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Hvorfor vurdere balanse? 

Målsetning 
 

•Forebygge fall  

– 30 % opplever et eller flere fall 3 første mnd 
etter hjemkomst sykehus   (Indredavik m.fl.2008) 

 

•Valg av spesifikke, målrettede tiltak  
 

•Oppnå høyest mulig funksjonsnivå 

– P-ADL, I-ADL, sosiale aktiviteter 

 

 C Hamre Geriatrikongressen 2015 



Å være i balanse -  

En prosess der vi 
kontrollerer tyngdepunktets 
bevegelse i forhold til 
understøttelsesflaten  
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https://www.flickr.com/photos/opedal/6302948068/in/album-
72157629881239152/ Foto: Dag Endre Opedal 

https://www.flickr.com/photos/opedal/6302948068/in/album-72157629881239152/
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Balanse - Dynamisk system teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Balanse 

 et resultat fra samspillet mellom ulike system hos individet,  

organisert i forhold til oppgave og omgivelse             
 

(Shumway-Cook & Woollacott, 1995) 

Individ 

Oppgave/
aktivitet 

Omgivelse 



Alderdommen kommer ikke alene – den bringer mangt og meget med seg (norsk ordtak) 
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Elite 

God 
fysisk 
form 

Selv- 
stendig  

Skrøpelig 

Delvis 
beroende 

Helt 
beroende 

Individ - Den heterogene gruppen eldre 

(Fritt oversatt fra «Continuum of 
physical function among older adults» 
Spirduso et al. 2005) 



Individ –  
Den heterogene gruppen eldre med hjerneslag  
Endrede forhold  

-Biomekaniske (muskelmasse, -styrke, 
leddbevegelighet) 

-Somatosensoriske 

-Vestibulære 

-Syn 

-Kognisjon / skjulte utfall  

 

Hjerneslaget kan gi lette, moderate eller store utfall 
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Individ - Dynamisk system teori 

• Motoriske system (afferent) 

– Muskelskjelett (styrke, leddbevegelighet, holdning) 

– Neuromuskulær (koordinasjon, timing, aktivering) 

• Sensoriske system (efferent) 

– Perifer (syn, vestibularis, propriosepsjon og leddsans) 

– Sentral (bearbeiding av sanseinntrykk, hvilken vektlegges)  

• Kognitive system / oppmerksomhet (attention) 

– F.eks. Dual-Task, trenger delt oppmerksomhet 



• Steady state: evnen til å 

opprettholde balansen ved ”statiske” 

oppgaver sittende, 
stående, gående 

 

• Proaktiv: evnen til å 

opprettholde balansen ved 
forutsigbare oppgaver 

 

• Reaktiv: evnen til å innhente 

balansen etter en ytre forstyrrelse 

Oppgave / aktivitet - Dynamisk systemteori   

  



Omgivelse – Dynamisk systemteori 

• Regulerbare  

– Tilgjengelig støtte f.eks. stolshøyde, armlen   

• Ikke regulerbare 

– Rommets utforming, miljø  

  

• Påvirker forutsetning for trening 

Skjermet på treningsrom vs. trening på gangen 
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Valg av balansetest 

Kroppsfunksjon (ICF) 
Mod. Trunk Impairments 
Scale, Mod.TIS.NV 

Mod. CTSIB 

Nudge test 

Release test 

Bedømming av pushing 

Statisk og dynamisk 
muskelstyrke 

Aktivitet (ICF) 
Bergs balanse skala, BBS 

Timed up&go m/u dual task 

10 m gangtest m/u dual task 

Dynamic Gait Index, DGI 

Short Physical Performance 
Battery (SPPB) 

Balance Evaluation Systems Test, 
BESTest, Mini-BESTest 
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Så mange tester – så liten tid  



Balance Evaluation Systems Test  
BESTest 
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(Horak 2009) 



 
Treningsprinsipper  
 
 

 

• Oppgaverelatert trening  

Dvs. trening på de bevegelser, oppgaver og 
aktiviteter som pasienten har som mål å mestre 

• Styrke / Utholdenhet 
 

• Fallforebyggende tiltak 
             Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag 

             Rehabilitation after stroke: a summery of NICE guidance 

             Clinical guidelines for stroke management. National Stroke Fundation, Australia 
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Hvorfor vurdere balanse? 

Derfor: 
 

•Forebygge fall  
 

•Valg av spesifikke, målrettede tiltak  
 

•Oppnå høyest mulig funksjonsnivå 

 

Takk for meg! 
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