och sedvanligt patientregister för patienter bosatta i Uppsala län. Denna studies

urval av försökspersoner var således samma som stroke 2 studiens urval.

4.2.1 Inklusionskriterier
För Stroke-2-studien var inklusionskriterierna följande: Fått en stroke ett till tre år sedan,

förmåga att gå 10 meter med eller utan stöd, eller nedsatt balans (BBS resultat 52 eller färre

poäng), eller låg self-efficacy (115 eller färre poäng på False efficacy scale – swedish version

(FES-S), eller upprepade fall eller låg fysisk aktivitetsnivå som ej nådde upp till allmänna

rekommendationer (promenad minst 30 minuter 5 dagar i veckan).

I denna studie var inklusionskriterierna förutom som Stroke-2-studiens inklusionskriterier

ovan, även att försökspersonerna utfört hela bedömningsinstrumenten SPPB-S och BBS samt

att ålder och kön fanns registrerade.

4.2.2 Exklusionskriterier
För stroke-2-studien var exklusionskriterierna följande: Hypertoni (Blodtryck: 180/100),

demens, sjukhemsberoende eller på annat sätt ej boende i privat boende, språkliga eller

kognitiva besvär som gjort det svårt att förstå och deltaga i undersökningen.

Stroke-2-studiens inklusions,- och exklusionskriterier resulterade i 69 personer, varav 2

personer tackade nej till deltagande i studien.
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Urvalet för denna studie resulterade i dessa 67 personer i åldern 65-85 år, varav 17 kvinnor

och 50 män. Personernas resultat från bedömningsinstrumenten BBS och SPPB-S har

undersökts i studien.

4.34.34.34.3 GenomfGenomfGenomfGenomfööööranderanderanderande
En oberoende bedömare (sjukgymnast vid Uppsala Akademiska Sjukhus) genomförde

bedömningarna av SPPB-S och BBS för Stroke-2-studien under perioden mars 2010 – mars

2011 och data matades in. Undertecknad fick tillgång till inmatad data för SPPB samt BBS i

augusti 2012 via en excellfil som lades in i statistikprogrammet Statistical Package of social

Sciences version 18 (SPSS PASW Statistics 18,0) där data sedan bearbetades och

analyserades.

4.44.44.44.4 DatainsamlingsmetoderDatainsamlingsmetoderDatainsamlingsmetoderDatainsamlingsmetoder

Denna studie analyserade redan insamlad journaldata med fakta som ålder och kön samt

resultat från de två bedömningsinstrumenten BBS och SPPB-S. I Stroke-2 studien samlades

den data, som användes i denna studie, in via en oberoende bedömare (sjukgymnast vid

Uppsala Akademiska Sjukhus).

4.4.1 BBS (bilaga 1)

Bedömningsinstrumentet består av 14 olika moment som bedömer balansförmågan med hjälp

av en skattningsskala (22, 23). Bedömningsinstrumentet mäter en individs förmåga att inta

och bibehålla olika kroppspositioner, förmågan att bibehålla en given position under samtidig

viljemässig rörelse samt förmågan att kunna växla mellan olika positioner (22, 23). Testet

mäter funktionell balans i sittande och stående (27). Instrumentets målgrupp är äldre personer

med balanssvårigheter (28). Utrustning som krävs är: tidtagarur eller en klocka med

sekundvisare, linjal eller ett papper med avstånd markerade 0-5-12-25 cm, en sko eller toffel,

en stol med armstöd i standarhöjd, en stol utan armstöd i standardhöjd eller en säng, ett steg i

en trappa eller en pall som motsvarar steghöjden på en trappa. Testet tar ca 20-25 minuter att

genomföra (27). Varje moment som utförs graderas på en skala med noll till fyra poäng

(femgradig skala) där den maximala slutsumman är 56 poäng, och där 0 poäng på skalan för

varje moment innebär att personen inte kan utföra momentet säkert eller självständigt (27).

Resultat på mindre än 45 poäng tolkas som en högre fallrisk (38).

BBS har visats ha hög validitet och reliabilitet (24). Skalan är testad för

interbedömarreliabilitet (ICC=0,98) och intrabedömarreliabilitet (ICC=0,98) som båda visade

höga värden (35). En förändring på 4 poäng har kunnat påvisa vara ett gränsvärde för vad som
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är statistiskt säkerställd förändring (34). BBS har visats ha hög evidens för känslighet av

förändringar över tid i den akuta fasen av stroke, samt i den subakuta och kroniska fasen hos

individer där man i utgångsläget haft ett lågt BBS resultat (det vill säga lika med eller mindre

än 35 poäng) (8). För individer med redan höga poäng på BBS i utgångsläget är det oklart om

en liten förbättring gjorts eller om testet inte är tillräckligt känsligt för att visa förändringar (8).

En nackdel med BBS är dess tak - och golveffekt, som kan begränsa dess användning hos

individer med lättare balansproblem i ett senare skede samt individer med svårare

balansproblem i ett tidigare stadium av stroke (24).

4.4.2 SPPB-S (Bilaga 2)
Bedömningsinstrumentet är ett standardiserat funktionellt test som avser att mäta funktion i

nedre extremitet hos målgruppen äldre, 65 år eller äldre (30). Instrumentet används även för

att se förutsättningar hos äldre att klara Aktiviteter i Dagliga livet (ADL) och för att predicera

nedsatt funktionsförmåga hos äldre (30). SPPB-S testar funktionerna benstyrka, gångförmåga

och balans och dessa är viktiga för att en person skall kunna klara sig självständigt (38,39).

Utrustning som behövs för testet är en stol, en gångsträcka på fyra meter (alternativt 3 meter)

samt ett tidtagarur (31,32). Testet innefattar tre delmoment: statisk balans, gång och

uppresning från stol. Testet inleds med delmomentet balans som har tre moment varav

svårighetsgraden stegras vid varje moment. Momenten i balans är: 1. Stå tätt ihop med

fötterna i tio sekunder. 2. Semitandemstående i tio sekunder, där patienten står med den bakre

fotens stortå emot och i höjd med insidan av den främre fotens häl. 3. Tandemstående i tio

sekunder, där patienten står på en linje så att den bakre fotens tår nuddar den främre fotens häl.

Testet fortsätter därefter med delmomentet gång där man mäter den bästa tiden det tar för

patienten att gå tre eller fyra meter i sin egen normala gångtakt, varav personen får två försök

på sig. Det sista delmomentet i testet består av uppresningar från stol, varav patienten skall

klara fem uppresningar från stol utan hjälp av händer (armarna korsade över bröstet) så snabbt

som möjligt på tid (31). SPPB tar ca fem till femton min att utföra med dess tre olika

delmoment (31). Poängskalan är noll till fyra för varje delmoment i testet varav tolv är

maxpoäng (31). Slutsumman av poängen kan klassificeras i testet enligt följande: Noll till tre=

stor begränsning, fyra till sex = moderat begränsning, sju till nio = mild begränsning, tio till

tolv = minimal begränsning (42).

Originalversion av SPPB har visats ha hög test-retest reliabilitet och är känslig för

förändringar över tid (39). SPPB har visats ha hög reliabilitet, testat i USA med
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intraklasskorrelationskoefficient-värden som sträcker sig mellan 0,88 och 0,92 (36). I denna

studie har balansdelen i SPPB (originalversionen) visats ha god reliabilitet med ICC värden

0,70 till 0,82 (36). SPPB har visats ha hög reliabilitet för delmomentet gång och uppresningar

från stol, men något lägre för balansmomentet, därmed har balansdelen i SPPB

rekommenderats att inte användas separat (42).

Nackdelen med SPPB är att hos individer med god fysisk funktion kan en eventuell takeffekt

ses (45). En meningsfull skillnad (substantial change) i SPPB är ett poäng enligt Perera et al

(44). SPPB är validitetstestad för yt-, samtidig-, begrepps-, och predikationsvaliditet (46–49).

Testet har översatts till en svensk version och kallas då SPPB-S (32). Den svenska versionen

indikerar god intra- och interbedömarreliabilitet och god användbarhet (32). Guralnik et al

visade att summan av poängen på testet är högt förutsägande för att visa påföljande

funktionshinder i en grupp på 70-åriga individer eller äldre (48). Det visades att individer med

den lägsta poängen på testet hade fyra gånger så stor risk att få funktionsnedsättningar i ADL

fyra år senare jämfört med andra individer som utfört testet och fått höga poäng (3). Testet har

använts mycket för att utvärdera och förutse äldre individers risk att förlora förmågan att

kunna bo självständigt (48). SPPB har i en studie som gjorts på inneliggande personer på

sjukhus med hjärtkärl - eller lungsjukdomar över 65 år kunnat utvärdera risken för personer

att åter hamna på sjukhus eller avlida inom det kommande året (50). Ny forskning visar att

SPPB har god validitet och reliabilitet, testat i olika populationer, och kan därmed öka

användningen kliniskt runt om i världen (37). För övrigt är SPPB ett av de mest använda

bedömningsinstrumenten för att mäta fysisk funktionsförmåga hos äldre och hos olika

populationer (48).

4.54.54.54.5 DatabearbetningDatabearbetningDatabearbetningDatabearbetning
Programvaran som använts för att sammanställa och bearbeta redan insamlad data var

statistikprogrammet SPSS PASW Statistics 18,0. Beräkningarna utfördes på summan av varje

individs poäng på bedömningsinstrumenten BBS, SPPB-S och på delmomentet statisk balans

i SPPB-S. Insamlad data analyserades på ordinal skalnivå för alla frågeställningar då

variablernas skalsteg inte är lika långa och de kan rangordnas.

I frågeställning 1 och 2 användes deskriptiv statistik för att beskriva resultaten och dessa

redovisas i studien med medianvärde, interkvartilavstånd samt minimum - och maximum

värde (33).
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I frågeställning 3 och 4 användes Spearmans rangkorrelationstest som statistisk metod för att

undersöka korrelationen och beräkna styrkan av sambandet mellan BBS och SPPB-S samt

mellan BBS och delmomentet statiskt balans i SPPB-S. Metoden valdes då variablerna i

frågeställningarna BBS och SPPB-S är på ordinal skalnivå (33). Korrelationerna för

frågeställningarna bedömdes enligt följande: 0,90–1,00 = ”mycket stark”, 0,70–0,89 =”stark”,

0,50–0,69 =”måttlig”, 0,26–0,49 =”låg” och <0,25 = ”mycket låg” (51). Signifikansnivån som

valdes var p<0,05 (33).

4.64.64.64.6 EtiskaEtiskaEtiskaEtiska öööövervvervvervverväääägandengandengandenganden
Deltagarna i Stroke-2-studien fick information om att deltagande i studien var frivilligt och att

personen kunde avsluta deltagandet när som helst under studiens gång. Deltagarna i studien

garanterades konfidentialitet av resultatet i presentationen. Stroke 2-interventions studie är

godkänd utav den regionala etikprövningsnämnden, diarienummer 2009/067. Undertecknad

fick godkännande av studieansvarig för Stroke 2-studien att ta del av redan insamlad data för

att utföra denna studie.

5.5.5.5. ResultatResultatResultatResultat

5.15.15.15.1 BakgrundsvariablerBakgrundsvariablerBakgrundsvariablerBakgrundsvariabler
Studien inkluderade totalt 67 personer av båda könen i åldern 65-85 år. Medelåldern för

gruppen var 73 år, och standarddeviation 5,3. Andelen kvinnor var 17 stycken (25 %) och

andelen män var 50 stycken (75 %).
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5.25.25.25.2 ResultatredovisningResultatredovisningResultatredovisningResultatredovisning

5.2.1 Prestation mätt med SPPB-S

Resultatet visade att individernas prestation (poäng) i bedömningsinstrumentet var md=9 (Q3-

Q1=3) minimun 0 – maximum 12, figur 1.

Figur 1. Fördelning av resultatet av försökspersoners poäng vid bedömning med

bedömningsinstrumentet SPPB-S, testat på personer ett till tre år efter stroke. Nummer 56, 30

och 29 är individnummer, och står för outliers, det vill säga värden längre bort än 1,5 från

lådans längd.
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5.2.2 Prestation mätt med BBS

Resultatet visade att individernas prestation (poäng) i bedömningsinstrumentet var md=50

(Q3-Q1=7) minimum 6 - maximum 56 poäng, figur 2.

Figur 2. Fördelning av försökspersoners poäng vid bedömning med bedömningsinstrumentet

BBS, testat på personer ett till tre år efter stroke. Max poäng för testet är 56 poäng. Nummer

11, 56, 29 och 30 är individnummer, och står för outliers, det vill säga värden längre bort än

1,5 från lådans längd.
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5.2.3 Sambandet SPPB-S och BBS Korrelationskoefficienten för summan av SPPB-S och

BBS beräknat med Spearmans rangkorrelationstest var 0,8 (p=0,00), figur 3.

Figur 3. Samband mellan SPPB-S och BBS, utvärderat på stroke drabbade individer ett till tre år efter

stroke.

5.2.4 Sambandet delmomentet statisk balans i SPPB-S och BBS

Korrelationskoefficienten för summan av delmomenten balans i SPPB-S och BBS beräknat

med Spearmans rangkorrelationen var 0,79 (p=0,00), figur 4.

Figur 4. Samband mellan delmomentet balans i SPPB-S och BBS.
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6.6.6.6. DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion

6.16.16.16.1 ResultatsammanfattningResultatsammanfattningResultatsammanfattningResultatsammanfattning

Resultatet visade att individernas prestation mätt med SPPB-S gav median 9,

interkvartilavstånd 3, minimum poäng 0 och maximum poäng 12. Resultatet för individernas

prestation mätt med BBS gav median 50, interkvartilavstånd 7, minimum poäng 6 och

maximum poäng 56. Resultat för samtidig validitet mellan SPPB-S och BBS visade

korrelationskoefficienten 0,8 (p=0,00) vilket innebär ett starkt samband (51). Resultatet

samtidig validitet mellan delmomentet balans i SPPB-S och BBS visade

korrelationskoefficienten 0,79 (p=0,00) vilket visar ett starkt samband (51).

6.26.26.26.2 ResultatdiskussionResultatdiskussionResultatdiskussionResultatdiskussion

Sjuttiofem procent av de som deltog i studien var män och 25 procent var kvinnor, vilket ger

en något ojämn könsfördelning i denna studie. Eventuellt skulle ett annat resultat ha kunnat

ses om det varit fler kvinnor än män i studien, eller lika antal mellan könen. Vuxna kvinnor

och män skiljer sig markant i kroppssammansättning, där män i allmänhet har mer

muskelmassa och mindre fettmassa än kvinnor. Män har framförallt mer muskelmassa i övre

extremiteten (52). Sarkopeni – det vill säga förlust av muskelmassa förekommer i större

omfattning hos kvinnor än hos män under 70 års ålder men i åldersgrupper över 80 år är det

tvärtom (53). Kvinnor har i regel en längre förväntad livslängd än vad män har och trots detta

har studier påvisat att äldre män presterar bättre än äldre kvinnor i test av fysisk

funktionsförmåga (41). Effekten av detta kan i denna studie eventuellt ha bidragit till att

männen presterat något bättre på testerna, vilket eventuellt gett ett högre medianvärde än om

könsfördelningen varit mer jämn. Deltagare i denna studie var boende i ordinärt boende och

över 65 års ålder. En orsak till att det var färre kvinnor än män som deltog i studien kunde

vara att kvinnor som drabbas av stroke i regel är äldre, och hög ålder är en bidragande faktor

för ökad fysisk funktionsbegränsning, vilket kan resultera i att färre kvinnor kan bo kvar

självständigt hemmavid (54). Kvinnor som fått en stroke har ofta högre fysisk

funktionsförmåga i vardagliga situationer än män, både före och efter att de drabbats utav en

stroke vilket riskerar att kvinnor inte klarar av att bo kvar i ordinärt boende (55). När kvinnor

drabbas utav sin första stroke är de oftast äldre än männen, de påvisade könsskillnaderna i

nedsättning av funktionsförmåga kvarstår dock även efter åldersjustering (55).

Bedömningsinstrumenten som användes i studien är avsedda för målgruppen äldre vilket

således inte borde göra någon större skillnad i om män eller kvinnor utför testerna.
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Box plot figurerna för resultatet av BBS och SPPB-S i frågeställning 1 och 2 visade liknande

resultat där resultatet visar att samma personer följer varandra vad gäller outliers (uteliggare)

och extremvärden vilket visar att båda testerna följer varandra väl.

Sambandet mellan de båda instrumenten kan tolkas som starkt då korrelationskoefficienten

var över 0,70 (51). Sambandet beror troligtvis inte på slumpen då den valda signifikansnivån

för studien var p<0,05 (33). Patientgruppen som utförde testerna är en homogen grupp som

kan beskrivas ha en relativt god fysisk funktionsförmåga för att vara äldre och ha haft en

stroke. Gruppen var hemmaboende och kunde gå minst 10 meter eller mer. Kanske hade det

blivit ett svagare samband mellan testerna om dessa utförts på personer med sämre

gångförmåga och med större funktionsnedsättning.

Den höga korrelationen mellan bedömningsinstrumenten kan även bero på att testerna liknar

varandra väl. Instrumenten är båda kombinerade test som mäter en persons fysiska

funktionsförmåga (29). Båda instrumenten kan beskriva aktivitetsbegränsningar, de kan följa

och utvärdera fysisk funktion över tid och kan predicera för framtida vård (29). Detta kan ha

bidragit till den höga korrelationen mellan instrumenten. Instrumentet SPPB-S har korrelerat

väl med andra liknande redan validerade bedömningsinstrument (46).

En ny studie av Nguyen et al (56), publicerad år 2012, har jämfört olika kliniska - och

forskningsrelaterade mätmetoder för balans hos äldre personer över 70 års ålder. Där har de

bland annat utvärderat om enklare kliniska mätmetoder så som SPPB (originalversionen)

korrelerar med BBS. Resultatet visade att BBS korrelerade starkt med SPPB (r=0,7) och

(p<0,001). Man undersökte även korrelationen mellan delmomentet balans i SPPB-S och BBS

som visade stark korrelation (r=0,74) (56). Den starka korrelationen mellan de två

bedömningsinstrumenten i studien bekräftas av Nguyen et al´s studies resultat.

SPPB-S används i många studier runt om i världen och enligt Lundin Olsson har instrumentet

använts över 25 gånger i olika studier år 2007 och år 2008 (29).

BBS har i tidigare studier uppvisat en takeffekt (45). I denna studie uppnådde tre personer

maxpoäng på BBS och flera personer låg precis under maxpoäng i resultat. På SPPB-S

uppnådde tio personer maxpoäng. Detta kan eventuellt tyda på att BBS som

bedömningsinstrument är känsligare än SPPB-S för att identifiera balansproblem i och med

att färre nådde maxpoäng.



- 18 -

Sambandet mellan delmomentet balans i SPPB-S och BBS kan tolkas som starkt då

korrelationskoefficienten är över 0,70 (51). Sambandet beror troligtvis inte på slumpen då

signifikansnivån var p<0,05 (33). Den starka korrelationen kan bero på att både delmomentet

balans i SPPB-S och BBS har ett mål att utvärdera balansen hos målgruppen äldre. Testerna

är snarlika varandra med moment som stående statisk balans samt balans under rörelse.

SPPB-S har i delmomentet balans moment som tandemstående, samt stående med fötterna

ihop som även finns som moment i BBS vilket eventuellt kan bidra till den starka

korrelationen.

Flera studier som undersöker korrelation mellan delmomentet balans i SPPB-S och andra

standardiserade balanstest skulle eventuellt bidra till att kliniker i framtiden kan använda

enbart delmomentet balans i SPPB-S som en snabb screening av balansen hos en patient som

inte orkar och/eller kan utföra ett längre omfattande balanstest.

6.2.1 Studiens resultats generaliserbarhet

Deltagarna som utfört testerna är en homogen grupp som alla drabbats av stroke för ett till tre

år sedan och är mellan 65-85 år med relativt god fysisk funktion. Det ger troligtvis en god

generaliserbarhet för att kunna applicera resultatet av gruppens prestation för

bedömningsinstrumenten SPPB-S och BBS (frågeställning 1 och 2) till individer som haft

stroke med samma utgångsläge som försöksgruppen.

Generaliserbarheten för studiens resultat för korrelationen mellan bedömningsinstrumenten

SPPB-S och BBS (frågeställning 3) samt korrelationen mellan delmomentet balans inom

SPPB-S och BBS (frågeställning 4) är troligtvis god för att kunna applicera detta resultat till

samma grupp av individer som denna studie erhållit, det vill säga individer med relativt god

fysisk funktion, 65-85 års ålder som drabbats av en stroke ett till tre år sedan.

Generaliserbarheten för studiens resultat på gruppens prestation och korrelation mellan

bedömningsinstrumenten för nyligen strokedrabbade individer är troligtvis något mindre. Men

resultatet kan säkerligen antas vara generaliserbara inom denna grupp för strokedrabbade

äldre i subakut till kronisk fas och även personer som fick en stroke för över 3 år sedan, då

studien har ett brett åldersspann. Målgruppen för de båda bedömningsinstrumenten som

använts i studien är äldre personer, vilket kan minska generaliserbarheten för studiens hela

resultat till yngre individer med god fysisk funktion där ett bedömningsinstrument med högre

svårighetsgrad kan behövas för att bedöma exempelvis balansförmågan.
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För att studiens resultat ska få en större generaliserbarhet och en ökad tillförlitlighet bör

ytterligare studier genomföras med större och olika patientgrupper samt på olika åldrar.

6.36.36.36.3 MetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussion

En styrka med studien var att den utfördes på en något mer homogen patientgrupp. En annan

styrka med denna studie var att bedömningarna utfördes på äldre patienter över 65 års ålder

vilket instrumenten BBS och SPPB-S har som målgrupp. Denna studie har analyserat redan

insamlad data från en redan pågående studie och författaren har således inte kunnat påverka

individernas resultat vid bedömningarna och har således varit objektiv till mätningarna vilket

även kan vara en styrka med studien.

I en ny studie av Freire et al (37) undersökte forskarna SPPB i olika populationer. Freire et al

analyserar delmomenten i SPPB-S var för sig så som denna studie analyserat delmomentet

statisk balans korrelerat med BBS. I Freires studie undersöktes SPPB utifrån validitet och

reliabilitet, där analyserna genomfördes på intervallnivå och inte utifrån ordinalnivå som i

denna studie. Det kan diskuteras om ordinalskala är rätt datanivå för korrelationsanalyserna i

denna studie. För beräkningar på intervallnivå krävs normalfördelning av data samt gärna ett

stort material. Detta hade Freires studie (37) men inte all data i denna studie, därför valdes i

denna studie att utföra beräkningarna på ordinalnivå.

I Stroke-2-studien utförde försökspersonerna testerna BBS och SPPB-S under samma dygn.

Att utföra båda testerna under samma dygn kan eventuellt ha bidragit till att

försökspersonerna blivit trötta efter första testet och kan således ha fått sämre poäng vid test

nummer två.

6.2.2 Klinisk relevans
Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) i paragraf ett

kapitel två, beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att arbeta i

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Tidigare forskning pekar på att

delmomentet balans i originalversionen SPPB har något lägre reliabilitet än delmomentet

gång och uppresning från stol som visats ha hög reliabilitet, därmed har det rekommenderats

att inte använda balansmomentet separat (42). Prövningen av delmomentet balans i denna

studie hade endast som avsikt att pröva validiteten av delmomentet, inte att använda det

separat. Hälso- och sjukvårdspersonal kan med denna studies resultat se att instrumentet

SPPB-S och delmomentet statisk balans i SPPB-S har ett högt samband med instrumentet

BSS som enskilt visats ha hög validitet och reliabilitet (24). Detta kan ge personalen möjlighet
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att välja instrumentet SPPB-S som ett komplement, eller istället för BBS och fortfarande

arbeta utifrån vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet. Att personalen kan använda SPPB-S

eller enbart delmomentet statisk balans i SPPB-S, som screening av balans i ett intitialt skede

utav stroke när man snabbt behöver veta patientens balansförmåga, då BBS kan vara för

mödosamt för patienten att utföra.

BBS med dess golv- och takeffekt begränsar instrumentets användning vid ett akut skede hos

personer med svåra balanssvårigheter samt för personer med lättare balanssvårigheter i ett

senare skede (24). Resultatet av denna studie kan vara av intresse för sjukgymnaster eftersom

de kan välja det lite enklare och snabbare instrumentet SPPB-S som screening för bedömning

av fysisk funktion och balans om det finns lite tid till förfogande eller vid ett akut skede hos

personer med svårare balanssvårigheter. Detta skulle ge tidsbesparingar för både patient och

testledaren då SPPB-S är ett relativt enkelt test med få moment, enbart tre delmoment.

Bedömningsinstrumentet BBS finns med i databasen 2.0 den nya versionen samt den äldre

databasen för mätmetoder på Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds (LRS) hemsida (28).

SPPB-S finns inte med i någon av databaserna på LSR:s hemsida, men kan sökas fram via

hemsidans förstasida för att få fram manualen. Denna studie visar att SPPB-S är jämbördig

BBS och därför bör SPPB-S finnas med som mätmetod på LRS hemsida utifrån att citering av

SPPB-S är omfattande i vetenskapliga sammanhang, för att flera sjukgymnaster ska kunna

använda instrumentet.

6.36.36.36.3 KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion
Resultatet visade en stark samtidig validitet för SPPB-S och BBS samt stark samtidig validitet

för delmomentet statiskt balans inom SPPB-S och BBS. Studiens resultat bör tolkas med

försiktighet, då studien genomfördes på en patientgrupp med relativt få deltagare och med

avgränsad ålder och funktionsnivå. Fler studier med större grupp bör genomföras för att

säkerställa resultatet av denna studie.
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BERGSBERGSBERGSBERGS BALANSSKALABALANSSKALABALANSSKALABALANSSKALA

MANUAL

Instruktion
Visa och förklara för patienten före varje moment som han/hon ska utföra. Det är det
fffföööörstarstarstarsta fffföööörsrsrsrsööööketketketket som ska poängsättas.Det är därför mycket viktigt att patienten från
början får all den information som behövs så att han/hon förstår vad som ska göras. Ge
information på ett naturligt sätt och använd den skrivna instruktionen till varje moment
endast som utgångspunkt. Komplettera exempelvis med "Vill Du vara snäll och...." eller
"I nästa uppgift ska Du...".

Poängsättning
I många moment ska patienten bibehålla en given ställning under en viss tid. Du ger
gradvis en lägre poäng om de olika kriterierna för tid och avstånd inte uppfylls, om
patienten kräver tillsyn eller om hon/han tar stöd eller behöver hjälp av en person. Med
tillsyn menas att du känner att du måste vara beredd att ge stöd eftersom det finns risk
att patienten ska tappa balansen. Med stöd och hjälp menas fysisk kontakt mellan
patienten och ett stadigt föremål eller en person.
Patienten väljer själv vilket ben hon/han vill stå på eller hur långt hon/han vill sträcka sig
framåt. Det innebär exempelvis i moment 8 att patienten får noll poäng om hon/han
sträcker sig för långt fram och tappar balansen. Patientens insikt om sin förmåga
påverkar således utförandet och därigenom poängsättningen. Om du är tveksam vilken
poäng som bäst motsvarar det som patienten klarar av ska du alltid välja detdetdetdet lllläääägregregregre
alternativet.alternativet.alternativet.alternativet. Det innebär att patienten åtminstone klarar den poängen, men inte den
närmast högre.

Utrustning
För att utföra bedömningen behövs
• ett tidtagarur eller en klocka med sekundvisare
• en linjal eller annat föremål (exempelvis baksidan av skattningsformuläret) markerat
med ett noll-läge samt 5, 12 och 25 cm
• sko eller toffel
• stol i standardhöjd med armstöd samt en stol utan armstöd eller säng
• ett steg i en trappa eller en pall med motsvarande steghöjd.
Dokumentation
Vid upprepad bedömning är det mycket viktigt att du inteinteinteinte ser resultatet av den tidigare
bedömningen. Om du ser den poäng som patienten fått vid en tidigare skattning finns
risk att du påverkas i din poängsättning. Under testproceduren markerar du direkt i
skattningsformuläret den poäng som motsvarar patientens resultat. För sedan
över testresultatet på formuläret för upprepade mätningar (bilaga).

Skalan är utvecklad av Dr. Berg, Center for Gerontology &Health Care Research, Brown University, Providence, RI, USA. Efter
tillstånd av Dr. Berg är skalan översatt enligt en metod för anpassning av mätinstrument mellan kulturer. Denna version är något
omarbetad efter en prövning av interbedömarreliabilitet. Skalan får användas fritt men ej ändras. Upplysningar kan ges av Lillemor
Lundin-Olsson, Jane Jensen, Kerstin Waling på Hälsohögskolan i Umeå, tel:090/15 86 00 eller Institutionen för geriatrik, Umeå
Universitet, 901 87 Umeå, tel: 090/10 21 88.
REFERENSER:
1. Berg K, Wood-Dauphinée S, Williams JI, Gayton D. Measuring balance in the elderly: preliminary development of an i
nstrument. Physiother Can 1989;41:304-311.
2. Berg K. Balance and its measure in the elderly: a review. Physiother Canada 1989;41:240-245.
3. Berg KO, Maki BE, Williams JI, Holliday PJ. Clinical and laboratory measures of postural balance in an elderly
population. Arch Phys Med Rehabil 1992;73:1073-1080.
4. Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI, Maki B. Measuring balance in the elderly: Validation of an instrument.
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5. Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI. The balance scale: reliability assessment with elderly residents and patients
with an acute stroke. Scand J Rehab Med 1995;27:27-36.

1. SITTANDE TILL STÅENDE
INSTRUKTION: Ställ Dig upp. Försök att inte använda händerna som stöd.
För att få 2 poäng får patienten göra fler än ett försök i detta moment .

( ) 4 kan ställa sig upp utan att använda händerna och själv hitta balansen
( ) 3 kan ställa sig upp självständigt med hjälp av händerna
( ) 2 kan ställa sig upp med hjälp av händerna efter flera försök
( ) 1 behöver minimal hjälp av en person för att ställa sig upp eller för att hitta balansen
( ) 0 behöver måttlig eller maximal hjälp av en eller flera personer för att ställa sig upp

2. STÅ UTAN STÖD
INSTRUKTION: Stå i 2 minuter utan stöd.
För att få 1 poäng får patienten göra fler än ett försök i detta moment.

( ) 4 kan stå säkert i 2 minuter
( ) 3 kan stå 2 minuter med tillsyn
( ) 2 kan stå 30 sekunder utan stöd
( ) 1 behöver flera försök för att stå 30 sekunder utan stöd
( ) 0 kan inte stå 30 sekunder utan stöd

OmOmOmOm patientenpatientenpatientenpatienten kankankankan stststståååå 2222 minuterminuterminuterminuter utanutanutanutan ststststööööd:d:d:d: ssssäääätttttttt fullfullfullfull popopopoäääängngngng fffföööörrrr "sitta"sitta"sitta"sitta
utanutanutanutan ryggstryggstryggstryggstööööd"d"d"d" ochochochoch fortsfortsfortsfortsäääätttttttt tilltilltilltill uppgiftuppgiftuppgiftuppgift 4.4.4.4.

3. SITTA UTAN RYGGSTÖD MED STÖD FÖR FÖTTERNA PÅ GOLV ELLER PALL
INSTRUKTION: Sitt med korslagda armar i 2 minuter. Om patienten inte förstår
att han/hon inte ska luta mot ryggstödet bör detta moment utföras där ryggstöd
saknas, exempelvis i sängen.

( ) 4 kan sitta tryggt och säkert i 2 minuter
( ) 3 kan sitta 2 minuter med tillsyn
( ) 2 kan sitta i 30 sekunder
( ) 1 kan sitta i 10 sekunder
( ) 0 kan inte sitta 10 sekunder utan stöd

4. STÅENDE TILL SITTANDE
INSTRUKTION: Sätt Dig.

( ) 4 sätter sig ned på ett säkert sätt med minimal hjälp av händerna
( ) 3 kontrollerar nedsittningen med hjälp av händerna
( ) 2 använder baksidan av benen mot stolen för att kontrollera nedsittningen
( ) 1 sätter sig självständigt men okontrollerat
( ) 0 behöver hjälp av en person för att sätta sig ned
3
Skalan är utvecklad av Dr. Berg, Center for Gerontology &Health Care Research, Brown University, Providence, RI, USA. Efter
tillstånd av Dr. Berg är skalan översatt enligt en metod för anpassning av mätinstrument mellan kulturer. Denna version är något
omarbetad efter en prövning av interbedömarreliabilitet. Skalan får användas fritt men ej ändras. Upplysningar kan ges av Lillemor
Lundin-Olsson, Jane Jensen, Kerstin Waling på Hälsohögskolan i Umeå, tel:090/15 86 00 eller Institutionen för geriatrik, Umeå
Universitet, 901 87 Umeå, tel: 090/10 21 88.

5. FRÅN SITTANDE PÅ EN STOL MED ARMSTÖD TILL EN ANNAN
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UTAN ARMSTÖD OCH VICE VERSA
INSTRUKTION: Undersökaren placerar en stol med armstöd i 90° vinkel mot en stol utan
armstöd eller mot en säng. Flytta Dig från stolen med armstöd till stolen utan
armstöd/sängen. Använd händerna så lite som möjligt. Flytta dig sedan från stolen (utan
armstöd)/sängen till stolen med armstöd. Om patienten inte kan flytta sig åt båda hållen kan
undersökaren flytta stolen efter den första överflyttningen. Det viktiga är att överflyttningen
sker från en stol med armstöd och från en stol utan armstöd/säng.

( ) 4 kan förflytta sig säkert med minimal hjälp av händerna
( ) 3 kan förflytta sig säkert med påtaglig hjälp av händerna
( ) 2 kan förflytta sig med hjälp av muntliga ledtrådar och/eller tillsyn
( ) 1 behöver hjälp av en person
( ) 0 behöver hjälp av två personer

6. STÅ UTAN STÖD MED SLUTNA ÖGON
INSTRUKTION: Blunda och stå stilla i 10 sekunder.

( ) 4 kan stå säkert i 10 sekunder
( ) 3 kan stå 10 sekunder med tillsyn
( ) 2 kan stå i 3 sekunder
( ) 1 står stilla men måste öppna ögonen inom 3 sekunder
( ) 0 behöver hjälp för att inte falla
7. STÅ UTAN STÖD MED FÖTTERNA INTILL VARANDRA
INSTRUKTION: Sätt fötterna intill varandra och stå utan stöd.
( ) 4 kan självständigt sätta fötterna intill varandra och står säkert i 1 minut
( ) 3 kan självständigt sätta fötterna intill varandra och står 1 minut med tillsyn
( ) 2 kan självständigt sätta fötterna intill varandra menmenmenmen kankankankan inteinteinteinte stå kvar i 1 minut
( ) 1 behöver hjälp för att inta ställningen men kan stå 15 sekunder med fötterna
intill varandra
( ) 0 behöver hjälp för att inta ställningen och kan inte stå kvar i 15 sekunder

8. STRÄCKA SIG FRAMÅT MED UTSTRÄCKT ARM I STÅENDE
INSTRUKTION: Lyft armen framåt till 90 grader. Sträck ut fingrarna och sträck
Dig framåt så långt Du kan. Undersökaren fäster eller håller en linjal, alternativt ett
papper markerat med noll-läge och 5,12,25 cm, mot väggen. Noll-läget ska vara jäms
med långfingrets fingertopp då armen är framsträckt i 90 grader. Fingrarna eller armen får
inte nudda vid väggen. Mät på linjalen hur långt fingertoppen når i det mest framsträckta
läget. När det är möjligt ska patienten använda båda armarna vid framåtsträckningen för
att undvika rotation av bålen.

( ) 4 kan sträcka sig framåt på ett säkert sätt mer än 25 cm
( ) 3 kan sträcka sig framåt på ett säkert sätt mer än 12 cm
( ) 2 kan sträcka sig framåt på ett säkert sätt mer än 5 cm
( ) 1 sträcker sig framåt men behöver tillsyn
( ) 0 tappar balansen vid försök/behöver yttre stöd
Skalan är utvecklad av Dr. Berg, Center for Gerontology &Health Care Research, Brown University, Providence, RI, USA. Efter
tillstånd av Dr. Berg är skalan översatt enligt en metod för anpassning av mätinstrument mellan kulturer. Denna version är något
omarbetad efter en prövning av interbedömarreliabilitet. Skalan får användas fritt men ej ändras. Upplysningar kan ges av Lillemor
Lundin-Olsson, Jane Jensen, Kerstin Waling på Hälsohögskolan i Umeå, tel:090/15 86 00 eller Institutionen för geriatrik, Umeå
Universitet, 901 87 Umeå, tel: 090/10 21 88.
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9 STÅ OCH TA UPP FÖREMÅL FRÅN GOLV
INSTRUKTION: Ta upp sko/toffel som ligger framför Dina fötter.

( ) 4 kan ta upp skon lätt och på ett säkert sätt
( ) 3 kan ta upp skon men behöver tillsyn
( ) 2 kan inte ta upp skon, men når 2,5-5 cm från skon och håller
självständigt balansen
( ) 1 kan inte ta upp skon och behöver tillsyn vid försöket
( ) 0 kan inte försöka/behöver hjälp för att inte tappa balansen

10. VRIDA OCH TITTA BAKÅT ÖVER VÄNSTER OCH HÖGER AXEL I STÅENDE
INSTRUKTION: Vrid och titta direkt bakom Dig över vänster axel. Upprepa åt
höger. För att få en bra rotation i hela kroppen kan undersökaren stå bakom
patienten och hålla ett föremål som patienten uppmuntras att titta på.

( ) 4 tittar bakåt åt båda hållen och roterar i hela kroppen
( ) 3 tittar bakåt åt ena hållet, mindre god rotation åt andra hållet
( ) 2 vrider endast åt sidorna men bibehåller balansen
( ) 1 behöver tillsyn under vridrörelsen
( ) 0 behöver stöd för att inte falla

11. VÄNDA 360 GRADER
INSTRUKTION: Vänd Dig runt ett helt varv. STANNA. Vänd Dig sedan ett helt
varv åt andra hållet.

( ) 4 kan vända säkert 360 grader på 4 sekunder eller mindre.
( ) 3 kan vända säkert 360 grader endast åt ena hållet på 4 sekunder eller mindre
( ) 2 kan säkert men långsamt vända 360 grader
( ) 1 behöver tillsyn eller muntliga ledtrådar
( ) 0 behöver stöd under vändningen

12. STÅ UTAN STÖD OCH VÄXELVIS PLACERA FOT PÅ PALL
INSTRUKTION: Sätt växelvis upp en fot i taget på pallen/trappsteget. Fortsätt
tills vardera foten har rört vid pallen 4 gånger.
( ) 4 kan stå självständigt och säkert och klarar att sätta upp varje fot 4 gånger
på 20 sekunder
( ) 3 kan stå självständigt och klarar att sätta upp varje fot 4 gånger på mer än
20 sekunder
( ) 2 kan klara att sätta upp varje fot 2 gånger utan hjälp men med tillsyn
( ) 1 kan klara mer än 1 gång med varje fot med minimal hjälp
( ) 0 behöver hjälp för att inte falla/kan inte försöka
Skalan är utvecklad av Dr. Berg, Center for Gerontology &Health Care Research, Brown University, Providence, RI, USA. Efter
tillstånd av Dr. Berg är skalan översatt enligt en metod för anpassning av mätinstrument mellan kulturer. Denna version är något
omarbetad efter en prövning av interbedömarreliabilitet. Skalan får användas fritt men ej ändras. Upplysningar kan ges av Lillemor
Lundin-Olsson, Jane Jensen, Kerstin Waling på Hälsohögskolan i Umeå, tel:090/15 86 00 eller Institutionen för geriatrik, Umeå
Universitet, 901 87 Umeå, tel: 090/10 21 88.

13. STÅ UTAN STÖD MED DEN ENA FOTEN FRAMFÖR DEN ANDRA
INSTRUKTION: (DEMONSTRERA FÖR PATIENTEN). Sätt ena foten direkt
framför den andra. Om Du inte kan sätta foten direkt framför, försök att sätta foten så
långt fram att hälen på Din främre fot är framför den andra fotens tår.
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För att få 3 poäng måste den främre fotens häl placeras framför den bakre fotens
tår och stegets bredd ska vara ungefär som patientens normala stegbredd.

( ) 4 kan självständigt sätta fötterna i tandemställning och stå kvar i 30 sekunder
( ) 3 kan självständigt sätta en fot framför den andra och stå kvar i 30 sekunder
( ) 2 kan självständigt flytta en fot framåt - dock ej framför den andra foten -
och stå kvar 30 sekunder
( ) 1 behöver hjälp med att flytta en fot framåt men kan stå kvar i 15 sekunder
( ) 0 tappar balansen under steget eller i stående

14. STÅ PÅ ETT BEN
INSTRUKTION: Stå på ett ben så länge Du kan utan stöd.

( ) 4 kan självständigt lyfta benet och stå kvar i minst 10 sekunder
( ) 3 kan självständigt lyfta benet och stå kvar i 5 sekunder
( ) 2 kan självständigt lyfta benet och stå kvar i 3 sekunder
( ) 1 försöker lyfta benet men kan inte stå kvar på ett ben i 3 sekunder, kan dock
stå självständigt
( ) 0 kan inte försöka lyfta benet eller behöver hjälp för att inte falla

(((( )))) TOTALPOTOTALPOTOTALPOTOTALPOÄÄÄÄNGNGNGNG (Maximum(Maximum(Maximum(Maximum ==== 56)56)56)56)

Skalan är utvecklad av Dr. Berg, Center for Gerontology &Health Care Research, Brown University, Providence, RI, USA. Efter
tillstånd av Dr. Berg är skalan översatt enligt en metod för anpassning av mätinstrument mellan kulturer. Denna version är något
omarbetad efter en prövning av interbedömarreliabilitet. Skalan får användas fritt men ej ändras. Upplysningar kan ges av Lillemor
Lundin-Olsson, Jane Jensen, Kerstin Waling på Hälsohögskolan i Umeå, tel:090/15 86 00 eller Institutionen för geriatrik, Umeå
Universitet, 901 87 Umeå, tel: 090/10 21 88.
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