Bergs Balanseskala: Skåringsskjema
Testpersonens navn/fødselsdato og år:
Dato/signatur
1. Sittende til stående
2. Stående uten støtte
3. Sittende uten støtte
4. Stående til sittende
5. Fra en stol til en annen
6. Stående med lukkede øyne
7. Stående med føttene inntil hverandre
8. Strekke seg fremover med utstrakt arm
9. Ta opp noe fra gulvet
10. Vri seg og titte bakover
11. Vende seg 360 grader
12. Sette en og en fot vekselvis på et trappetrinn
13. Stå med en fot fremfor den andre
14. Stå på ett ben

Poengsum

Oversatt til norsk av Astrid Bergland, Jorunn L. Helbostad og Torunn Askim i 2004. Oversatt
tilbake til engelsk av Sherry Heckler

Bergs balanseskala
Instruksjon: Vis og forklar for den som skal testes (testpersonen eller bare personen), hver oppgave
som hun/han skal utføre. Kun det første forsøket gis poeng. Det er derfor veldig viktig at
testpersonen fra starten av får all informasjon som trengs, slik at hun/ han forstår hva som skal
gjøres. Gi informasjonen på en naturlig måte og bruk malen nedenfor som utgangspunkt. Føy
eksempelvis til “Vil du være så snill å...” eller “ I neste oppgave skal du...”
Poengsetting: I mange av oppgavene skal testpersonen opprettholde en gitt stilling en viss tid. Du
gir gradvis lavere poengsum dersom tids- og avstandskriteriene ikke oppfylles, f.eks. testpersonen
krever tilsyn, støtter seg eller behøver hjelp av en person. Med tilsyn menes at du må være forberedt
på å gi støtte på grunn av risiko for at testpersonen kan miste balansen. Med støtte og hjelp menes
fysisk kontakt mellom testpersonen og en stødig gjenstand eller en person.
Testpersonen velger selv hvilket ben hun/han vil stå på eller hvordan hun/ han vil strekke seg
fremover. Det innebærer for eksempel at testpersonen i punkt åtte får null poeng hvis hun/han
strekker seg for langt fram og mister balansen. Testpersonens bedømming av egen kapasitet
påvirker her oppgaveløsningen og derved poengskåren. Om du er i tvil om hvilken poengskåre som
best svarer til det testpersonen klarer, skal du alltid velge det laveste alternativet. Det innebærer at
testpersonen i det minste klarer denne poengskåren. Ved gjentatte testinger er det svært viktig at du
ikke ser på tidligere skåringer, da dette kan påvirke poenggivningen din.
Utstyr: For å bedømme resultatene trengs:
-

en stoppeklokke eller en klokke med sekundviser.

-

en lineal eller et annet mål som markerer en nullposisjon samt markerer avstandene 5, 12 og
25 cm

-

sko eller tøffel

-

stol i standardhøyde med armlene

-

stol i standardhøyde uten armlene, eller en seng i standardhøyde

-

trappetrinn eller en skammel med tilsvarende høyde som et trappetrinn (standard høyde)
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SITTENDE TIL STÅENDE

INSTRUKSJON: Reis deg opp. Forsøk å ikke bruke hendene som støtte. (For å få 2 poeng kan
pasienten gjøre flere enn ett forsøk på oppgaven)
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Kan reise seg opp uten å bruke hendene og finner selv balansen
Kan reise seg opp på egen hånd med hjelp av hendene
Kan reise seg opp med hjelp av hendene etter flere forsøk
Trenger minimal hjelp av en person for å reise seg opp eller for å finne balansen
Trenger middels eller maksimal hjelp av en eller flere personer for å reise seg opp

STÅ UTEN STØTTE

INSTRUKSJON: Stå i 2 minutter uten støtte. (For å få 1 poeng får pasienten flere enn et forsøk på
denne oppgaven)
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Kan stå stødig i 2 minutter
Kan stå i 2 minutter med tilsyn
Kan stå i 30 sekunder uten støtte
Trenger flere forsøk for å stå i 30 sekunder uten støtte
Kan ikke stå i 30 sekunder uten støtte

Dersom pasienten kan stå i 2 minutter uten støtte; Gi full skåre for oppgave 3
”sitte uten ryggstøtte”, og fortsett med oppgave 4
3

SITTE UTEN RYGGSTØTTE MED FØTTENE PÅ GOLVET ELLER
PÅ EN SKAMMEL

INSTRUKSJON: Sitt med armene i kors i 2 minutter. (Hvis pasienten ikke forstår at han/hun ikke
skal lene seg mot ryggstøtten bør oppgaven utføres uten ryggstøtte, for eksempel på sengen eller
sengekanten)
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Kan sitte trygt og sikkert i 2 minutter
Kan sitte i 2 minutter med tilsyn
Kan sitte i 30 sekunder
Kan sitte i 10 sekunder
Kan ikke sitte i 10 sekunder uten støtte

STÅENDE TIL SITTENDE

INSTRUKSJON: Sett deg ned
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Setter seg på en trygg måte med minimal hjelp av hendene
Kontrollerer det å sette seg ved hjelp av hendene
Bruker baksiden av bena mot stolen for å kontrollere det å sette seg
Setter seg selvstendig men ukontrollert
Trenger hjelp av en person for å sette seg
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FRA SITTENDE PÅ EN STOL MED ARMLENE TIL EN ANNEN STOL
UTEN ARMLEN OG VICE VERSA

(Undersøkeren plasserer en stol med armlen i 90 graders vinkel mot en stol uten armlen eller en
seng) INSTRUKSJON: Flytt deg fra stolen med armlene til stolen uten armlene/sengen. Bruk
hendene så lite som mulig. Flytt deg så tilbake fra stolen uten armlene/sengen til stolen med
armlene. (Hvis pasienten ikke greier å flytte seg begge veier kan undersøkeren flytte stolen etter
den første overflyttingen. Det viktige er at overflyttingen skjer fra en stol med armlene og fra en stol
uten armlene/seng)
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Kan forflytte seg på en trygg måte med minimal hjelp av hendene
Kan forflytte seg på en trygg måte med mye hjelp av hendene
Kan forflytte seg ved hjelp av muntlige ledetråder og/eller tilsyn
Trenger hjelp av en person
Trenger hjelp av to personer (for å støtte eller veilede for å være trygg)

STÅ UTEN STØTTE MED LUKKEDE ØYNE

INSTRUKSJON: Lukk øynene og stå stille i 10 sekunder
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Kan stå sikkert i 10 sekunder
Kan stå i 10 sekunder med tilsyn
Kan stå i 3 sekunder
Står stille, men må åpne øynene i løpet av 3 sekunder
Trenger hjelp for ikke å falle

STÅ UTEN STØTTE MED FØTTENE INNTIL HVERANDRE

INSTRUKSJON: Sett føttene inntil hverandre og stå uten støtte.
(
(
(
(
(

)4
)3
)2
)1
)0

8

Kan selv sette føttene inntil hverandre og stå sikkert i 1 minutt
Kan selv sette føttene inntil hverandre og stå i 1 minutt med tilsyn
Kan selv sette føttene inntil hverandre, men kan ikke stå slik i 1 minutt
Trenger hjelp for å innta stillingen, men kan stå i 15 sekunder med føttene inntil hverandre
Trenger hjelp for å innta stillingen og kan ikke stå i stillingen i 15 sekunder

STREKKER SEG FRAMOVER MED UTSTRAKT ARM I STÅENDE

INSTRUKSJON: Løft armen opp til 90 grader. Strekk fingrene. Strekk deg framover så langt du
kan. (Undersøkeren fester eller holder en linjal, alternativt et papir, markert med 0, 5, 12 og 25 cm
mot veggen. Nullpunktet skal være på høyde med langfingerens fingertupp når armen holdes
strukket frem i 90 grader. Fingrene eller armen skal ikke berøre veggen. Mål på linjalen/papiret
hvor langt fingertuppen kommer når pasienten strekker seg så langt frem som mulig. Når det er
mulig, skal pasienten benytte begge armer når han/hun strekker seg fram for å unngå rotasjon av
kroppen )
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Kan strekke seg fremover mer enn 25 centimeter på en sikker måte
Kan strekke seg fremover mer enn 12 centimeter på en sikker måte
Kan strekke seg fremover mer enn 5 centimeter på en sikker måte
Strekker seg fremover men trenger tilsyn
Mister balansen ved forsøket/trenger ytre støtte
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STÅ OG TA OPP EN GJENSTAND FRA GULVET

INSTRUKSJON: Ta opp skoen/tøffelen som ligger foran føttene dine
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Kan ta opp skoen på en enkelt og sikker måte
Kan ta opp skoen men trenger tilsyn
Kan ikke ta opp skoen, men når 2,5 – 5 cm fra skoen og vedlikeholder balansen
Kan ikke ta opp skoen og trenger tilsyn under forsøket
Mister balansen ved forsøket/trenger ytre støtte

VRI SEG OG SE BAK OVER HØYRE OG VENSTRE SKULDER I
STÅENDE

INSTRUKSJON: Vri kroppen og se bak deg over venstre skulder. Gjør det samme mot høyre.
(For å få til en bedre rotasjon kan undersøkeren stå bak pasienten og holde en gjenstand som
pasienten oppmuntres til å se på)
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Ser bak seg til begge sider og roterer i hele kroppen og det foregår “tyngdeoverføring”
Ser bak seg til den ene siden, har mindre rotasjon til den andre siden
Vrir seg bare til siden, men opprettholder balansen
Trenger tilsyn under utførelsen
Trenger støtte for ikke å miste balansen eller falle

SNU SEG 360 GRADER

INSTRUKSJON: Snu deg rundt en hel omgang. Stans. Snu deg så rundt en hel omgang den
andre veien.
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Kan snu seg sikkert 360 grader på 4 sekunder eller mindre
Kan snu seg sikkert 360 grader på 4 sekunder eller mindre kun en retning
Kan snu seg sikkert 360 grader, men trenger mer enn 4 sekunder
Trenger tilsyn eller muntlige ledetråder
Trenger støtte under vendingen

STÅ UTEN STØTTE OG PLASSER VEKSELVIS EN OG EN FOT PÅ
ET TRINN ELLER EN SKAMMEL

INSTRUKSJON: Sett vekselvis høyre og venstre fot opp på trinnet/skammelen. Fortsett til hver
fot har berørt trinnet/ skammelen 4 ganger
( ) 4 Kan stå selvstendig og trygt og greier (eller klarer) å sette hver fot 4 ganger på trinnet i løpet
av 20 sekunder
( ) 3 Kan stå selvstendig og klarer å sette hver fot på trinnet på mer enn 20 sekunder
( ) 2 Kan klare å sette opp hver fot 2 ganger på trinnet uten hjelp men med tilsyn
( ) 1 Kan klare mer enn 1 gang på hver fot med minimal hjelp
( ) 0 Trenger hjelp for ikke å falle/er ikke i stand til å prøve
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STÅ UTEN STØTTE MED EN FOT FORAN DEN ANDRE
(DEMONSTRER FOR PASIENTEN)

INSTRUKSJON: Sett den ene foten rett foran den andre (tandemstilling). Hvis du ikke greier å
sette foten rett foran den andre, prøv å sette foten så langt frem at hælen på den forreste foten er
lenger fram enn den bakerste fotens tær. (For å få 3 poeng, må den forreste fotens hæl plasseres
lenger fram enn den bakerste fotens tær og sideveis avstand mellom føttene er omtrent som for
pasientens normale stegbredde ved gange)
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Kan selv plassere føttene i tandemstilling og stå der i 30 sekunder
Kan selv sette en fot foran den andre og stå der i 30 sekunder
Kan selv flytte en fot et lite skritt fram og stå der i 30 sekunder
Trenger hjelp med å flytte en fot fram, men kan stå i stillingen i 15 sekunder
Mister balansen under steget eller i stillingen

STÅ PÅ ETT BEN

INSTRUKSJON: Stå på ett ben så lenge du kan uten støtte
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Kan selv løfte benet og stå der i 10 sekunder
Kan selv løfte benet og stå der i 5 sekunder
Kan selv løfte benet og stå der i 3 sekunder
Forsøker å løfte benet, men kan ikke stå på ett ben i 3 sekunder, men kan likevel stå på egen
hånd
( ) 0 Kan ikke eller forsøker ikke å løfte benet, eller trenger hjelp for ikke å falle
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