
HAVO nettverkssamling
Bergen høsten 2018

PPAS



Bakgrunn

• Økt fokus på posisjonering de siste årene 

• Inspirert av Elisabeth Rodby-Bousquet

• Fattet interesse for PPAS (Posture and postural
Ability Scale)  

• Oversettelse av kartleggingsverktøyet PPAS til 
norsk i samarbeid med Reidun Jahnsen

• PPAS skal nå inn i CPOP



PPAS
• Utviklet av Pauline Pope på 90-tallet
• PPAS er et instrument for vurdering av  

asymmetrier i utgangsstillingene: ryggleie, 
mageleie, sittende og stående

• PPAS kan brukes på alle pasienter, uavhengig av 
funksjonsnivå,  diagnose og alder

• PPAS er et valid og reliabelt vurderingsinstrument 
som brukes på barn og voksne



PPAS- et todelt instrument

• For hver av de fire utgangsstillingene vurderes:

• 1) Postural evne etter en 7-gradig skala 

• 2) Kvalitet på holdningen vurderes ut fra seks 
punkter, både i frontalplan og sagitalplan. 
– Symmetri gir 1 poeng pr. punkt, asymmetri gir 0 

poeng pr. punkt. 

– Jo flere poeng – jo større grad av symmetri.



Hva kan det brukes til?
• Samtaler rundt det vi kan gjøre noe med, hva skal vi 

prioritere
• Tydelig hva vi må prioritere
• Vurdering før og etter tiltak
• Poengskalaene, konkrete og målbare verdier
• PPAS synliggjør at enkelte stillinger vil være mer gunstige 

for pasienten enn andre
• Utgangspunkt for samarbeid med terapeuter i 1. linjen, 

hjelpemiddelsentralen o.a. 



Terapeutens utfordringer ved PPAS

• Grenseoppgang mellom 0 og 1 poeng; hva er 
stort nok til å klassifiseres som asymmetri? 
Dette burde være enkelt, men er ikke alltid 
det… 

• Tiltak kan rette opp mye, men det er fortsatt 
en asymmetri der. Dette vil da ikke vises på 
poengskåren, må beskrives 



Erfaring med bruk
• Erfaringer med bruk av PPAS så langt har vært positive
• Vurderingen tar ikke lang tid, vi vurderer heller ikke 

alltid alle stillinger på samme pasient
• Opplever at vi kan vurdere en posisjon i små, separate 

deler
• Samtale med foreldre, med utgangspunkt i PPAS, har 

vært positive. Felles forståelse. Inkludere foreldrene i 
vurderingen

• Bilder kan være et godt supplement 



Tanker og ønsker fremover
• Avdekke asymmetrier tidlig og kunne sette i verk tiltak
• PPAS inn i CPOP, og denne kombinasjonen vil gi oversikt 

over asymmetrier fra tidlig alder
• Ønskelig at nivåene i PPAS kan bli like innarbeidet som 

eksempelvis GMFCS, MACS
• Kan brukes av kommunale terapeuter, hjelpemiddelfirma, 

Hjelpemiddelsentralen, terapeuter på 2. linje nivå, og 
andre. 

• Vil gjøre kommunikasjon enklere, sikre felles utgangspunkt
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