Short Physical Perfomance Battery- svensk version
(SPPB-S)
Validitet och reliabilitet
Orginalversionen av Short Physical Performance Battery (SPPB) är bland annat reliabilitetstestad
för äldre personer och kvinnor. Reliabiliteten för delmomentet gång och uppresningar är höga,
men något lägre för balansmomentet som därför inte bör användas enskilt. En tendens till
takeffekt finns hos instrumentet. Validiteten har visat sig god, den predicerar framtida behov av
vård och den har visat sig korrelera väl med liknande mätinstrument. Den svenska versionen av
mätinstrumentet indikerar på god användbarhet och god inter- och intrabedömarreliabilitet.
Tillvägagångssätt
SPPB är tänkt att mäta funktionen i nedre extremitet hos äldre personer. Mätinstrumentet består
av tre delmoment; balans, gång och ett uppresningsmoment. I balansmomentet ingår att stå med
fötterna ihop, semi-tandemstående och att stå helt i tandemstående. Tid tas hur länge personen
kan stå. Gångtestet mäter tiden det tar att gå 4 meter i normal takt, två försök görs. Uppresningar
sker från stol utan att ta hjälp från händerna. Tid tas på att utföra 5 stycken uppresningar så fort
som möjligt.
Poängskalan sträcker sig från noll till fyra per moment. Totalt kan det ge 12 poäng. Totalpoängen
kan klassificeras: 0-3 poäng (stor begränsning), 4-6 poäng (moderat begränsning), 7-9 poäng
(mild begränsning) och 10-12 poäng (minimal begränsning).
ICF-nivå
Instrumentet mäter framförallt aktivitet; att stå och gå, samt uppresningar från sittande.
Användarvänlighet
SPPB har använts/testats av sjukgymnasterna på de Akutgeriatriska avdelningarna på Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge. Så här tyckte dom om instrumentet:
+ Styrkor
SPPB är lätt administrerat. De ingående delarna är sådana moment som oftast ingår i en
funktionsbedömning. Det är också lätt att lära sig SPPB utantill så att man inte behöver ha
manualen till hands under själva testningen. Det krävs ingen annan utrustning än en stol och ett
tidtagarur.
- Svagheter
De två stegrade balansmomenten är allt för svåra för de flesta av våra patienter och upplevs som
icke funktionella. SPPB kan nog inte användas i utvärderande syfte på en akut geriatrisk klinik.
Vi tror inte man kan se förändringar på så kort tid (medelvårdtid 9 dagar) Tre eller fyra meters
gång kan ofta upplevas som en allt för kort sträcka. För att kunna återgå till eget boende brukar
de flesta patienter behöva klara av en något längre gångsträcka.
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