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Abstractdetaljer  

Bakgrund 

och syfte  

Trunk Impairment Scale (TIS) är utformat för att mäta funktionsnedsättning i bålen hos 

personer med stroke. TIS 1.0 består av 17 delmoment uppdelat på tre delskalor; statisk och 

dynamisk balans samt koordination. Delmomenten graderas från 0 -3p, max 23p. För ett urval 

personer med MS (EDSS median 7.5) korrelerade TIS 1.0 med grad av MS; EDSS (r=-0.85). 

TIS 2.0 där enbart delskalorna för dynamisk balans och koordination ingår har föreslagits 

förbättra den interna validiteten men har inte validitetsprövats för MS. Syftet var att validera 

TIS 1.0 och 2.0 för personer med måttlig-avancerad MS.  

Metoder  47 personer (32 kvinnor; 15 män) med huvudsakligen progressiv MS (n=42) och EDSS 

mellan 4.0 och 7.5 testades. Samtliga hade begränsad (<200 m) men bevarad (>20m) 

gångförmåga. Data samlades in på 7 centra av 4 mätare. Mätarna var utbildade för 

samstämmighet och manual användes för att standardisera mätningarna. TIS 1.0 och TIS 2.0 

validerades mot test där bålfunktion förväntades inverka på resultatet; 10 sit-to-stand test 

(10STS), Bergs balansskala (BBS), Timed up and go (TUG), samt 10m gångtest (10m). 

Spearman’s rangkorrelation användes för beräkning och r≥0.60 ansågs god.  

Resultat  Korrelationen mellan TIS 1.0 och TIS 2.0 var väntat hög, r= 0.94. Korrelationen mellan gång- 

och balanstesterna var måttlig (TIS 1.0) till låg (TIS 2.0); STST r=-0.40 respektive r-0.35; BBS 

r=0.45 respektive r=0.35; TUG r=0.34 respektive r=-0.25 och 10m r=-0.31 respektive r=-0.24. 

Oväntat låg korrelation sågs mellan EDSS och TIS 1.0 r= -0,120 respektive TIS 2.0 r=-0,054.  

Konklusion  Korrelationen mellan funktionsnedsättning i bålen och balans- och gångtest var lägre än 

förväntat. Jämförelser mellan TIS och andra bålfunktionstest kan vara lämpligare för 

validitetsprövning. Korrelationen mellan TIS 1.0 och 2.0 och grad av MS mätt med EDSS 

skiljde sig från tidigare rapporterade resultat . Studiens resultat styrker snarare användning av 

TIS 1.0 än TIS 2.0 för personer med EDSS 4.0 och 7.5.  
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