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Abstract 
 
Title: Translation and validation of part III, Motor Examination, in the assessment tool MDS-
UPDRS, used for evaluation of motor symptoms of Parkinson’s disease. 
Background: The Unified Parkinson’s Disease Rating Scale is a frequently used assessment 
tool world wide in clinics in care of people with Parkinson’s disease.  
In 2001, the assessment tool were reviewed and revised, which was titled Movement Disorder 
Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale. Part III of MDS-UPDRS aims to investigate 
motor symptoms and is considered important in, among other things, physiotherapists' 
investigation, and as evaluation after treatment. Currently, a Swedish validated translation of 
Part III is lacking. 
Aim: The aim of this study is to translate part III of MDS-UPDRS from english to swedish, 
and then analyze content validity for the swedish version.  
Method: The translation was done with the use of forward translation, backward translation 
and the content validity was analyzed with Content Validity Index (CVI). The translation were 
analyzed in two rounds, with help by five individual proficient to the area. The content validity 
were set by following domains and reference values: I-CVI (0,80), S-CVI/AVE (0,90) and S-
CVI/UA (0,80).  
Results: After two rounds, 20 questions out of 24 reached an I-CVI of 1,0. The remaining four 
questions reached an I-CVI of 0,80. The values of S-CVI/AVE and S-CVI/UA were 0,97 and 
0,83 which meant that it exceeded the set reference values. The integer scale can be considered 
valid based on the reference values on S-CVI/AVE and S-CVI/UA.  
Conclusion: The integer translated version of MDS-UPDRS part III can be considered valid.  
 
 
 
 
Keywords: Parkinson’s disease, translation, validation, assessment tool, MDS-UPDRS, motor 
symptoms. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Översättning och validering av del III, Motor Examination, i bedömningsinstrumentet 
MDS-UPDRS för utvärdering av motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom.  
Bakgrund: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale är ett bedömningsinstrument som är 
frekvent använt, både i Sverige och internationellt, inom vården för personer med Parkinsons 
sjukdom. Under 2001 granskades och reviderades instrumentet vilket resulterade i en ny 
version benämnt Movement Disorder Society Unified Disease Rating Scale. Del III av MDS-
UPDRS syftar till att undersöka motoriska symtom och anses viktiga i bland annat 
fysioterapeuters utredning och som utvärdering efter behandling. I dagsläget saknas en svensk 
validerad översättning av del III. 
Syfte: Syftet med detta arbete var att översätta del III av bedömningsinstrumentet MDS-
UPDRS från engelska till svenska och därefter undersöka innehållsvaliditet för den svenska 
versionen. 
Metod: Översättningen skedde genom forward translation, backward translation samt analys 
av innehållsvaliditet genom Content Validity Index (CVI). Översättningen undersöktes med 
hjälp av fem forskningspersoner, sakkunniga inom området. Validitet analyserades under två 
skattningsomgångar utifrån följande CVI-delar med tillhörande referensvärden: I-CVI (0,80), 
S-CVI/AVE (0,90) och S-CVI/UA (0,80). 
Resultat: Efter två omgångar skattade samtliga forskningspersoner 20 av 24 frågor som 
relevanta med ett I-CVI-värde på 1,0. Resterande fyra frågor uppnådde ett I-CVI-värde på 0,80. 
Värdena för S-CVI/AVE och S-CVI/UA var 0,97 respektive 0,83, vilket innebar att dessa 
översteg de uppsatta referensvärdena. Skalan kan därmed i sin helhet ses som valid, då samtliga 
CVI-värden uppnådde de uppsatta referensvärdena. 
Slutsats: Den översatta versionen kan i sin helhet betraktas som valid. 
 
 
 
 
Nyckelord: Parkinsons sjukdom, översättning, validering, bedömningsinstrument, MDS-
UPDRS, motoriska symtom.  
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Bakgrund   
 
Idag är cirka 22 000 personer i Sverige drabbade av Parkinsons sjukdom (PS). Prevalensen i 
hela världen är 1–2 per 1000 personer och sjukdomen drabbar 1 % av alla över 60 år (1). Antalet 
insjuknade i PS beräknas vara fördubblade inom 15 år då befolkningen får ett ökat antal äldre 
(2). Medelåldern för att insjukna i PS är 60 år och drabbar både kvinnor och män och att drabbas 
i yngre ålder är vanligare hos män än hos kvinnor (3). PS tillhör kategorin kronisk 
progredierande degenerativ sjukdom och orsakas av celldöd främst i hjärnområdet basala 
ganglierna (4). Celldöden ger en minskad tillverkning av signalsubstansen dopamin som har 
till funktion att underlätta signaler mellan hjärnceller (5). Minskad tillverkning av dopamin 
resulterar i att hjärnan får svårare att styra kroppens rörelser, vilket ofta resulterar i att personer 
med PS får svårare att självständigt klara av aktiviteter i det dagliga livet, till exempel basala 
förflyttningar, gång samt personlig hygien (5). Vid PS förekommer ofta rörelsestörningar bland 
annat tremor (skakningar), bradykinesi (långsamhet i rörelser), rigiditet (stelhet i muskulatur) 
och nedsatt balans (postural instabilitet) (4).   
 
Idag finns ett antal bedömningsinstrument som används av fysioterapeuter för personer med 
PS, exempelvis Bergs Balansskala och Timed Up and Go, men instrumenten i sig har inte 
personer med PS som specifik eller primär målgrupp (6,7). De har komponenter som rör bland 
annat balans, förflyttningar och postural stabilitet, och det kan därför vara svårt att som klinisk 
verksam välja vilket instrument som ska användas före, under och efter intervention (8).  
 
Unified Disease Rating Scale (UPDRS) är ett standardiserat bedömningsinstrument framtagen 
för diagnosticering, vård och rehabilitering för personer med PS (5,9). UPDRS utvecklades 
1980 som ett försök att sammanföra komponenter från tidigare använda 
bedömningsinstrument, för att således skapa ett flexibelt mätinstrument med fördelen att fler 
faktorer av den komplexa sjukdomen skulle få plats att mätas och utvärderas samtidigt samt ge 
en helhetsbedömning av patientens svårigheter och symtom (9,10). UPDRS har kommit att bli 
det mest använda bedömningsinstrumentet i klinik- och forskningsverksamhet för personer 
med PS och anses även vara gold standard (9,11,12). En fördel med UPDRS jämfört med andra 
instrument är att skalan är både validerad och undersökt med god reliabilitet på flertalet språk, 
dock saknas en svensk version av instrumentet i sin helhet (9). Instrumentet nämns frekvent i 
både svenska och europeiska riktlinjer (5,13,14). UPDRS består av fyra delar med sammanlagt 
55 frågor. Del I är inriktat på beteende och humör, till exempel sömn, fatigue, kognitiva 
svårigheter etcetera. Del II handlar om aktiviteter i det dagliga livet till exempel tal, 
matsituation, hygien, förflyttningar och intressen. Del III, den motoriska undersökningsdelen 
där bland annat rigiditet, postural stabilitet, frysningar i rörelser samt gång undersöks. Den sista 
delen benämns på engelska som complications och innehåller frågor om smärta i perioder där 
personer med PS har dålig effekt av läkemedel samt de motoriska symtomens komplexitet (15).  
 
År 2001 startade The International Executive Council of the Movement Disorder Society, en 
arbetsgrupp med uppdrag att utvärdera UPDRS, samt att rekommendera lämpliga förbättringar. 
De viktigaste punkterna som framkom vid utvärdering var flera otydligheter i den skrivna 
texten, avsaknad av screeningfrågor på viktiga icke-motoriska aspekter av sjukdomen samt 
instruktioner till bedömaren vilka inte ansågs adekvata (15). En ny version skapades, 
Movement Disorder Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) (se 
bilaga 1) och publicerades 2008 (9). MDS-UPDRS består liksom UPDRS av fyra delar med 
skillnad på uppdelningen av de totalt 65 frågorna (15).  

https://www.zotero.org/google-docs/?imBKnz
https://www.zotero.org/google-docs/?Y5gVQT
https://www.zotero.org/google-docs/?QIolLA
https://www.zotero.org/google-docs/?EuJtJv
https://www.zotero.org/google-docs/?xwEon3
https://www.zotero.org/google-docs/?kaUphG
https://www.zotero.org/google-docs/?YmdlXV
https://www.zotero.org/google-docs/?B0C5vK
https://www.zotero.org/google-docs/?rYXKM7
https://www.zotero.org/google-docs/?DO7gPE
https://www.zotero.org/google-docs/?EBrGYD
https://www.zotero.org/google-docs/?4NHuZI
https://www.zotero.org/google-docs/?2GDf1i
https://www.zotero.org/google-docs/?FIXRvP
https://www.zotero.org/google-docs/?6raiPx
https://www.zotero.org/google-docs/?RmNFZH
https://www.zotero.org/google-docs/?A46eXy
https://www.zotero.org/google-docs/?VgapY3
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● Del I – Non Motor Experiences of Daily Living, 13 frågor: En stor del av frågorna kan 
administreras av patienten själv eller anhörig och behandlar bland annat tankar, motivation, 
intellektuella svårigheter och sömnsvårigheter (15).   

● Del II – Motor Experiences of Daily Living, 13 frågor: Frågorna är formulerade så att de 
kan fyllas i själv av patient eller anhörig och behandlar bland annat förekomst av freezing 
vid gång, påklädning, hygien, tal och förekomst av fall (15).  

● Del III – Motor Examination, 18 frågor: Undersökning av bland annat ansiktsmotorik, gång, 
bradykinesi, intentions- och vilotremor (15).  

● Del IV – Motor Complications, 6 frågor: Frågor som behandlar bland annat prediktorer och 
duration av off-perioder (15).  

Varje del har frågor som graderar symtomen i 0 = normal, 1 = slight, 2 = mild, 3 = moderate 
och 4 = severe.   
 
MDS-UPDRS finns inte översatt till svenska vare sig som helhet eller för respektive del. Precis 
som UPDRS har den uppdaterade versionen ett stort kliniskt värde då det erbjuder en 
helhetsbild av symtomen vid PS samtidigt som det bidrar till en mer jämlik bedömning och 
vård för personer med PS. För att erbjuda standardiserade bedömningsinstrument är det viktigt 
att bedömningsinstrumentet är validerat (16,17). Det är därför av största vikt att MDS-UPDRS 
översätts och granskas för innehållsvaliditet för att öppna upp för användning inom svensk 
hälso- och sjukvård. Inom fysioterapi har den motoriska undersökningsdelen av MDS-UPDRS 
störst klinisk nytta. Ett av målen med MDS-UPDRS är att erbjuda validerade översättningar 
till andra språk än engelska (1).  
 
Vid översättning av ett bedömningsinstrument rekommenderar World Health Organization 
(WHO) användning av metoden forward translation, därefter backward translation med stöd av 
experter (19). För att fortsätta standardisering av instrumentet kan undersökning av 
innehållsvaliditet göras med stöd av Content Validity Index (CVI) med delarna Item-CVI (I-
CVI) som validerar varje enskild fråga i instrumentet samt Scale-CVI (S-CVI) som validerar 
instrumentet i sin helhet (20–22). Vid undersökning av Scale-CVI används undergrupperna 
Scale-CVI-Universal Agreement (Scale-CVI/UA) och Scale-CVI-Average (Scale-CVI/AVE) 
(23,24).  
 

Rational 
Till följd av ökade internationella samarbeten för forskare och vårdpersonal, gällande bland 
annat nya behandlingsmetoder, ställs stora krav på att bedömningsinstrument är 
standardiserade på fler språk. Att ett bedömningsinstrument är klassad med god validitet och 
är standardiserad på ett språk, förutsätter inte att den är det på ett annat språk vilket kan 
problematisera internationella samarbeten. I dagsläget saknas svensk översättning av MDS-
UPDRS och del III som undersöker motoriska symtom och funktion anses vara av stor vikt i 
det fysioterapeutiska arbetssättet.  
 

Syfte  
Att översätta del III av bedömningsinstrumentet MDS-UPDRS från engelska till svenska och 
därefter undersöka innehållsvaliditeten för den svenska versionen med Content Validity Index 
(CVI).   

https://www.zotero.org/google-docs/?qK7OaL
https://www.zotero.org/google-docs/?rmckDo
https://www.zotero.org/google-docs/?jjnlxZ
https://www.zotero.org/google-docs/?npPj2o
https://www.zotero.org/google-docs/?1waXxs
https://www.zotero.org/google-docs/?1LNCyI
https://www.zotero.org/google-docs/?xiJNRx
https://www.zotero.org/google-docs/?vbqkyb
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Metod  

Design  
Arbetet har en kvantitativ ansats med stöd av forward translation, backward translation samt 
analys av innehållsvaliditet genom CVI.   
 

Tillvägagångssätt/Procedur  
I arbetet hänvisas till en rad olika personer, ansvariga för arbetet benämns författare, personen 
som översätter från engelska till svenska som översättaren och de personer som skattar 
innehållsvaliditeten hos den översatta versionen av MDS-UPDRS som forskningspersoner.   
 

Forward translation  
Forward translation innebär enligt WHO att en översättare, företrädelsevis hälso- och/eller 
sjukvårdspersonal, med kunskap inom både instrumentets originalspråk samt det språk 
instrumentet syftar att översättas till, översätter instrumentet med fokus på att bibehålla 
meningarnas innebörd snarare än enskilda ord (25).  Det är av största vikt att bibehålla 
instrumentets syfte och vad det är konstruerat för att mäta (17). I arbetet skedde den första 
översättningen, forward translation, genom att författarna var för sig översatte del III av MDS-
UPDRS från originalspråket engelska till svenska. Översättningarna diskuterades sedan 
författarna emellan gällande likheter och skillnader i översättningen för att skapa en syntes, 
som användes i nästa steg i översättningsproceduren, backward translation. Översättningen 
formulerades för den huvudsakliga användaren, hälso- och sjukvårdspersonal, vilket betyder 
att facktermer bibehållits i sin originalversion. 
 

Backward translation  
Steg två i arbetet var att genom backward translation översätta den nya svenska versionen 
tillbaka till engelska, kontrollera att översättningen fångat upp instrumentets nyanser och få 
översättningen att stämma väl överens med innehållet i originalversionen. Arbetet med 
backward translation utförs med fördel av en översättare, som nödvändigtvis inte behöver vara 
insatt i det specifika ämnesområdet utan snarare kunnig inom språk (20). I detta arbete skedde 
backward translation av en fysioterapeutstudent som går sin femte termin på 
grundutbildningen. Rekrytering av översättaren skedde via kontakt med en av författarna som 
tidigare handlett studenten under Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU). Översättaren har 
goda språkliga kunskaper inom svenska och har engelska som modersmål. Den slutgiltiga, av 
författarna gemensamma svenska versionen skickades via e-post till översättaren, som under 
en treveckorsperiod hade i uppgift att översatta versionen tillbaka till engelska. MDS-UPDRS 
fanns nu i två engelska versioner, originalet och den egna översatta versionen. Författarna 
analyserade de två versionerna i samråd med översättaren för att säkerställa att frågornas 
innebörd fångats upp korrekt.  
 

https://www.zotero.org/google-docs/?mwtgWB
https://www.zotero.org/google-docs/?tT5Anz
https://www.zotero.org/google-docs/?jYHS46
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Test av instrumentets validitet  
Att testa innehållsvaliditet handlar om att mäta i vilken utsträckning någonting mäter det som 
det avser att mäta (24). I arbetet handlar det i största utsträckning om huruvida den nya svenska 
översättningen av MDS-UPDRS del III mäter samma sak som originalet är avsett för att mäta, 
för att på så sätt dra slutsatser om översättningen är lättförståelig för användaren. I arbetet 
används CVI som analysmetod. CVI är en frekvent använd metod för att validera innehållet i 
bedömningsinstrument och frågeformulär vid utformning eller modulering av dessa (24). 
Analys av CVI syftar till att en så kallad expertgrupp graderar relevansen av delarna eller 
frågorna i instrumentet utifrån grundfrågeställningen/syftet med instrumentet (23). 
Forskningspersonerna i expertgruppen får sedan återkommande validera frågorna i omgångar 
tills att tillfredsställd validering uppnåtts (12,13). I detta arbete erbjuds två 
skattningsomgångar. Med fördel erbjuds forskningspersonerna även möjlighet att fritt ge 
kommentarer under skattningsalternativet övrigt. CVI handlar om att instrumentet valideras 
utifrån grundfrågeställning efter en förutbestämd numerisk skala, ett till fyra, där 1= inte 
relevant, 2 = ganska relevant, 3 = någorlunda relevant och 4 = relevant (26). De frågor som 
enbart skattats som övrigt har klassificerats som en skattning motsvarande 1 eller 2. 

Datainsamling och urval  
Den översatta versionen av MDS-UPDRS del III fördelades, utifrån bekvämlighetsurval, till 
Neurologimottagningar i Gävle och Falun. Urvalet motiveras genom tillgänglighet och 
enkelhet vid kontakt, då författarna är verksamma inom dessa regioner. Det saknades 
information om antal medarbetare på ovan nämnda enheter, vilket medförde att det på förhand 
ej gick att uttala sig om storleken på urvalet som låg till grund för detta arbete. Den initiala 
kontakten togs med verksamhetschefer för mottagningarna samt med verksamhetschefer för 
enskilda yrkesgrupper, i detta fall fysioterapeuter, i anslutning till mottagningarna. 
Verksamhetscheferna fick i sin tur i uppgift att fördela studiematerialet till potentiella 
forskningspersoner.  Kriterier för deltagande som forskningsperson innefattar de yrkesgrupper 
som deltar i team kring personer med PS, har vana av den komplexa sjukdomsbilden samt är 
bekant med facktermer vanliga vid utredning och/eller behandling av PS. Att ha kunskap om 
MDS-UPDRS eller föregångaren UPDRS ses som en resurs då det innebär en vana att använda 
sig av bedömningsinstrument i den kliniska vardagen. Då arbetet syftar till att översätta och 
validera endast del III av MSD-UPDRS med totalt 24 frågor ansågs det som minimum med 
svar från minst tre individuella forskningspersoner (21,22,27).  
 
Inklusionskriterierna för deltagande som forskningsperson var: 
●  Inneha legitimation som fysioterapeut, läkare, arbetsterapeut eller sjuksköterska. 
●  Ha minst ett års erfarenhet av arbete med PS i form av utredning och/eller behandling. 
●  Känna till bedömningsinstrumentet UPDRS eller MDS-UPDRS del III. 
● Arbeta mot Neurologimottagningen i Gävle eller i Falun.   
 
Kontaktinformation i form av e-postadresser till verksamhetschefer för 
Neurologimottagningen i Gävle, Neurologimottagningen i Falun, Fysioterapi- och 
Dietistverksamheten Falun Mora Ludvika samt Fysioterapi specialistvård Gästrikland 
samlades in. Samtliga verksamhetschefer mottog ett informationsbrev med en kort beskrivning 
av studien, inklusionskriterier och tillvägagångssätt för eventuella forskningspersoner. 
Verksamhetschefens uppdrag var därefter att sprida e-postmeddelandet till sina medarbetare 
som föll inom ramen för inklusionskriterierna och därefter ge sitt godkännande att 
medarbetarna medverkade, uppskattningsvis skulle medverkan ta totalt cirka en timme (30 
minuter per tillfälle).  

https://www.zotero.org/google-docs/?1eOd7G
https://www.zotero.org/google-docs/?JPLdKI
https://www.zotero.org/google-docs/?4l3krL
https://www.zotero.org/google-docs/?76Qhms
https://www.zotero.org/google-docs/?MP6J2B
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Ytterligare information om forskningspersonernas medverkan utgick via e-post där länk till 
formulär för CVI-beräkning bifogades. Samtliga e-postmeddelanden sändes separat för att 
anonymisera forskningspersonerna emellan.  Under arbetets gång skapades två Google-
formulär, ett inför första omgången innehållande den svenska versionen som skapats av 
författarna och översättaren samt ett inför omgång två, innehållande en omformulerad 
översättning utifrån resultat och kommentarer efter första omgångens CVI-beräkning. Google-
formulären utformades så att endast de forskningspersoner som fått tillgång till en länk av 
författarna kunde komma in och lämna sina svar i dem. Formulären innehöll översättningen i 
sådan form att varje enskild fråga i MDS-UPDRS hade egna skattningsalternativ för CVI-
beräkning, se Figur 1. 
__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
Figur 1. Exempel på skattningsalternativ för översättning av fråga 3.2 i Google formuläret. 
 
Skattningen som kunde göras var 1= inte relevant, 2 = ganska relevant, 3 = någorlunda relevant 
och 4 = relevant samt ett alternativ benämnt som övrigt där forskningspersonerna kunde lämna 
ett svar i fri text.  
 
Google-formulären hade även inställningen att inte samla in några e-postadresser, därmed 
kunde inga enskilda svar spåras. Google-formulären för första och andra omgången återfinns 
som bilagor i arbetet (se bilaga 2 och 3). Det första e-postmeddelandet som sändes ut till 
forskningspersonerna innehöll ett allmänt informationsbrev med en länk till Google-
formuläret, ett bifogat Word-dokument med den svenska översättningen i sin helhet samt ett 
bifogat dokument med den engelska originalversionen. Svarstiden var bestämd till två veckor 
under båda omgångarna av CVI-skattning. Efter en vecka skickade ett påminnelsemejl till 
samtliga forskningspersoner. Vid omgång två skickades det två påminnelsemejl, i övrigt 
skedde omgång två av CVI-skattning med samma utförande som vid omgång ett.   
 

Dataanalys  
CVI delas ofta in i två delar Item-CVI (I-CVI) och Scale-CVI (S-CVI). I-CVI betyder att varje 
enskild fråga valideras av forskningspersonerna enligt beskrivningen ovan, därefter räknas 
själva I-CVI ut genom att addera samtliga svar som skattats med tre eller fyra och sedan 
dividera denna summa med antalet experter. S-CVI validerar hela MDS-UPDRS del III efter 
samma skala. När S-CVI beräknas med hjälp av två eller fler forskningspersoner används 
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metoderna Scale-CVI/AVE och Scale-CVI/UA. Scale-CVI/AVE är ett genomsnittligt I-CVI 
som räknas ut genom att addera samtliga I-CVI och sedan dividera denna summa med det totala 
antalet frågor. S-CVI/AVE utgör därmed ett medelvärde för antal frågeskattningar som av 
forskningspersonerna anses vara relevanta. Vid beräkning av S-CVI/UA adderas antalet frågor 
som skattats som relevanta av samtliga forskningspersoner och denna summa divideras sedan 
med antalet frågor i frågeformuläret. S-CVI/UA reflekterar alltså andelen frågor som samtliga 
forskningspersoner anser vara relevanta (21,23,24). För utfallsmått av I-CVI används 
referensvärdet 0,80 (23,24,28). För utfallsmått av de olika delarna av S-CVI används 
referensvärde 0,90 för S-CVI/AVE och referensvärde 0,80 för S-CVI/UA (24). Efter resultat 
på CVI-beräkning används detta system vid fortsatt hantering i arbetet: 
• De frågor som skattats som 1 = inte relevant, kräver fullständig omformulering.  
• De frågor som skattats som 2 = ganska relevant, behöver delvis omformuleras.  
• De frågor som skattats som 3 = någorlunda relevant, visst behov av omformulering men 

anses ändå relevanta i arbetet.  
• De frågor som skattats 4 = relevant, har ej behov av omformulering.  

Etiska överväganden  
Högskolan Dalarnas mall för egengranskning av studentprojekt har använts och resultaten 
analyserats. Samtliga frågor i mallen besvarades med NEJ. Utifrån resultatet 
uppmärksammades inget behov av att ytterligare etikgranska arbetet när det gäller översättning 
och validering inför arbetets start. Författarna hade för avsikt att inte ha direktkontakt med 
forskningspersonerna, dock erhöll författarna mejlsvar från varje enskild forskningsperson med 
information om att de ämnade delta i arbetet. Därmed skedde all vidare kontakt via e-post 
mellan forskningspersonerna och författarna. I efterhand har Högskolan Dalarnas blankett 
”Anmälan om personregister i samband med examensarbete” skickats in. 
Forskningspersonerna var blindade för varandra och samtlig e-post skickades enskilt till dessa. 
Inga svar kan i efterhand kopplas till de enskilda forskningspersonerna samt att de är helt 
anonyma för varandra. Ansökan till forskningsetiska nämnden (FEN) har ej gjorts.  Kontakt 
med verksamhetschefer och forskningspersoner har gjorts i enlighet med 
dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Verksamhetschefer gav 
sitt godkännande till deltagande i studien via e-post. Forskningspersonerna informerades om 
att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande.  International Parkinson and 
Movement Disorder Society kontaktades via melj i syfte att undersöka möjligheten att använda 
MDS-UPDRS i detta arbete då bedömningsinstrumentet är upphovsrättsskyddat. 
Organisationen har uttryckt godkännande att instrumentet används i arbetet.    
 

Resultat  
För arbetet erhöll författarna svar från fem forskningspersoner via e-post. Samtliga personer 
föll inom ramen för arbetets inklusionskriterier samt hade fått godkänt att medverka i arbetet 
av respektive verksamhetschef. I tabell 1 redovisas de gränsvärden som använts som referenser 
i detta arbete.  
 
Tabell 1. Gränsvärden för I-CVI, S-CVI/UA samt S-CVI/AVE som använts i detta arbete. 

Referensvärde I-CVI Referensvärde S-CVI/AVE Referensvärde S-CVI/UA 
0,80 0,90 0,80 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nSLybp
https://www.zotero.org/google-docs/?1MrDCJ
https://www.zotero.org/google-docs/?93Hpxj
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Resultat från första omgången CVI-skattning 
I tabell 2 redovisas resultatet efter första omgången av CVI-skattning. Referensvärdet på I-CVI 
uppnåddes på nio av de 24 frågorna. Resterande 15 frågor anses som inte relevanta med ett I-
CVI på 0,60. Fullständig överenskommelse uppnåddes på fyra frågor. Totalt 20 frågor 
bedömdes ha behov av omformulering inför omgång två. Referensvärden för S-CVI/AVE och 
S-CVI/UA uppnåddes inte. 
 
Tabell 2. Analys av innehållsvaliditeten (CVI) hos den översatta svenska versionen av del III i MDS – UPDRS 
efter översättningsomgång 1  

 Skattningen av respektive frågas relevans på skala 1–4   
Fråga 
(nr) 

FP 1 
(1–4) 

FP 2 
(1–4) 

FP 3 
(1–4) 

FP 4 
(1–4) 

FP 5 
(1–4) 

Antal frågor 
(skattade 3 el. 4) 

I-CVI 
 

Översikt 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3a 4 4 4 4 4 5 1 
3b 4 4 4 4 4 5 1 
3c 4 4 4 4 3 5 1 
3.1 4 4 Ö 4 4 4 0,8 
3.2 4 3 Ö 4 3 4 0,8 
3.3 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.4 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.5 4 1 Ö 4 4 3 0,6 
3.6 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.7 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.8 4 Ö Ö 4 3 3 0,6 
3.9 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 

3.10 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.11 4 Ö 4 4 4 4 0,8 
3.12 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.13 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.14 4 Ö Ö 4 3 3 0,6 
3.15 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.16 4 Ö Ö 4 4 3 0,6 
3.17 4 Ö Ö 4 3 3 0,6 
3.18 4 3 4 4 4 5 1 

Dyskinesi 4 Ö 4 4 3 4 0,8 
Hoehn & 

Yahr 4 Ö 4 4 3 4 0,8 

     S-CVI/AVE = 0,708 
     Fullständig överenskommelse = 4 
      S-CVI/UA = 0,167 

FP = forskningsperson som ingick i expertgruppen. Skattningen av respektive frågas relevans gjordes utifrån skalan 1–4 där: 
1= inte relevant, 2 = ganska relevant, 3 = någorlunda relevant och 4 = relevant samt ett alternativ benämnt som övrigt (Ö) 
där forskningspersonerna kunde lämna ett svar i fri text. Frågor som redovisas som Ö har i CVI-beräkningarna klassificerats 
som en skattning motsvarande 1 eller 2. S-CVI/AVE beräknas som summan av de enskilda frågornas I-CVI dividerat med 
totala antalet frågor. S-CVI/UA beräknas som antal frågor där samtliga experter skattat relevansen som 3 eller 4 dividerat 
med totala antalet frågor. 
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Resultat från andra omgången CVI-skattning 
I tabell 3 redovisas resultatet efter andra omgången av CVI-skattning. Referensvärdet på I-CVI 
uppnåddes på samtliga 24 frågor. Fullständig överenskommelse uppnåddes på 20 frågor. 
Referensvärden uppnåddes även för S-CVI/AVE och S-CVI/UA. Resultatet medför att 
översättningen av MDS-UPDRS del III kan anses validerad. 
 
 
Tabell 3. Analys av innehållsvaliditeten (CVI) hos den översatta svenska versionen av del III i MDS – UPDRS 
efter översättningsomgång 2  

 Skattningen av respektive frågas relevans på skala 1–4   
Fråga 
(nr) 

FP 1 
(1–4) 

FP 2 
(1–4) 

FP 3 
(1–4) 

FP 4 
(1–4) 

FP 5 
(1–4) 

Antal frågor 
(skattade 3 el. 4) 

I-CVI 
 

Översikt 4 4 4 4 4 5 1 
3a 4 4 4 4 4 5 1 
3b 4 4 4 4 4 5 1 
3c 4 4 4 4 4 5 1 
3.1 4 4 4 4 2 4 0,8 
3.2 4 4 Ö 4 4 4 0,8 
3.3 4 4 4 4 4 5 1 
3.4 4 4 4 4 2 4 0,8 
3.5 4 4 4 4 3 5 1 
3.6 4 4 4 4 4 5 1 
3.7 4 4 4 4 4 5 1 
3.8 4 4 4 4 4 5 1 
3.9 4 4 4 4 4 5 1 

3.10 4 Ö 4 4 4 4 0,8 
3.11 4 4 4 4 4 5 1 
3.12 4 4 4 4 3 5 1 
3.13 4 4 4 4 4 5 1 
3.14 4 4 4 4 4 5 1 
3.15 4 4 4 4 4 5 1 
3.16 4 4 4 4 4 5 1 
3.17 4 4 4 4 3 5 1 
3.18 4 4 4 4 4 5 1 

Dyskinesi 4 4 4 4 4 5 1 
Hoehn & 

Yahr 4 4 4 4 4 5 1 

     S-CVI/AVE = 0,967 
     Fullständig överenskommelse = 20 
      S-CVI/UA = 0,833 

FP = forskningsperson som ingick i expertgruppen. Skattningen av respektive frågas relevans gjordes utifrån skalan 1–4 där: 
1= inte relevant, 2 = ganska relevant, 3 = någorlunda relevant och 4 = relevant samt ett alternativ benämnt som övrigt (Ö) 
där forskningspersonerna kunde lämna ett svar i fri text. Frågor som redovisas som Ö har i CVI-beräkningarna klassificerats 
som en skattning motsvarande 1 eller 2. S-CVI/AVE beräknas som summan av de enskilda frågornas I-CVI dividerat med 
totala antalet frågor. S-CVI/UA beräknas som antal frågor där samtliga experter skattat relevansen som 3 eller 4 dividerat 
med totala antalet frågor. 
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Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultat 
Syftet med arbetet var att översätta del III av bedömningsinstrumentet MDS-UPDRS från 
engelska till svenska och därefter undersöka innehållsvaliditeten för den svenska versionen 
med Content Validity Index. I arbetet uppnådde den svenska översättningen av MDS-UPDRS 
samtliga uppsatta referensvärden och anses därmed validerad.   
 

Resultatdiskussion 
Översättning skedde med stöd av backward translation, forward translation och därefter en 
analys tillsammans med översättaren för att jämföra de olika versionerna med mål att skapa en 
komplett svensk version av MDS-UPDRS del III. Samma tillvägagångssätt användes med 
lyckat resultat vid utformning av den spanska översättningen av MDS-UPDRS (29).  
 
Den första delen i översättningen, forward translation, kan sammanfattas till att författarna var 
i princip samstämmiga kring ord och uttryck. För att översätta vissa ord och facktermer som 
författarna själva var osäkra på användes översättningshjälpmedel till exempel ordböcker, men 
som tidigare redogjorts för under metodavsnittet lades främst vikt på helhetsförståelsen av 
frågorna, vilket i slutänden gav ett lyckat resultat. Den översatta versionen skickades till 
översättaren som slutförde översättningen åter till engelska. När författarna återfått 
översättarens engelska version diskuterades främst rubrikerna till de olika frågorna. Ett 
exempel är originalrubriken till fråga 3.8 LEG AGILITY som författarna initialt översatte till 
trampa på stället, därefter till fottramp och slutligen till bensnabbhet. Då ordet bensnabbhet 
inte är, utifrån författarnas vetskap, ett vedertaget ord inom området så fördes detta ord tillbaka 
till översättaren för att hitta en eventuell synonym. Inte heller översättaren ansåg att det fanns 
en bättre översättning så orden bensnabbhet kom därför att användas i arbetet, och inga 
forskningspersoner kommenterade att det ansågs felaktigt.  
 
Frågeställning kring översättarens dialekt diskuterades författarna emellan. Översättaren 
kommer ursprungligen från Storbritannien och pratar brittisk engelska. Organisationen 
International Parkinson and Movement Disorder Society har sitt huvudsekretariat i Milwaukee, 
Wisconsin i USA, därmed är det inte känt huruvida det använts någon annan typ av engelska 
vid skapandet av MDS-UPDRS, författarna bestämde sig därmed för att översättarens 
eventuella dialekt inte skulle påverka översättningen avsevärt.  
 
Efter första omgången av CVI behövde 20 av 24 frågor korrigeras på något sätt. Det handlade 
dels om att ta bort eller lägga till skiljetecken, eller fullständig omformulering. Då Google-
formuläret endast tillät skattning av siffror eller kommentar i fri text och inte båda, fick många 
frågor endast kommentarer under alternativet övrigt. Författarna valde att skatta dessa som inte 
relevanta, då de krävde vissa omformuleringar, någonting som kännetecknar en icke relevant 
fråga. En förtydligande instruktion om att varje fråga kräver en skattad siffra för en adekvat 
uträkning lämnades till forskningspersonerna inför omgång två, vilket ledde till att endast två 
frågor skattades endast med kommentar. Det visade också att många kommentarer även 
skattades med en hög siffra, det vill säga tre eller fyra och därmed kan resultatet under omgång 
två ha en viss felmarginal. Vid omformulering mellan omgångarna träffades författarna för att 

https://www.zotero.org/google-docs/?W4GurV
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sammanställa frågorna. Samtliga frågor bearbetades och med hjälp av de kommentarer som 
angetts i Google-formuläret ändrades översättningen utan större meningsskiljaktighet.  
 
En fråga som fått många kommentarer gällande utförandet var fråga 3.6 PRO-/SUPINATION 
där nästan samtliga forskningspersoner kommenterade i fri text att utförandet av supination 
uttryckts felaktigt det vill säga som originaltexten på engelska lyder: “extend the arm out in 
front of his/her body with the palms down” där det inte framgår att armbågen bör vara böjd i 
90 grader vid test av supination. För att inte förändra någonting ur originalet så valde författarna 
ett inte skriva att armbågen ska vara böjd. Detta noterades i informationen i Google-dokumentet 
samt i informationsbrevet till forskningspersonerna inför omgång två. Det förtydligades också 
att författarna inte har i uppdrag att göra den svenska versionen så “bra som möjligt gällande 
utförandet av testerna”, utan arbetar med översättningen ska bli så lik originalet som möjligt, 
samtidigt som den svenska versionen går att förstå. Författarna har tagit i beaktande att just 
denna fråga kan vara svår att förstå när utförandet kan te sig mer eller mindre omöjligt.   
 
Referensvärde på I-CVI beskrivs ofta som ett värde mellan 0,78–0,80 (24,30). I arbetet valdes 
det högre referensvärdet 0,80 till följd av att deltagarantalet initialt var okänt och därmed mer 
kritiskt kunna granska resultaten. Vid första omgången av CVI-skattning använde flertalet 
forskningspersoner svarsalternativet övrigt, och lämnade kommentarer till författarna gällande 
enskilda frågor. Något som var mycket uppskattat i arbetet men resultatet i slutändan, se tabell 
1, var att många frågor saknade skattning och därmed blev avgörande för resultatet. Beslutet 
efter första omgången blev att klassificera alla frågor som enbart bestod av kommentarer, utan 
skattad siffra, som icke relevanta. Till följd blev värdet på I-CVI lågt för dessa frågor, vilket 
även reflekteras i låga värden på S-CVI. Till den andra omgången av CVI-skattning utökades 
instruktionerna till forskningspersonerna där det förtydligades att vid användning av 
svarsalternativet övrigt önskades även en skattad siffra enligt CVI, vilket förbättrade andelen 
användbara resultat. Dock kvarstod problemet, vilket kan utläsas på fråga 3.2 och 3.10 i 
Google-formuläret för omgång två. En person utnyttjade svarsalternativet Övrigt men glömde 
bifoga sin skattning. Frågorna har därmed fått ett I-CVI på 0,80 vardera. Det är alltså fullt 
möjligt att innehållsvaliditeten fått ett ännu bättre värde även i omgång två om instruktionerna 
till forskningspersonernas uppdrag förtydligats ytterligare.  
 
Då arbetet med rekrytering av forskningspersoner skedde via kontakt med verksamhetschefer 
på de olika enheterna saknas det tyvärr uppgifter på hur många av de anställda som faktiskt 
blev tillfrågade, och som även uppfyllde inklusionskriterierna. Det går därför inte att uttala sig 
om bortfall mer än de forskningspersoner som faktiskt varit delaktiga vid validering. Siffror på 
optimalt antal forskningspersoner för validitetsprövning vid översättning av ett 
bedömningsinstrument saknas. Tre forskningspersoner anses som minimum vid validering med 
CVI (28). I detta arbete deltog fem forskningspersoner, vilket författarna såg som godtagbart. 
Tänkvärt är dock att större antal forskningspersoner ökar möjligheten till relevanta svar (18). I 
en studie har antalet forskningspersoner varit sju vid validitetsprövning av ett instrument med 
84 frågor (20). Med andra ord kan ett minimum på svar från tre forskningspersoner anses 
rimligt för validering av 24 frågor. Vid ‘‘five or fewer experts, all must agree on the content 
validity for their rating to be considered a reasonable representation of the universe of possible 
ratings’’ (24). I detta arbete där deltagarantalet endast bestod av fem personer borde därmed 
referensvärdet på I-CVI istället vara 1,0 på samtliga frågor för att värderas som valida med 
hänsyn tagen till tidigare nämnd orsak. Om ett referensvärde för I-CVI på 1,0 använts i denna 
studie hade ytterligare en översättningsomgång behövts göras för att säkerställa relevansen för 
de fyra frågor som uppnådde ett I-CVI på 0,80. Sett till den positiva förändringen av I-CVI 
mellan omgångarna av CVI-skattning så skulle ytterligare korrigering av den svenska översatta 

https://www.zotero.org/google-docs/?spXWFQ
https://www.zotero.org/google-docs/?ITDKs1
https://www.zotero.org/google-docs/?B61DaM
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versionen av MDS-UPDRS del III anses som rimlig för att uppnå värden på 1,0 på samtliga 
frågor.   
 

Metoddiskussion 

Då arbetet saknade resursmedel minskade möjligheten till användande av professionell 
översättare då ingen ersättning utgick. Författarna gjorde försök med sponsring för ändamålet 
men samtliga som kontaktades återkom ej. Att utnyttja möjligheten till översättning med stöd 
av en fysioterapeutstudent i termin fem med engelska som modersmål bedömdes som ett 
relevant beslut. Kontakten mellan översättaren och författarna löpte smidigt. Metoden med 
forward- och backward translation anses relevant i detta arbete, framförallt med tanke på att 
metoden använts vid utformning av den spanska översättningen av instrumentet (29). 
Översättaren hade tre veckor till förfogande, vilket kunde ha minskats ned. 
Översättningsproceduren som helhet tog lika lång tid som båda omgångarna av CVI-skattning, 
inräknat analysen av författarna. Det resulterade i mindre tid för sammanställningen av 
uppsatsen, vilket i efterhand hade behövt mer tid i relation till de andra delarna i arbetet.  
  
Författarnas val att använda CVI som metod för analys av innehållsvaliditet grundade sig dels 
i den gedigna evidensen som finns bakom metoden. Metoden används ofta vid analys av skalor 
och skattningsinstruments innehållsvaliditet inom hälso- och sjukvården, och ansågs därför 
adekvat för arbetet (24,31). CVI som metod har jämförts med bland annat Cohen’s metod 
koefficient kappa som framförallt används vid inter-reliabilitetstestning, och när det handlar 
om två forskningspersoner (31). För denna studies ändamål, att rekrytera ett i förväg obestämt 
antal experter, valdes därför CVI. Det som efter arbetets gång talar emot användandet av CVI 
som metod är framför allt antalet experter som lyckades rekryteras till studien. Lynn et.al 
beskriver i sin guide om CVI att, trots ett minsta antal forskningspersoner på tre, så bedöms 
resultatet på CVI trovärdigt först när det uppnått ett deltagarantal på fem personer (28). När 
fem eller färre forskningspersoner används krävs det ett I-CVI-resultat på 1.0, det vill säga att 
alla forskningspersoner skattar frågorna som relevanta. Trots att det i slutänden gör att 
instrumentet klassas som validerat så finns det ingen marginal för oenighet hos 
forskningspersonerna på någon fråga.   
 

I arbetet rekryterades fem forskningspersoner och därmed uppfylldes minimikravet för 
deltagarantal, men detta är också arbetets kanske största svaghet. De fem forskningspersonerna 
kom från ett mycket avgränsat geografiskt område för att underlätta kontaktvägar med 
verksamhetschefer och forskningspersoner. Det gjorde även att det blev en liten spridning samt 
möjligheten att hitta forskningspersoner som föll inom inklusionskriterierna försvårades. 
Region Dalarna och Region Gävleborg är relativt små regioner med få sakkunniga inom 
området. Om studien görs om eller om författarna skulle ändra någonting i arbetet, bör det 
rekryteras fler forskningspersoner med större spridning i landet. Trots att det ses som en 
svaghet att forskningspersonerna endast var fem så var svarsfrekvensen från dessa fem 100 % 
vid båda omgångarna av CVI-analys vilket kan ses som en styrka i studien. I och med att 
studien hade så pass få forskningspersoner krävdes ett högre resultat på CVI för att frågorna 
skulle skattas relevanta. I diskussionen kring ytterligare en omgång av skattning av CVI kan 
tilläggas att om forskningspersonerna hade varit fler, hade ett lägre resultat ansetts som relevant 
och då hade eventuellt två omgångar varit tillräckligt. Under första omgången erhöll författarna 
svar från samtliga fem forskningspersoner inom svarstiden på två veckor. Under omgång två 
erhölls tre svar inom svarstiden, ytterligare ett svar ankom en dag senare samt det sista och 

https://www.zotero.org/google-docs/?qq9DzI
https://www.zotero.org/google-docs/?mWXb5B
https://www.zotero.org/google-docs/?siCOJn
https://www.zotero.org/google-docs/?6Ho9iB
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femte svaret cirka en vecka senare. Som tidigare nämnts så användes samtliga fem svar som 
inkom under båda omgångarna vid CVI-analysen. Att det krävdes fler påminnelser för att få in 
svaren är svårt att veta orsak till. Författarna skickade med informationsbrev med senaste datum 
för att lämna in svar både under första e-postutskick samt under samtliga påminnelsemejl.   
 
Valet av att använda ett Google-formulär istället för andra enkätverktyg ansågs relevant för 
arbetets utformning och målgrupp. Efter gedigen omvärldsbevakning av andra typer av 
enkätverktyg som används i magisterstudier under vårterminen 2019 på Högskolan Dalarna 
ansågs Google-formulär som ett säkert sätt att få ut informationen samt inhämta inkomna svar. 
De svar som erhölls under omgång ett och två var enkla att förstå med verktygets inbyggda 
tabellverktyg. En viktig aspekt i arbetet var att bibehålla forskningspersonernas anonymitet. I 
verktyget Google-formulär finns bra inställningar för arbetets ändamål. Det som skapade mer 
jobb för författarna var att alltid se till så att mejlväxlingen skedde enskilt till varje 
forskningsperson. Svagheterna med användande av Google-formulär kan till stor del kopplas 
till författarna och bedöms haft stor påverkan på samtliga resultat vid omgång ett. Bättre 
kunskap om formuläret hade minskat antalet saknade skattningar. Det hade krävts bättre 
kunskap i användande av detta verktyg och utformning av enkäter för att minska antalet 
uppkomna felkällor och bättre inhämta relevanta resultat. Om studien skulle göras om med 
samma verktyg som metod, det vill säga ett Google-formulär, bör mer arbete fokuseras kring 
Google-formuläret för att göra det så bra som möjligt. Eventuellt bör det även genomgå ett 
första testutskick för att få en oberoende synvinkel hur lätt det är att förstå och hur insamlade 
data ser ut. 
  
Efter att ha avslutat detta arbete har författarna fått en bredare kunskap inom vetenskaplig 
metod. Det som under hela arbetets gång slagit författarna är att översättning och validering är 
en relativt okänd metod för fysioterapeuter. Arbetet har mötts av frågor gällande arbetets metod 
samt positiva reaktioner över hur vågat det är att prova någonting nytt. Däremot råder det inga 
tvivel om hur viktigt det är att bedömningsinstrument översätts och valideras på olika språk då 
både användare och personer med PS återfinns globalt. 
 

Slutsats 
Innehållsvalidering av den svenska översättningen av MDS-UPDRS del III visade på uppnådda 
referensvärden på S-CVI/AVE och S-CVI/UA vilket gör att instrumentet i sin helhet kan anses 
validerad. 20 av instrumentets 24 frågor fick resultatet total agreement på I-CVI. Resterande 
fyra frågor fick resultatet 0,80 och uppnår uppsatt referensvärde, men kan i efterhand behöva 
omvärderas i relation till antalet forskningspersoner. För att detta resultat ska minska 
kunskapsluckan för bedömningsinstrument vid PS krävs vidare arbete främst i form av 
ytterligare korrigeringar i den svenska översättningen av MDS-UPDRS del III och erbjuda en 
tredje omgång av CVI-skattning. Därefter finns förhoppning om att den översatta svenska 
versionen kan användas kliniskt. 
 

Förslag på vidare forskning 

Efter slutförd översättning och innehållsvalidering av MDS-UPDRS del III, motor 
examination, kvarstår forskningsarbete för framtiden. Initialt bör den nya svenska versionen av 
del III genomgå ytterligare omgångar av CVI-skattning för att uppnå resultat om I-CVI på 1,0 
på samtliga frågor. MDS-UPDRS är ett bedömningsinstrument om fyra delar och för att hela 
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instrumentet ska vara användbart i klinik är det önskvärt att hela instrumentet genomgår samma 
översättningsprocedur samt innehållsvalidering med metoden CVI. Under detta arbetes gång 
har författarna fått information om att en sådan studie är under pågående av professor Per Odin, 
Lunds universitet samt professor Peter Hagell, Högskolan Kristianstad. Efter avslutad kurs 
kommer detta arbetes resultat att erbjudas till forskarna.  
 
Författarna ser efter avslutad validering ett behov av att reliabilitetstesta översättningen dels då 
flertalet kommentarer, främst under omgång ett, handlade om otydligheter i hur enskilda tester 
skulle utföras och tolkas, samt att genomföra en reliabilitetstestning med fokus 
interbedömarreliabilitet skulle säkra att bedömningsinstrumentet är oberoende vem som utför 
testerna. Detta är en viktig del i att standardisera bedömningsinstrumentet samt att främja 
jämlika bedömningar för personer med PS i hela Sverige.  
 
För godkännande som officiell svensk version krävs av Movement Disorder Society först 
översättning med forward and backward translation och därefter kognitiva test och slutligen 
validering sker i stor skala, det vill säga att det översatta instrumentet administreras till ett 
minimum om 350 personer med PS. För att en svensk version ska godkännas och därmed 
användas kliniskt i Sverige bör vidare studier ske i linje med dessa riktlinjer.  
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Mätning av innehållsvaliditet för del III av MDS-UPDRS på svenska. Frågeformulär. 
Omgång ett av CVI-skattning: https://docs.google.com/forms/d/1WGxxNO5yEj9jJ9-
lTCdQ8bxsai9DOKrFCihgamhM6Gs/edit(32) 
 

Bilaga 3  
Mätning av innehållsvaliditet för del III av MDS-UPDRS på svenska. Frågeformulär. 
Omgång två av CVI-skattning: https://docs.google.com/forms/d/1r2ja2Z2_CzKGL-cZ-
OFJjFoC3BrSujDPHCmaJSnTNyo/edit 
 

Del III: Motorisk undersökning  
Översikt: Den här delen av bedömningsinstrumentet belyser de motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom. 
Vid administrering av del III av MDS-UPDRS bör undersökaren följa nedanstående riktlinjer:   
Om patienten medicineras för symtomen vid Parkinsons sjukdom ska detta markeras högst upp på 
svarsformuläret. Gäller medicineringen Levodopa, ska även tiden sedan senast tagna dosen noteras.   
  
Om patienten medicineras för symtom vid Parkinson sjukdom, markeras patientens kliniska tillstånd utifrån 
följande definitioner:   
ON är det typiska funktionella tillståndet när patienten erhåller farmakologisk behandling med god respons.  
OFF är det typiska funktionella tillståndet när patienten har dålig respons trots farmakologisk behandling.  
  
Undersökaren har till uppgift att bedöma det som ses. Detta trots att samsjuklighet som exempelvis stroke, 
förlamning, artros och kontrakturer, samt ortopediska åkommor som höft- eller knäplastik och skolios kan 
försvåra enskilda delar i den motoriska undersökningen. I moment där det är omöjligt att utföra fullständig 
undersökning (t.ex. amputation, förlamning eller gipsad extremitet) används noteringen ES = Ej skattningsbart. 
I annat fall skattas utförandet av varje moment när patienten utför det trots eventuell samsjuklighet.   
  
Samtliga moment skattas i heltal, halva poäng får ej förekomma och det är ej tillåtet att hoppa över moment.   
  
Specifika instruktioner finns tillhanda inför varje moment. Dessa skall alltid följas. Undersökaren visar och 
instruerar övningarna i momentet som patienten ska utföra och skattar funktion direkt efter genomförande.  
  
Momenten ”Bradykinesi” och ”Vilotremor” (moment 3.14 och 3.17) har strategiskt placerats mot slutet av 
skalan då klinisk information som är av vikt för korrekt skattning erhålls genom hela bedömningen.   
  
I slutet av bedömningen noteras om dyskinesi (chorea eller dystoni) föreligger under momenten, om så är 
fallet, notera om rörelserna hindrade den motoriska bedömningen.  

 
3a Står patienten på farmakologisk behandling av Parkinsons sjukdom?        NEJ       JA  
3b Om patienten står på farmakologisk behandling av Parkinsons sjukdom, markera patientens kliniska 
tillstånd utifrån följande definitioner:  
  
 ON är det typiska funktionella tillståndet när patienten erhåller farmakologisk behandling med god respons.  
  OFF är det typiska funktionella tillståndet när patienten har dålig respons trots farmakologisk behandling.  
  

https://docs.google.com/forms/d/1WGxxNO5yEj9jJ9-lTCdQ8bxsai9DOKrFCihgamhM6Gs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WGxxNO5yEj9jJ9-lTCdQ8bxsai9DOKrFCihgamhM6Gs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1r2ja2Z2_CzKGL-cZ-OFJjFoC3BrSujDPHCmaJSnTNyo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1r2ja2Z2_CzKGL-cZ-OFJjFoC3BrSujDPHCmaJSnTNyo/edit
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3c. Medicineras patienten med Levodopa?  NEJ  JA   
3c1. Om JA, antal minuter sedan senaste dosen Levodopa ____________  

 
3.1 TAL  
 
Instruktioner till undersökaren: Lyssna på patientens spontantal och uppmuntra till 
konversation om det krävs. Förslag på ämnen: fråga om patientens yrke, hobbys, träning, 
hur personen tagit sig till undersökarens mottagning. Värdera röststyrka och prosodi (rytm, 
betoning), tydlighet inklusive sluddrande, pallilali (upprepning av stavelse) och talrusher 
(skenande tal, stavelser sätt ihop).   
  
0: Normalt: Utan anmärkning  
1: Lätta: Monotont tal med minskad tydlighet och/eller röststyrka, samtliga ord går att 
förstå.   
2: Lindriga: Monotont eller otydligt tal och/eller minskad röststyrka, några oklara ord, 
meningarna är i sin helhet lättförståeliga.   
3: Måttliga: Talet är svårt att förstå till den grad att några, men inte alla, meningar är 
svårförståeliga.   
4: Svåra: Talet är till största del svår- eller oförståeligt.  
 

Poäng  
  
  

  
3.2 ANSIKTSUTTRYCK  
 
Instruktion till undersökaren: Observera patienten i sittande under 10 sekunder både i 
tystnad och vid samtal. Observera blinkningsfrekvens, maskansikte (hypomimik) eller 
avsaknad av ansiktsuttryck, spontant leende och om munnen inte hålls stängd/sluten 
alternativt att munnen hålls öppen.   
  
0: Normal: Utan anmärkning   
1: Lätta: Minimal förekomst av hypomimik, vilket endast ger uttryck i minskad 
blinkningsfrekvens.   
2: Lindriga: I tillägg till minskad blinkningsfrekvens förekommer hypomimik i den nedre 
delen av ansiktet, framförallt runt munnen i form av minskade spontana leenden men 
munnen hålls stängd.   
3: Måttliga: Hypomimik med stundtals särade läppar under tiden munnen är i vila.   
4: Svåra: Hypomimik med särade läppar större delen av tiden, när munnen är i vila.  
 

Poäng  
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3.3 RIGIDITET  
 
Instruktioner till undersökaren: Bedömning av rigiditet sker genom långsamma, passiva 
rörelser i stora leder med patienten i en så avslappnad position som möjligt när 
undersökaren tar ut rörligheten i extremiteter och nacke. Undersök initialt utan 
distraherande manöver. Bedöm och poängsätt nacke och extremiteter separat. Vid test av 
armar; bedöm handled och armbågsled samtidigt. Vid test av ben; bedöm höftled och 
knäled samtidigt. Om ingen rigiditet föreligger, prova med en distraktion t.ex. fingerspel, 
öppna och knyta hand eller fottramp i den extremitet som inte testas. Instruera patienten att 
vara så avslappnad som möjligt.  
  
0: Normal: Utan anmärkning   
1: Lätta: Förekomst av rigiditet endast vid distraktion.  
2: Lindriga: Förekomst av rigiditet utan distraktion, dock inga svårigheter att nå fullt 
rörelseomfång.   
3: Måttliga: Förekomst av rigiditet utan distraktion, fullt rörelseomfång går att nå med 
ansträngning.  
4: Svåra: Förekomst av rigiditet utan distraktion, går ej att nå fullt rörelseomfång. 
  

Poäng  
  

Nacke:   
  
  

Hö Ö. Ext  
  
  

Vä Ö. Ext  
  
  

Hö N. Ext  
  
  

Vä N. Ext  
  

3.4 FINGERSPEL  
 
Instruktioner till undersökaren: Undersök en sida i taget. Demonstrera uppgiften för 
patienten men avsluta innan bedömningen påbörjas. Instruera patienten att föra ihop samma 
hands pekfinger och tumme till gånger snabbt och med största möjliga rörelseomfång. 
Poängsätt händerna separat. Värdera hastighet, rörelseomfång, dröjsmål, avbrott samt 
uttröttbarhet.  
  
0: Normal: Utan anmärkning  
1: Lätta: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av en till två dröjsmål eller 
avbrott; b) lätt långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) mot slutet 
av övningssekvensen.   
2: Lindriga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av tre till fem avbrott; b) 
lindrig långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) halvvägs genom 
undersökningen.   
3: Måttliga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av mer än fem avbrott 
eller minst en episod av freezing; b) måttlig långsamhet; c) synlig minskning av 
rörelseomfång (med uttröttbarhet) redan efter första rörelsen.   
4: Svåra: Kan inte eller kan knappt utföra rörelsen på grund av långsamhet, avbrott eller 
minskning av rörelseomfång.  
 

Poäng  
  

Hö  
  
  
  
  

Ö  
Vä  
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3.5 HANDRÖRELSER  
 
Instruktioner till undersökaren: Undersök en sida i taget. Demonstrera uppgiften för 
patienten men avsluta innan bedömningen påbörjas. Instruera patienten att knyta handen 
hårt, armbågen ska vara böjd och handflatan riktad mot undersökaren. Be patienten öppna 
och stänga handen tio gånger, snabbt och med största möjliga omfång. Om patienten ej 
klarar att knyta handen hårt eller att öppna den stort, påminn hen att göra det. Poängsätt 
händerna separat. Värdera hastighet, rörelseomfång, dröjsmål, avbrott samt uttröttbarhet.  
  
0: Normal: Utan anmärkning  
1: Lätta: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av en till två dröjsmål eller 
avbrott; b) lätt långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) mot slutet 
av övningssekvensen.   
2: Lindriga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av tre till fem avbrott; b) 
lindrig långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) halvvägs genom 
undersökningen.   
3: Måttliga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av mer än fem avbrott 
eller minst en episod av freezing; b) måttlig långsamhet; c) synlig minskning av 
rörelseomfång (med uttröttbarhet) redan efter första rörelsen.   
4: Svåra: Kan inte eller kan knappt utföra rörelsen på grund av långsamhet, avbrott eller 
minskning av rörelseomfång.  
 

Poäng  
  

Hö  
  
  
  
  
  

Vä  
  

3.6 PRO-/SUPINATION  
 
Instruktioner till undersökaren: Undersök en sida i taget. Demonstrera uppgiften för 
patienten men avsluta innan bedömningen påbörjas. Instruera patienten att sträcka ut 
armen från kroppen med handflatan riktad nedåt, sedan alternera mellan att vrida 
handflatan upp respektive ner (pro- och supinera) tio gånger snabbt och med största 
möjliga rörelseomfång. Poängsätt händerna separat. Värdera hastighet, rörelseomfång, 
dröjsmål, avbrott samt uttröttbarhet.  
  
0: Normal: Utan anmärkning  
1: Lätta: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av en till två dröjsmål eller 
avbrott; b) lätt långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) mot slutet 
av övningssekvensen.   
2: Lindriga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av tre till fem avbrott; b) 
lindrig långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) halvvägs genom 
undersökningen.   
3: Måttliga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av mer än fem avbrott 
eller minst en episod av freezing; b) måttlig långsamhet; c) synlig minskning av 
rörelseomfång (med uttröttbarhet) redan efter första rörelsen.   
4: Svåra: Kan inte eller kan knappt utföra rörelsen på grund av långsamhet, avbrott eller 
minskning av rörelseomfång.  
 

Poäng  
  

Hö  
  
  
  
  
  

Vä  
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3.7 FOTTRAMP  
 
Instruktioner till undersökaren: Låt patienten sitta på en karmstol med rakt ryggstöd, båda 
fötterna ska vara i golvet. Undersök en sida i taget. Demonstrera uppgiften för patienten 
men avsluta innan bedömningen påbörjas. Instruera patienten att placera hälen bekvämt på 
golvet, trampa sedan med främre delen av foten i golvet tio gånger snabbt och med största 
möjliga rörelseomfång. Poängsätt fötterna separat. Värdera hastighet, rörelseomfång, 
dröjsmål, avbrott samt uttröttbarhet.  
  
0: Normal: Utan anmärkning  
1: Lätta: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av en till två dröjsmål eller 
avbrott; b) lätt långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) mot slutet 
av övningssekvensen.   
2: Lindriga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av tre till fem avbrott; b) 
lindrig långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) halvvägs genom 
undersökningen.   
3: Måttliga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av mer än fem avbrott 
eller minst en episod av freezing; b) måttlig långsamhet; c) synlig minskning av 
rörelseomfång (med uttröttbarhet) redan efter första rörelsen.   
4: Svåra: Kan inte eller kan knappt utföra rörelsen på grund av långsamhet, avbrott eller 
minskning av rörelseomfång.  
 

Poäng  
  

Hö  
  
  
  
  
  

Vä  
  

3.8 BENRÖRELSER  
 
Instruktioner till undersökaren: Låt patienten sitta på en karmstol med rakt ryggstöd, båda 
fötterna ska vara i golvet. Undersök en sida i taget. Uppgiften demonstreras endast innan 
bedömning påbörjas. Instruera patienten att placera foten bekvämt i golvet, sedan lyfta upp 
och stampa ner foten i golvet tio gånger så snabbt och så högt som möjligt. Poängsätt 
benen separat. Värdera hastighet, rörelseomfång, dröjsmål, avbrott samt uttröttbarhet.   
  
0: Normal: Utan anmärkning  
1: Lätta: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av en till två dröjsmål eller 
avbrott; b) lätt långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) mot slutet 
av övningssekvensen.   
2: Lindriga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av tre till fem avbrott; b) 
lindrig långsamhet; c) synlig minskning av rörelseomfång (uttröttbarhet) halvvägs genom 
undersökningen.   
3: Måttliga: Förekomst av någon av följande: a) rytmen påverkas av mer än fem avbrott 
eller minst en episod av freezing; b) måttlig långsamhet; c) synlig minskning av 
rörelseomfång (med uttröttbarhet) redan efter första rörelsen.   
4: Svåra: Kan inte eller kan knappt utföra rörelsen på grund av långsamhet, avbrott eller 
minskning av rörelseomfång.  
 

Poäng  
  

Hö  
  
  
  
  
  

Vä  
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3.9 UPPRESNING FRÅN STOL  
 
Instruktioner till undersökaren: Låt patienten sitta på en karmstol med rakt ryggstöd, båda 
fötterna ska vara i golvet och ryggen mot ryggstödet (om patienten inte är för kort för 
detta). Be patienten korsa armarna över bröstet och sedan ställa sig upp. Om patienten inte 
lyckas, försök maximalt två gånger till. Om patienten fortfarande inte lyckas, be patienten 
flytta längre fram på sitsen, tillåt endast ett försök. Om försöket misslyckas be patienten 
skjuta ifrån med armarna från stolens armstöd, tillåt tre försök. Om patienten inte lyckas, 
assistera patienten till stående och observera hållningen till moment 3.13.   
  
0: Normal: Utan anmärkning, reser sig upp snabbt utan dröjsmål.   
1: Lätta: Uppresningen sker långsammare än normalt; eller så behövs det fler än ett försök; 
eller så behöver patienten flytta längre fram på stolen. Patienten behöver inte använda 
armarna vid uppresningen.   
2: Lindriga: Trycker sig upp med hjälp av armstöden utan problem.   
3: Måttliga: Behöver använda armstöden men tenderar falla bakåt; eller så behövs fler än 1 
försök med hjälp av armstöden. Behöver ingen assistans.   
4: Svåra: Kan ej resa sig upp utan assistans.  
 

Poäng  
  

3.10 GÅNG  
 
Instruktioner till undersökaren: Undersökning av gång utförs bäst genom att patienten går 
rakt mot och från undersökaren så att både höger och vänster sida kan observeras 
samtidigt. Patienten bör gå minst tio meter (30 fot), vända och gå tillbaka till 
undersökaren.   
Detta moment innefattar flera olika delar i gången: steglängd, gånghastighet, hur högt 
foten lyfts, hälisättning, vändning, armpendling, men inte freezing. Bedöm även ”freezing 
vid gång” inför moment 3.11, samt bedöm hållning inför moment 3.13.   
  
0: Normal: Utan anmärkning  
1: Lätta: Självständig gång med lätta gångsvårigheter.   
2: Lindriga: Självständig gång med väsentliga gångsvårigheter.   
3: Måttliga: Behöver gånghjälpmedel för säker gång (käpp, rollator) men behöver ej 
assistans/levande stöd.   
4: Svåra: Kan ej gå, eller kan endast gå med assistans/levande stöd.  
 

 Poäng  
  

  
3.11 FREEZING VID GÅNG  
 
Instruktioner till undersökaren: Vid gångbedömning (moment 3.10), bedöm även 
förekomst av freezing under gång. Observera igångsättningssvårigheter eller stapplande 
gångmönster, speciellt vid vändningar eller i slutet av övningen. Om säkerheten tillåter bör 
patienten ej använda sig av sensorisk stimulering (t.ex. cueing, tapping).  
  
0: Normal: Utan anmärkningar, inga tecken på freezing.  
1: Lätta: Förekomst av freezing i form av ett stopp vid något av dessa moment; 
rörelsestart/igångsättning, vändning eller gång genom dörrposter. Gången fortsätter sedan 
utan svårighet på raksträcka.   
2: Lindriga: Förekomst av freezing i form av fler än ett stopp vid något av dessa moment; 
rörelsestart/igångsättning, vändning eller gång genom dörrposter. Gången fortsätter sedan 
utan svårighet på raksträcka.   
3: Måttliga: Förekomst av freezing vid ett tillfälle på raksträcka.  
4: Svåra: Förekomst av freezing vid flera tillfällen på raksträcka.  

Poäng  
  



37 
 

3.12 POSTURAL STABILITET  
 
Instruktioner till undersökaren: Momentet syftar till att undersöka reaktionen vid en 
plötslig jämviktsrubbning, genom att snabbt och kraftfullt rycka patientens axlar bakåt. 
Patienten ska stå upprätt, med öppna ögon och fötterna parallellt. Undersök retropulsion 
genom att bedöma antalet kompensatoriska steg. Stå bakom patienten, instruera patienten 
vad som kommer att hända. Det är tillåtet att ta ett eller flera steg bakåt för att hålla 
balansen och undvika att falla. Det ska vara en vägg minst en till två meter bakom 
undersökaren, så att denne kan bedöma hur många kompensatoriska steg patienten tar. Det 
första rycket är en demonstration och poängsätts inte, det ska vara mindre kraftfullt än de 
senare. Vid det andra försöket ska rycket vara mer kraftfullt, så kraftfullt att det rubbar 
patientens jämvikt så att hen TVINGAS ta ett steg bakåt. Undersökaren måste vara redo att 
fånga patienten men får inte stå i vägen för patienten, så att patienten kan ta så många steg 
som krävs för att självständigt återfå postural stabilitet. Tillåt inte patienten att 
kompensatoriskt böja sig kraftigt framåt under rycket. Observera antalet steg bakåt eller 
fall. Upp till två kompensatoriska steg anses som normalt. Tre eller fler steg anses som 
avvikande. Om patienten inte förstår övningen, kan undersökaren repetera instruktionen, 
så att poängsättningen baseras på patienten aktuella förmåga och inte på eventuella 
missförstånd eller för lite förberedelser. Observera även hållning i stående inför moment 
3.13.   
  
0: Normal: Utan anmärkning. Återfår balansen med ett eller två steg.   
1: Lätta: Tar tre till fem steg, patienten återfår balansen utan hjälp.   
2: Lindriga: Tar mer än fem steg men återfår balansen utan hjälp  
3: Måttliga: Står säkert men med frånvaro balansreaktioner: Ramlar om inte bedömaren tar 
emot.   
4: Svåra: Mycket ostadig. Tappar balansen spontant eller vid endast ett lätt ryck kring 
axlarna.  
 

Poäng  
  

  
3:13 HÅLLNING  
 
Instruktioner till undersökaren: Hållning bedöms i anslutning till uppresning från stol, gång 
och under tiden som postural stabilitet testas (moment 3.12). Uppmana patienten att sträcka 
på sig om hållningen upplevs dålig, och bedöm om hållningen förbättras (se alternativ två 
nedan). Poängsätt den sämsta hållningen du noterat under dessa tre delar (uppresningar, gång 
samt postural stabilitet). Observera om det finns flexionsmönster eller 
lateralsflexionsmönster.   
  
0: Normal: Utan anmärkning.  
1: Lätta: Inte helt i lodlinje, men kan vara normalt för en äldre person.   
2: Lindriga: Synligt flexions- eller lateralflexionsmönster eller skolios – patienten kan 
korrigera hållningen till normal på uppmaning.   
3: Måttliga: Framåtböjd, skolios eller lateralflekterad hållning – som inte kan korrigeras 
självmant av patienten.   
4: Svåra: Extremt felställd hållning genom flexions-eller lateralflexionsmönster.  
 

Poäng  
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3.14 BRADYKINESI  
 
Instruktioner till undersökaren: Observera rörelsemönstret i sin helhet gällande generell 
rörelsefattigdom, långsamhet, betänksamhet samt nedsatt/minskat rörelseomfång. Detta 
inkluderar minskat gestikulerande och kroppsspråk, t.ex. lägga benen i kors. Denna 
poängsättning baseras på undersökarens totala intryck av spontana rörelser vid sittande, samt 
vid uppresning och gång.   
  
0: Normal: Utan anmärkning.  
1: Lätta: Lätt långsamhet och rörelsefattigdom.   
2: Lindriga: Lindrig långsamhet och rörelsefattigdom.   
3: Måttliga: Måttlig långsamhet och rörelsefattigdom.  
4: Svåra: Svår långsamhet och rörelsefattigdom.  
 

Poäng  
  

3.15 VILOTREMOR I HÄNDER  
 
Instruktioner till undersökaren: Inkludera all tremor i bedömningen, inklusive återkommande 
vilotremor som är synlig i nedan beskrivna position. Poängsätt händerna var för sig. 
Poängsätt det största synliga rörelseomfånget. Instruera patienten att sträcka ut armarna 
framför kroppen med handflatorna riktade nedåt. Handlederna ska vara raka och fingrarna 
separerade så att de inte nuddar varandra. Observera denna position i tio sekunder.   
  
0: Normal: Utan anmärkning.  
1: Lätta: Förekomst av tremor, mindre än en cm i amplitud.   
2: Lindriga: Förekomst av tremor, en till tre cm i maximal amplitud.   
3: Måttliga: Förekomst av tremor, tre till tio cm i maximal amplitud.   
4: Svåra: Förekomst av tremor, minst tio cm i maximal amplitud.  
  

Poäng  
  

Hö  
  
  
  
  
  

Vä  
  

 
3.16 AKTIONSTREMOR  
 
Instruktioner till undersökaren: Detta testas med testet Finger-Näs. Börja med armen i 
utsträckt position, be patienten utföra minst tre Finger-Näs pekningar genom att sträcka ut 
armarna så långt som möjligt för att nå bedömarens finger. Övningen bör utföras så pass 
långsamt att tremor inte döljs av hastiga rörelser. Upprepa med den andra armen, 
poängsätt var sida separat. Tremor kan uppkomma under hela rörelsen eller när fingret når 
varje mål (näsa eller bedömarens finger). Poängsätt det största synliga rörelseomfånget.   
  
0: Normal: Utan anmärkning.  
1: Lätta: Förekomst av tremor, mindre än en cm i amplitud.   
2: Lindriga: Förekomst av tremor, en till tre cm i maximal amplitud.   
3: Måttliga: Förekomst av tremor, tre till tio cm i maximal amplitud.   
4: Svåra: Förekomst av tremor, minst tio cm i maximal amplitud.  
  

Poäng  
  

Hö  
  
  
  
  
  

Vä  
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3.17 OMFATTNING AV VILOTREMOR  
 
Instruktioner till undersökaren: Detta och nästkommande moment har strategiskt placerats 
mot slutet av bedömningen för att ge undersökaren möjlighet att bedöma vilotremor som 
kan ha förekommit vid tidigare moment inklusive när patienten sitter tyst, går och moment 
där endast en sida utför aktiv rörelse.  
Detta inkluderar sittandes lugnt på en stol, vid gång eller andra aktiviteter, när vissa 
kroppsdelar rör sig och andra vilar. Poängsätt det största synliga rörelseomfånget som 
slutgiltigt resultat. Poängsätt endast rörelseomfånget och inte tremorns duration eller 
intermittens. Som en del av denna bedömning ska patienten sitta på en stol med händerna 
vilande på armstöden i tio sekunder, fötterna ska vara placerade bekvämt isär och i kontakt 
med golvet. Samtliga fyra extremiteter inklusive läppar och käke bedöms separat. 
Poängsätt endast det största förekommande rörelseomfånget.   
  
Extremiteter:  
0: Normal: Utan anmärkning.  
1: Lätta: ≤ en cm i maximal amplitud.   
2: Lindriga: En till tre cm i maximal amplitud.   
3: Måttliga: Tre till tio cm i maximal amplitud.   
4: Svåra: > tio cm i maximal amplitud.   
  
Läppar och käke:   
0: Normal: Utan anmärkning.  
1: Lätta: ≤ en cm i maximal amplitud.   
2: Lindriga: > en cm men < tre cm i maximal amplitud.   
3: Måttliga: tre till tio cm i maximal amplitud.   
4: Svåra: > tio cm i maximal amplitud.  
 

Poäng  
  

Hö Ö. Ext  
  
  

Vä Ö. Ext  
  
  

Hö N. Ext  
  
  

Vä N. Ext  
  
  

Läppar och 
Käke:  

  

 
3.18 DURATION AV VILOTREMOR  
 
Instruktioner till undersökaren: Den här delen är en sammantagen poängsättning på all 
vilotremor och fokuserar på hur konstant den vilotremor är under hela bedömningen när 
kroppsdelar är omväxlande i vila. Detta moment är strategiskt placerat mot slutet av 
undersökningen så att information för poängsättning redan har insamlats.  
  
0: Normal: Utan anmärkning.  
1: Lätta: Vilotremor synlig under ≤ 25% av hela bedömningstiden.   
2: Lindriga: Vilotremor synlig under 26–50% av hela bedömningstiden.   
3: Måttliga: Vilotremor synlig under 51–75% av hela bedömningstiden.   
4: Svåra: Vilotremor synlig under >75% av hela bedömningstiden.  
  

Poäng  
  

PÅVERKAN AV DYSKINESIER I BEDÖMNINGEN UNDER DEL III  
 
A. Fanns dyskinesier (chorea, dystoni) under bedömningstillfället?   
 NEJ  JA  
  
B. Om JA, påverkade dessa resultatet?   
 NEJ  JA  
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HOEHN OCH YAHR   
 
0: Inga symtom  
1: Endast unilaterala symtom.  
2: Bilaterala symtom, inga balanssvårigheter.   
3: Lindriga till måttliga symtom: Vissa posturala svårigheter men fysiskt 
självständig; behöver hjälp att återfå balansen vid test av retropulsion genom 
kompensatoriska steg.   
4: Svåra symtom; klarar dock att stå och gå utan hjälp.   
5: Rullstolsburen eller sängliggande om ej assistans.  
 

Poäng  
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