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Abstrakt 
 

En vanlig konsekvens efter att ha insjuknat i stroke är bl.a. svårigheter med 
balansen. Syftet med studien var att undersöka om Basal Kroppskännedom 
(BK) fungerar som träningsmetod för att öka balans och gångförmåga hos 
patienter med stroke. Avsikten var även att undersöka om försökspersonerna 
upplevde att deras balans ökat. Tre personer med diagnosen stroke deltog i 
studien. BK-övningarna var i stående och försökspersonerna instruerades att 
öva hemma en gång per dag om möjligt. Före BK-träningen som varade i fyra 
veckor, två gånger per vecka testades samtliga med Bergs balansskala, BDL 
balansskala, 10-Meters gångtest, Gång i åtta och Timed Up&Go. Samtliga 
tester upprepades efter att träningen avslutats. En deskriptiv analys av 
uppmätta skillnader utfördes. Mätningarna tyder på att balans och 
gångförmåga förbättrats hos 2 av 3 patienter och försämrades hos 1 av 3 
patienter. Två av tre upplevde att deras balans hade ökat. Studier med större 
antal försökspersoner behövs för att kunna avgöra om BK kan förbättra 
balansen hos patienter med stroke. 

 
Nyckelord: Balans, Balanstester, Basal Kroppskännedom, Rehabilitering och Stroke. 
 



 

 3

Hjärnans kärlsjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar (CVS) i medicinska kretsar kallade 

för slaganfall (stroke), tillhör våra vanligaste folksjukdomar. Detta är den sjukdomsgrupp 

som står för flest vårddagar på svenska sjukhus. Samhällskostnaderna har beräknats till 

minst 10 miljarder kronor/år. Cirka 35 000 personer insjuknar varje år i Sverige 

(Aquilonius & Fagius, 2000). Dessa defineras av WHO som ”snabbt påkommande kliniska 

symptom på fokal eller global störning av hjärnans funktion, där orsaken icke 

uppenbarligen är annan än vaskulär”. Transitorisk ischemisk attack (TIA) innebär att 

symtomen helt försvunnit inom 24 timmar. Kvarstår symtomen längre talar man om 

manifest slaganfall (Höök, 2001).  

 

Att drabbas av stroke innebär att man får en skada i en del av hjärnan på grund av att 

blodtillförseln hindras och en plötslig skada uppstår (Johnstone, 1980). Vanliga symtom 

vid en stroke är bl.a. paralys initialt, pares/svaghet i musklerna, motoriken blir 

långsammare i extremiteterna, balansproblem, sensibilitetsnedsättning, 

perceptionsstörning, synfältsdefekt, nedsatt koncentrationsförmåga och att snabbt bli 

uttröttad samt att man kan förlora finmotorik och koordination i ena kroppshalvan. 

Konsekvenserna av detta blir förlust av normalt rörelsemönster (Carr & Shepherd, 1998; 

Downie, 1986; Geiger, Allen, O`Keefe & Hicks, 2001; Höök, 2001; Laufer, 2002). När en 

person förlorar förmågan eller får svårt att utföra en aktiv handling blir de ofta inaktiva och 

detta leder till fysiologiska, mekaniska och funktionella förändringar i muskulaturen 

(Engardt, 2001). Effekten av försvagad muskulatur kan bl.a. innebära minskad förmåga att 

kunna förflytta sig och att balansera kroppsmassan över fötterna (Carr & Shepherd, 1998). 

Gångmönstret förändras och karakteriseras av minskad hastighet samt minskad ståtid på 

affekterad sida (Kuan, Tsou & Su, 1999). Flertalet av de som drabbats av stroke har 

problem med att hitta balansen i stående (Geiger et al., 2001). 

 

Efter traumatiska hjärnskador eller stroke förbättras de flesta överlevande individerna trots 

en bestående hjärnskada. Faktorer som påverkar graden av förbättring är individens ålder, 

vilken del av hjärnan som skadats, skadans storlek, psykosociala faktorer och 

rehabiliteringsprogrammets utformning (Höök, 2001). När en skada uppstår i ett område i 

hjärnan kan nervceller i angränsande områden ta över funktionen från de nervceller som 

skadats (Johansson, 2000). Hjärnan är ett dynamiskt system som kan omorganisera sig 

genom att anpassa och modifiera sin egen strukturella organisation och funktion (Höök, 

2001; Stephenson, 1993). Träning kan också påverka det antal nervceller som engageras. 
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Det finns inte någon specifik sjukgymnastisk behandling som har visats ge bättre resultat 

än någon annan vid rehabilitering av strokepatienter. De vanligaste övningarna vid 

behandling av stroke är gångträning, stående balansövningar och armrörelser som syftar till 

att återfå det naturliga rörelsemönstret (Ballinger, Ashburn, Low & Roderick, 1999). I en 

studie av Geiger et al., (2001) deltog tretton försökspersoner med stroke i åldrarna 30-77 

år. De indelades slumpmässigt i två grupper, experimentgruppen och kontrollgruppen. 

Syftet med studien var att se om försökspersonerna fick bättre balans genom att kombinera 

Neuro Com Balance Master träning och konventionell fysisk terapi jämfört med om de 

enbart tränade konventionell fysisk terapi. Experimentgruppen har tränat balans i Neuro 

Com Balance Master i femton minuter, vilket innebar att försökspersonerna stod på två 

kraftplattor som registrerade var tyngdpunkten var placerad under fötterna. 

Försökspersonerna fick feedback på detta via en monitor. Till att börja med flyttade 

försökspersonen tyngdpunkten mot affekterad sida i olika riktningar för att sedan träna mot 

icke affekterad sida. Experimentgruppen utförde även konventionell fysisk terapi i 

trettiofem minuter. Detta innebar stretching, styrkeövningar, tyngdöverföringar i stående, 

gångträning i barr, tandemstående, utförande av funktionella aktiviteter som i och ur säng, 

trappgång, gång på ojämnt underlag, och sittande övningar på Bobath boll. 

Kontrollgruppen övade konventionellt enligt de tidigare nämnda övningarna. Total 

träningstid för båda grupperna var femtio minuter och de övade två till tre gånger/vecka i 

fyra veckor. Deltagarna testades med Bergs balansskala och Timed Up&Go (TUG) före 

och efter träningsperioden. Resultatet visade att balansen förbättrades för 

experimentgruppen och kontrollgruppen, det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna (Geiger et al., 2001).  

 

I en studie av Mudie, Winzeler-Mercay, Radwan och Lee (2002) jämfördes behandling 

med Bobathkonceptet, feedback träning, Task-related reach samt Balance Performance 

Monitor (BPM) på nyligen insjuknade strokepatienter. BPM mäter patientens förändringar 

av tyngdpunkten och räknar ut medelvärdet av detta. BPM användes också som mätmetod 

och utvärderingsinstrument. Patienten erhöll visuell feedback via en monitor. Målet var att 

öka patienternas balans i sittande position. Behandlingsperioden omfattade två veckors 

daglig träning. Balansen utvärderades före varje träningstillfälle, samt två och tolv veckor 

efter behandlingsperioden. Bobath konceptet och BPM visade signifikanta förbättringar. 

Resultatet av studien visade att det är möjligt att återupprätta postural symmetri i sittande 

tidigt i rehabiliteringen när man använder behandlingsformer som fokuserar på att 
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patienten medvetandegörs i sittande position. Duncan et al., (1998) studerade tjugo 

patienter med stroke. Enligt Duncan et al., (1998) hade de lätt till moderat stroke. 

Deltagarna fick under en åtta veckors period tre konventionella behandlingar per vecka av 

sjukgymnast i deras hem. Resultatet visade på en förbättring vid test med Bergs 

balansskala och med 10-Meters gångtest. Behandlingen efter en stroke syftar till att 

individen ska komma tillbaka till sitt dagliga liv. Därför är det viktigt att kunna integrera 

träningen i hemmet och på kliniken. Tidig hemgång efter en stroke kombinerat med 

hemträning ger bra resultat vad gäller återgången till sitt dagliga liv (Mayo et al., 2000).  

 

Balans är en komplex interaktion av de sensoriska och muskuloskeletala systemen, 

integrerad och modifierad av CNS för att kunna svara på interna och externa 

miljöförändringar (Carr & Shepherd, 1998). Ordet balans används ofta tillsammans och 

liktydigt med postural kontroll och stabilitet. Tidigare har postural kontroll traditionellt 

setts som reflexliknande responser vilka aktiveras automatiskt av sensoriska stimuli. 

Numera anses postural kontroll som en respons och kontroll av många variabler i CNS 

(Pollac, Durward, Rowe & Paul, 1999). För att ha postural kontroll krävs att sensorisk och 

motorisk information samverkar.  

Sensorisk information kommer från tre skilda system:  

• Det visuella med information från ögonen.  

• Det proprioceptiva med information från receptorer i hud, muskler, senor och leder. 

• Det vestibulära d.v.s. balansorganen 

(Lännergren, Ulfendahl, Lundeberg & Westerblad, 1998). 

Motorisk information kommer från de muskuloskeletala och neurologiska systemen vilka 

inkluderar t.ex. leders rörelseomfång, spinal flexibilitet, musklernas egenskaper och 

biomekanik mellan olika kroppssegment. Dessa två system genererar, avväger och 

koordinerar krafter som producerar rörelser för att därigenom kontrollera kroppens position 

i rummet (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). 

Balans kan definieras på ett funktionellt sätt genom: 

• att en person kan bibehålla en position 

• att en person kan bibehålla en position och samtidigt utföra en viljemässig rörelse 

• att en person kan bibehålla en position trots störningar från och i omgivningen  

(Lundin Olsson, Jensen & Waling; 1996; Pollac et al., 1999).  
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Strategierna för postural kontroll varierar beroende av målet och med omgivningens 

utformning. För balans krävs motoriska färdigheter från CNS, men dessa kan liksom andra 

motoriska färdigheter förbättras med träning (Lännergren et al., 1998).  

 

Basal Kroppskännedom (BK) bygger på Jaques Dropsys teorier (Andersson, 2001) och 

utvecklades till en sjukgymnastisk behandlingsform av Gertrud Roxendal. Metoden har 

influenser från Tai-Chi och Qigong. I en studie av Hain, Fuller, Weil och Kotsias (1999) 

användes Tai-Chi som träningsmetod på en patientgrupp med balansproblem. Resultatet 

utvärderades både subjektivt och objektivt, detta visade en signifikant förbättring av 

balansen. BK bygger på att träna både kropp och medvetande. Övandet kräver inga 

förkunskaper (Roxendal & Winberg, 2002). De grundläggande funktionerna i BK är 

relationen till underlaget och till mittlinjen, kroppens rörelsecentrum och andningen 

(Lundvik Gyllensten & Nilsson Ovesson, 1994). Vardagliga rörelser tränas och samordnas 

med andningen (Mattsson, 1998) i bl.a. stående hållningsträning och gång (Lundvik 

Gyllensten & Nilsson Ovesson, 1994). Övningarna utförs mjukt och rytmiskt (Roxendal & 

Winberg, 2002).  

 

Ledarens roll är att guida patienten med det friska som utgångspunkt (Mattsson, 1998), att 

hjälpa patienten knyta kontakt med kroppen och lyssna på och åtgärda de tecken som 

kroppen signalerar. Patienten övar sig i att acceptera och respektera kroppens 

begränsningar, att ta paus under övandet och anpassa rörelserna efter sin förmåga (Lundvik 

Gyllensten & Nilsson Ovesson, 1994). Det väsentliga är inte symtomlindring utan att lära 

sig att förhålla sig till symtomen på ett konstruktivt och avslappnat sätt (Hansen, 1995).  

Målen med BK är: 

• att uppnå harmoni och lätthet i rörelserna (Mattsson, 1998) 

• att lära sig att röra kroppen med harmoni och effektivitet, ge frihet och styrka i 

leder och muskler 

• att medvetandegöra sig själv om sin kropps tillgångar och begränsningar, samt 

sina vanor, beteenden och sitt förhållningssätt till livet. 

Våra vanor och vårt beteende är väl inrotat, att öva in ett nytt beteende t.ex. 

kroppskännedom är en medveten handling. När det nya sättet blivit integrerat i 

rörelsemönstret är det ett beteende (Roxendal & Winberg, 2002).  

 



 

 7

Syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om behandlingsmetoden Basal 

Kroppskännedom påverkar balans och gångförmåga hos patienter med stroke. 

 

Frågeställningar 

 
• Hur påverkas balansen hos patienter med stroke av BK? 

• Hur påverkas gångförmågan vad beträffar gånghastigheten? 

• Upplever patienterna att balansen har förändrats? 

 

Metod 
 

Försökspersoner 

 
Fyra försökspersoner (Fp), två kvinnor och två män med medelåldern 64 år, variationsvidd 

50-74 år har deltagit i studien. Dessa rekryterades via Björkskatans vårdcentral, 

RehabCentrum i Luleå. Två av dessa var inskrivna vid RehabCentrum och deltog i deras 

behandling förutom balansträningen vilken exkluderades. De övriga två hade tidigare varit 

inskrivna vid RehabCentrum. De fick en skriftlig inbjudan och information om studien 

(bilaga 1) och gav skriftligen sitt samtycke till medverkan.  

 

Inklusionskriterier:  

• Deltagarna ska kunna förflytta sig gående kortare sträckor (10 m). 

• Hjälpmedel är tillåtna.  

• Deltagarna ska ha förmåga att kunna förstå enkla instruktioner. 

• Deltagarna ska klara minst 45 poäng på Bergs balansskala. Mindre än 45 = ökad 

fallrisk. 

• Minst tre månader ska ha gått sedan patienten drabbades av stroke. 

• Män och kvinnor, ålder 40 – 85 år.  

Exklusionskriterier: 

• Deltagarna får ej ha för stort omvårdnadsbehov gällande ADL.  
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Medverkan var frivillig och deltagarna kunde när som helst och utan att uppge anledning 

avbryta studien. En person, en kvinna avbröt studien p.g.a. sjukdom. Studien kom att 

omfatta tre personer, två män och en kvinna. Studien är godkänd av Etiska kommittén vid 

Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet.  

 

Mätmetoder 

 
Bergs balansskala 

Bergs balansskala (bilaga 2) testar väsentliga balansmoment med hjälp av fjorton uppgifter 

som patienten utför. Bergs balansskala visar en hög interbedömarreliabilitet (Intraclass 

correlation, ICC: 0,92 – 0,98), intrabedömarreliabilitet (ICC: 0,91 – 0,99) och validitet. 

Skalan är också känslig för att upptäcka förändringar i förloppet efter en stroke (Berg, 

Wood-Dauphinee, Williams & Maki, 1992; Gustafson, Jensen, Lindmark, Lundin-Olsson 

& Nillbrand, 1998). Den testar personens förmåga att inta och bibehålla olika positioner, 

förmågan att bibehålla en position och samtidigt utföra en viljemässig rörelse, samt 

förmåga att växla mellan olika positioner. Maximalt kan man uppnå femtiosex poäng på 

testet (Lundin-Olsson et al., 1996).  

 

BDL balansskala 

BDL balansskala (bilaga 3) är utformat för neurologiskt skadade patienter med lätta till 

måttliga balansrubbningar. Instrumentet är validitets- och reliabilitetstestat med 

tillfredsställande resultat. Testet är ett funktionstest som mäter balans i stående och i gång. 

Maximalt kan man uppnå fyrtiofyra poäng (Bohannon, 1989).  

 

Upplevd balans 

Upplevd balans (bilaga 4) utförs genom intervju. Testpersonen använder en visuell analog 

skala (VAS) graderad från noll till tio, där noll betyder ”Inte säker alls” och tio betyder 

”Helt säker”. Testpersonen skattar sin säkerhet inför olika dagliga aktiviteter. Testet anses 

ha acceptabel reliabilitet för att användas kliniskt, framförallt som ett instrument vid 

strokerehabilitering. Vid bedömning av Test-retest reliabiliteten fann man att ICC på de 

olika frågeställningarna varierade mellan 0,76 (gå i och ur säng) till 0,97 (klä av och på 

sig) (Hellström & Lindmark, 1999; Hellström, Nilsson, & Fugl-Meyer, 2001).  
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Gång i åtta 

Gång i åtta är ett test som mäter gång och funktionell balans. En figur i form av en åtta 

tejpas på golvet, den består av två cirklar med innerdiameter 1.50 meter och ytterdiameter 

1.65 meter. Testpersonen går två varv i figuren. Testet utförs på tid och antal steg utanför 

markering räknas (Johansson & Jarnlo, 1991). Gång i åtta är inte validitet och reliabilitet 

testad.  

 

Timed Up&Go (TUG) 

I TUG (bilaga 5) mäter man patientens balans, funktionella rörlighet och den kognitiva 

funktionen. Testet utförs på tid. TUG har god validitet (Berg et al. 1992). Reliabiliteten, 

intratestarreliabiliteten (ICC 0,99) och intertestarreliabiliteten (ICC 0,98) är hög (Steffen, 

Hacker & Mollinger, 2002). Vid testet mäter man den tid det tar att från sittande på en stol 

stiga upp, gå tre meter rakt fram, vända om och gå tillbaka till stolen och sätta sig. 

 

10-Meters gångtest 

10-Meters gångtest anses ha hög reliabilitet och liten variation beträffande 

interbedömarreliabilitet samt vid test-retest. Vid testet mäter man den tid det tar att i 

självvald hastighet gå tio meter, hjälpmedel är tillåtna (Wade, Wood, Heller, Maggs & 

Langton-Hewer, 1987).  

 

Frågeformulär 

Författarna till studien konstruerade ett frågeformulär (bilaga 6) med syfte att undersöka 

försökspersonernas upplevelser av balans och BK efter avslutad intervention. 

Frågeformuläret bestod av fjorton frågor med slutna svarsalternativ och möjlighet att 

lämna kommentarer till varje fråga. Vid andra testtillfället intervjuades deltagarna av den 

författare som inte deltog vid BK-träningen. 

 

Procedur 

 

Innan interventionen påbörjades testades försökspersonerna i ovan nämnd ordningsföljd 

(test 1). Efter träningsperiodens slut utfördes testerna i samma ordningsföljd som tidigare 

(test 2). Försökspersonerna bokades in på liknande tider under dagen som vid första 

testtillfället. All utrustning som användes vid första testen användes även vid det andra 

testtillfället (exempelvis stolar, måttstock och kaffekopp). Testerna genomfördes i samma 
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lokaler och med samma figur (Gång i åtta) och linjer (BDL balansskala). En av författarna 

fungerade som testledare och en assisterade som trygghet intill Fp. Instruktioner gavs 

utifrån varje tests manualer och deltagarna fick vila ca en minut mellan moment som 

kräver stor koncentration och fysisk ansträngning. Tanken med ordningsföljden var att Fp 

skulle ges möjlighet till återhämtning. De flesta moment testades inne i ett 

behandlingsrum, gångtesterna utfördes i en korridor samt i trapphus (trappgång). 

Hela studien genomfördes på RehabCentrum. Innan studiens början konstruerades ett 

program med ett antal BK-övningar. Dessa var hållningsinrättning, rotationer, knäböj, 

tyngdöverföring i bredstående och hälstuds/hältramp. Detta program prövades på en 

patient med stroke som sedan ingick i studien. BK-träningen har skett i grupp två 

gånger/vecka i fyra veckor. En av författarna har varit ledare för gruppen och en har 

funnits med som stöd för den eller de som har känt sig ostadiga. Första övningstillfället 

inleddes med information om BK. Fp tilldelades en träningsdagbok (bilaga 7) där de skulle 

kryssa för om de hade tränat. Vi instruerade dem att om möjligt öva hemma en gång/dag. 

Ett skriftligt program (bilaga 8) över BK-övningarna utdelades vid samma tillfälle. De 

andra och följande träningstillfällen startade vi med en stunds reflektion över övandet 

hemma.  

 

Databehandling 

 

Resultatet redovisas deskriptivt och uppmätta förändringar mellan testtillfällena beräknas 

och redovisas i procent, separat för varje försöksperson. 
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Resultat 
 

Vid test av Bergs balansskala visade samtliga försökspersonernas (Fp) på en förbättring 

jämfört med test 1. I de övriga balanstesterna ökade resultaten för två av de tre Fp. 

Resultaten av de tester som mäter gånghastigheten visar att två av tre Fp ökade 

hastigheten. Två av tre Fp upplevde förbättring av balansförmågan.  

 

Samtliga försökspersoner förbättrade sitt resultat med 9-12 procent (se figur 1). 
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Figur 1 Försökspersonernas balans mätt med Bergs balansskala före och efter intervention. 
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Två av försökspersonerna förbättrade sitt resultat med 20 procent (se figur 2). Den 

försöksperson som vid test 1 uppnådde högst poäng hade ett försämrat resultat med 20 

procent vid test 2. 
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Figur 2 Försökspersonernas balans mätt med BDL balansskala före och efter intervention. 

 

 

Två av försökspersonerna förbättrade sitt resultat med 23-29 procent (se figur 3). Den 

försöksperson som vid test 1 uppnådde högst poäng hade ett försämrat resultat med 8 

procent vid test 2. 
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Figur 3 Försökspersonernas balans mätt med testet Upplevd balans före och efter intervention. 
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Två av försökspersonerna förbättrade resultaten med 39-43 procent (se tabell 1). En av 

försökspersonernas gångtid försämrades vid andra tillfället med 37 procent. Antalet steg 

utanför förändrades inte nämnvärt mellan testtillfällena.  

 
Tabell 1 Försökspersonernas resultat i Gång i åtta före och efter intervention mätt i sekunder och i antal steg 

utanför figuren 

   Gång i åtta
  Fp1 Fp2 Fp3

Test 1 Tid i sekunder 95 102 140
 Steg utanför 1 28 4
   

Test 2 Tid i sekunder 54 140 87
 Steg utanför 2 26 2

 

Samtliga försökspersoner förbättrade resultatet med 9-38 procent (se tabell 2).  

 
Tabell 2 Försökspersonernas resultat i Timed Up&Go före och efter intervention mätt i sekunder 

       Timed Up&Go
  Fp1 Fp2 Fp3

Test 1 Tid i sekunder 21 32 23
   

Test 2 Tid i sekunder 13 29 20
 

 

 

Två av försökspersonerna förbättrade resultaten med 23-33 procent (se tabell 3). En 

försöksperson försämrade resultatet med 11 procent. 

 
Tabell 3 Försökspersonernas resultat i 10-Meters gångtest före och efter intervention mätt i sekunder 

  10-Meters gångtest
  Fp1 Fp2 Fp3

Test 1 Tid i sekunder 12 24 16*
   

Test 2 Tid i sekunder 9 27 13
   
 *Med käpp  
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Frågeformulär 

 

Frågor och svar 

1. Hur vill Du, utifrån givna alternativ, bedöma Din balans innan Du drabbades 

av stroke? 

Alla tre försökspersoner bedömde balansen före stroke som god. 

2. Var Du tiden innan Du drabbades av stroke rädd för att falla vid gång 

inomhus? 

Alla tre försökspersoner ansåg att de före stroke inte var rädda för att falla 

vid gång inomhus. 

3. Var Du tiden innan Du drabbades av stroke rädd för att falla vid gång 

utomhus? 

Vid gång utomhus före stroke var 1 av 3 försökspersoner rädda för att falla. 

4. Är Du idag rädd för att falla vid gång inomhus? 

I nuläget var 2 av 3 försökspersonerna rädda för att falla inomhus. 

5. Är Du idag rädd för att falla vid gång utomhus? 

I nuläget var 1 av 3 av försökspersonerna rädda för att falla vid gång 

utomhus. 

6. Tycker Du att det har skett någon förändring med Din balans under de 4 

senaste veckorna? 

Alla tre försökspersoner tyckte att det har skett en förändring med balansen 

under de senaste fyra veckorna. 

7. Hur vill Du, utifrån givna alternativ bedöma hur Din balans är idag jämfört 

med för 4 veckor sedan? 

Alla tre försökspersoner tyckte att balansen har blivit bättre. 

8. Vad tror Du har bidragit till förbättringen? 

Alla tre försökspersoner trodde att träningen bidragit till förbättringen. 

9. Har det under de 4 senaste veckorna hänt något som Du tror eller vet har 

påverkat Din hälsa? 

Alla tre försökspersoner trodde att det under de senaste fyra veckorna hänt 

något som påverkat deras hälsa. 

10. Hur vill Du, utifrån givna alternativ bedöma Din balans idag? 

Två av tre bedömde sin balans som acceptabel idag och 1 av 3 som inte bra. 
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11.  Hur har Du, utifrån givna alternativ upplevt övningarna i BK? 

Alla tre försökspersoner upplevde övningarna i BK som bra. 

12.  Hur har det fungerat att öva hemma? 

Två av tre anser att det har fungerat bra att öva hemma, 1 av 3 ansåg att det 

har fungerat dåligt. 

13. Tycker Du att övningarna har varit svåra att genomföra? 

Inte någon av försökspersonerna tyckte att övningarna har varit svåra att 

genomföra. 

14.  Tror Du att övningarna i BK har hjälpt Dig något? 

Alla tre försökspersoner trodde att övningarna i BK har hjälpt dem. 

 

Några kommentarer från frågeformuläret 

”Inne har jag alltid någonting att klamra mig vid.”, ”Det har blivit en positiv 

förändring.”, ”Den har odiskutabelt blivit bättre.”, ”Har blivit stabilare och kunnat 

hantera kroppsrörelser och förändringar bättre.”, ”Har lärt mig hitta balansen.”, ”Har 

upplevt övningarna som mycket bra, det har varit positivt för hela kroppen, för hela 

personen.”, ”Det är inte roligt att sätta igång träningen.”, ”Man är mer avslappnad 

hemma.”, ”Väldigt bra övningar, kommer att fortsätta.”, ”Balansen har blivit bättre.” och 

”Mera mottaglig för att kunna känna efter och pröva nya metoder.” 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Mätinstrumenten som använts i denna studie är tester som bedömer balans, gånghastighet 

och upplevelse. Balanstesters värde ifrågasätts ofta i studier (Huxham, Goldie & Patla, 

2001; Price, Curless & Rogers, 1999) det gäller t.ex. om de testar vad som avsetts och att 

de flesta testerna är förutsägbara och testas i artificiell miljö. Balanstester visar inte 

förmågan att klara av komplexiteten i den vardagliga miljön som t.ex. i storköp eller i en 

korridor med möbler och många människor. Det är vanligt att strokepatienter kan gå i tyst 

och omöblerad miljö men tappar balansen om de distraheras, för detta krävs 

uppmärksamhet, kalkylering och förutseende. Testerna används som mätinstrument för att 

utvärdera träning och identifiera fallrisk. Det finns få tester som kan förutsäga fallrisken. 
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Det är nödvändigt att vara medveten om att de balanstester som finns har begränsningar, 

det krävs att det konstrueras nya tester för att kunna testa mobiliteten i öppen miljö och för 

att effektivisera behandlingen (Huxham et al., 2001).  

 

Att använda sig av gånghastighet är en enkel mätmetod för att mäta eventuella skillnader 

mellan individer och behandlingsformer. Gånghastighet används både vid klinisk 

behandling samt vid bedömning av förändring över tid hos strokepatienter (Dean, Richards 

& Malouin, 2001), den är en reliabel och väl relaterande metod till den funktionella 

statusen (Holden, Gill, Magliozzi, Nathan & Piehl-Baker, 1984). Tester med långa 

instruktioner kräver koncentrationsförmåga och uthållighet, för strokepatienter kan det 

förekomma svårigheter med detta (Carr & Shepherd, 1998). 

 

Bergs balansskala är en vedertagen mätmetod vid utvärdering efter stroke och används 

över hela västvärlden (Berg et al., 1992; Gustafson et al., 1998). Testet används som en 

metod för att bedöma fallrisk hos äldre (Geiger et al., 2001). Enligt Huxham et al., (2001) 

missar Bergs balansskala en tredjedel av framtida fall, det finns endast ett moment som 

inte är förutsägbart. Testet har bra nyansering och testar funktionella och i vardagen 

förekommande moment. 

 

BDL balansskala är ett test för patienter med lätta till medelsvåra neurologiska besvär 

(Bohannon, 1989). Testet visade sig vara ett alltför avancerat test för deltagarna i denna 

studie. När testerna valdes ut hade vi inte vetskap om deltagarnas grad av besvär. Flertalet 

av momenten testar den affekterade sidan och dessa var inte möjliga att utföras av 

försökspersonerna i studien. Vissa delmoment som testas är inte funktionella för 

försökspersonerna i denna studie enligt vår mening t.ex. gång 15 steg baklänges. För att 

BDL balansskala ska vara ett användbart test krävs det att man får nästan full poäng på 

Bergs balansskala.  

 

I testet Upplevd-Balans ska deltagaren bedöma hur säker/osäker de känner sig i vardagliga 

situationer. Det är oklart om deltagarna uppfattade instruktionerna på ett adekvat sätt. I en 

studie av Price et al., (1999) fann de att patienter som har haft en stroke oftast inte kan 

lämna korrekta uppgifter när de använder mätskalor som bedömer dem själva, t.ex. VAS. 

Dessa två ovannämnda felkällor medför att värdet av testresultaten kan ifrågasättas. 
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Gång i åtta är ett test som är enkelt att genomföra, det krävs lite utrustning och går fort att 

utföra. Testet ställer krav på många funktioner i och med att Fp måste korrigera 

tyngdpunkten mot både frisk och affekterad sida. 

 

Timed Up&Go har god överensstämmelse med Bergs balansskala, därför kan den 

användas som ett objektivt mätinstrument vid bedömning av kliniska förändringar 

(Podsiadlo & Richardson, 1991). TUG korrelerar väl med patientens balans, gånghastighet 

och funktionella kapacitet (Berg et al., 1992). Testet är enkelt att genomföra, det krävs lite 

utrustning och går snabbt att utföra. 

 

10-Meters gångtest är helt förutsägbart och utan yttre stimuli, detta är kritik som framförs 

av Huxham et al., (2001). I vår testmiljö förekom det vid flertalet tillfällen yttre 

störningsmoment i form av förbipasserande personer. Det är ett enkelt test att använda och 

därigenom vanligt förekommande i studier.  

 

Vi utformade frågeformuläret utifrån våra frågeställningar. Det fanns inget vedertaget test 

som kunde täcka in de aspekter vi ville få svar på p.g.a. att BK inte tidigare utvärderats 

som behandlingsform vid stroke.  

 

Sammanfattningsvis när det gäller testerna anser vi att det finns svårigheter att erhålla 

relevanta resultat. Det har i denna studie framkommit att Bergs balansskala och 10-Meters 

gångtest är de tester som visar försökspersonernas balans och gångförmåga. De andra 

testerna vi har använt oss av kräver god kognitiv förmåga vilket hos patienter med stroke 

är vanligt med nedsättning (Carr & Shepard, 1998).  

 

Flertalet av de som drabbats av stroke har problem med att hitta balansen i stående (Geiger 

et al., 2001). Vi valde med utgångspunkt från detta ett antal BK-övningar i stående. Med 

tanke på strokepatienternas svårigheter med bl.a. minnesstörningar (Carr & Shepherd, 

1998) ansåg vi det nödvändigt att konstruera enkla instruktioner för BK-övningarna som 

stöd för deras minne. BK-träningen i stående startar alltid från underlaget. I instruktionerna 

framkom inte detta, därför fanns det inledningsvis svårigheter att följa dem vid 

hemträningen. Om möjlighet funnits att genomföra en pilotstudie hade detta missförstånd 

troligtvis kunnat elimineras. Vi har i efterhand dragit slutsatsen att det hade varit 
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tillräckligt att skriva ner övningarna i korthet med några punkter som stöd för minnet. Efter 

2-3 gångers övande klarade fp av att utföra övningarna utan instruktioner.  

 

Under träningen poängterade vi att det inte finns rätt eller fel när det gäller BK, det 

väsentliga är att hitta harmoni i rörelserna (Roxendal & Winberg, 2002). För att erhålla så 

mycket stimuli som möjligt från fötterna (Höök, 2001) är det en fördel att man under BK-

träningen övar barfota. Två av deltagarna valde att behålla skorna på under träningen, detta 

accepterade vi men uppmuntrade dem att träna barfota hemma. En av dessa hade en 

dorsalskena, vilket kräver att skor måste användas. 

 

Träningsdagboken var konstruerad med tanke på de svårigheter som är vanliga efter en 

stroke, kognitiva problem som t.ex. minnesproblem (Höök, 2001). Syftet var att öka 

deltagarnas motivation att träna hemma, som feedback genom att markera i 

träningsdagboken och att ytterligare påpeka att det krävs mycket träning för att uppnå 

resultat (Roxendal & Winberg, 2002). Vi inledde varje träningstillfälle med att fråga 

deltagarna om de hade övat och om det varit några svårigheter med detta. Vi kunde i 

jämförelse mellan första och andra testtillfället se en tydlig skillnad hos deltagarna när det 

gäller gångmönster. 

 

Resultatdiskussion 

 

Det finns svårigheter med att bedöma resultaten i studien p.g.a. att få Fp deltog. När vi 

designade studien avsåg vi att rekrytera 6 fp och öva i 5 veckor. Det visade sig finnas 

svårigheter med rekryteringen av Fp och det blev då nödvändigt att genomföra studien med 

4 Fp och att öva i 4 veckor. Resultaten av de upprepade balanstesterna visar på mätbara 

förbättringar när det gäller Fp:s balans. Tidigare studier har visat goda resultat vid 

balansträning av strokepatienter (Duncan et al., 1998; Geiger et al., 2001; Mudie et al., 

2002). Efter insjuknande i stroke sker spontan förbättring (Carr & Shepherd, 1998; 

Johansson, 2000) men med tanke på att det har gått en tid sedan de insjuknat (> 3 månader) 

är det möjligt att den spontana förbättringen var avslutad för deras del.  

 

Resultaten av de tester som bedömer balansförmågan visar att hos två av tre av Fp har 

balansen förbättrats efter interventionen. En av Fp som använde en dorsalskena i sin sko 

valde vid ett senare träningstillfälle att prova utan denna, ”det är svårt att kunna känna in 
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balansen då skenan tar emot” (personlig kommentar). Detta tolkade vi som ett framsteg, 

att Fp börjat bli mera varse om stimuli från fot och ben (Höök, 2001) och kände behov av 

att kunna få använda sig av detta så mycket som möjligt (Lundvik Gyllensten & Nilsson 

Ovesson, 1994). Den bristande koncentrationen hos en del av Fp bidrog följaktligen till 

lägre testresultat och gav således inte svar på balansförmågan utan 

koncentrationsförmågan. Detta visar på svårigheter med att ha tester med långa 

instruktioner (Carr & Shepherd, 1998). 

 

Gånghastigheten hos Fp hade ökat vid de upprepade testerna. Balans och gånghastighet 

korrelerar med varandra (Wolf et al., 1999). Fp hållning var vid andra testtillfället synbart 

förbättrad, videoinspelning kunde ha varit en användbar metod för att fastställa detta. 

 

Studien visar att 2 av 3 av Fp upplever att deras balans har förbättrats, detta visar sig i 

mätinstrumenten Upplevd balans och frågeformuläret. I instrumentet Upplevd balans var 

det uppenbart att Fp vid en del tillfällen jämförde utförandet av momenten före och efter 

stroke istället för att bedöma den upplevda fallrädslan. En av Fp skattade vid andra 

testtillfället sin upplevda balans lägre än vid det första, på de andra testerna hade Fp 

genomgående bättre resultat. Detta kan bero på att BK-träningen har bidragit till ökad 

insikt och förmåga att reflektera över sig själv (Roxendal & Winberg, 2002). I 

frågeformuläret visar resultaten att alla Fp upplever att balansen har förbättrats. Flertalet av 

Fp upplever större rädsla för att falla vid gång inomhus jämfört med utomhus, vi tror att 

det beror på att inomhus finns fler distraherande föremål (Höök, 2001). I frågeformulären 

gavs möjlighet att lämna kommentarer, utifrån kommentarerna har vi dragit slutsatsen att 

Fp har ökat sin medvetenhet när det gäller den egna kroppens resurser. 

 

Förbättringen som skett hos 2 av 3 av Fp kan bero på normalförloppet och parallell träning, 

där inkluderas även den träning som sker i det dagliga livet. 

 

Fp var till en början avvaktande inför övningarna i BK. Vid första övningstillfället orkade 

inte Fp genomföra BK-träningen utan flera vilopauser. Det blev många nya intryck och 

stimuli för Fp, vilket bidrog till tröttheten, detta är vanliga symtom efter en stroke (Höök, 

2001). Efter ett par gånger klarade Fp av att utföra övningarna utan pauser. Vid vissa 

tillfällen fungerade det sämre att öva, vi uppmuntrade då Fp att fokusera på det man klarat 
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av och återuppta övandet vid ett annat tillfälle (Lundvik Gyllensten & Nilsson Ovesson, 

1994).  

 

Framtida studier med fler deltagare och övningstillfällen och även med en kontrollgrupp 

skulle vara av intresse att genomföra. 

 

Konklusion 

Resultaten i studien tyder på att BK är en träningsmodell som är funktionell för 

strokepatienter. För 2 av 3 av Fp hade balansen förbättrats från första till andra testtillfället 

i flertalet av testerna. Gångförmågan hade förbättrats när det gäller gånghastigheten för 2 

av 3 av Fp. Samtliga Fp upplever att deras balans har förbättrats. 
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Brev till deltagarna av studien     Bilaga 1 
 
Efter att man har drabbats av sjukdomen stroke kan man få svårigheter med att kontrollera 
delar av kroppen och att inte kunna röra sig på sitt normala sätt. Många får svårigheter med 
balansen. Syftet med vår undersökning är att se om Basal Kroppskännedom (BK) är ett bra 
sätt för att träna upp sin balans och återfå sina tidigare färdigheter.  
 
Fyra personer som deltar i rehabiliteringen vid RehabCentrum på Björkskatans vårdcentral 
kommer att tillfrågas angående deltagande i studien. Väljer Du att delta i studien kommer 
Du att i början av september 2002 testas med fyra balanstester och två gångtester. Dessa 
tester kommer att upprepas efter träningsperiodens slut. Testerna är enkla och används vid 
sjukgymnastbedömningar. Testtillfällena kommer att pågå under cirka en timma. Efter 
avslutad träningsperiod kommer Du att få svara på några frågor om Din upplevelse av 
träningen. 
 
Träningen kommer att vara i grupp två gånger i veckan i fyra veckor. Du kommer även att 
få träna hemma och föra en träningsdagbok där Du kryssar för vilka dagar Du har tränat 
hemma. Du kommer att få instruktioner på övningarna med Dig hem. BK övningarna är 
enkla rörelser som tränas när Du står upp. Varje träningstillfälle beräknas ta cirka 30 
minuter.  
 
Uppgifterna om deltagarna som till exempel testresultat och intervjusvar kommer att 
behandlas konfidentiellt, och det kommer inte att bli möjligt att identifiera enskilda 
personer vid resultatpresentationen. 
Om Du lämnar Ditt samtycke kommer Du att bli kontaktad av oss under början av 
september månad 2002. Kort därefter kommer tester och träning att inledas. Medföljande 
talong lämnas till sjukgymnast vid RehabCentrum så snart som möjligt.  
 
Medverkan är frivillig och Du har rätt att avbryta Ditt deltagande när som helst utan att 
ange orsak. Detta kommer inte att påverka Din behandling vid RehabCentrum på något 
sätt. Studien kommer att finnas tillgänglig från och med januari 2003 på Sociomedicinska 
biblioteket, Institutionen för hälsovetenskap, Boden. Undrar Du över något är Du 
välkommen att ta kontakt med oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Anders Lundholm         Patrick Skoglund          Maria Vikström            Irene Vikman 
Sjukgymnaststudent      Sjukgymnaststudent     Sjukgymnaststudent     Universitetsadjunkt 
0911-16718                   0920-12824                  0920-251424                 Institutionen för  
070-5710865                 070-5599261                070-6611999                 hälsovetenskap



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 JA, jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till ٱ

att ni får kontakta mig 

 
 
 NEJ, jag har tagit del av informationen men väljer att avstå ٱ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................. 
Ort – datum                                                                         Underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................... 
Namnförtydligande 
 
 
 
Denna talong lämnas till sjukgymnasten vid RehabCentrum på Björkskatans 
vårdcentral. 
 



 

 

Bilaga 2 
BERGS BALANSSKALA 
 
MANUAL 
 
Instruktion 
Visa och förklara för patienten före varje moment som han/hon ska utföra. Det är det 
första försöket som ska poängsättas.Det är därför mycket viktigt att patienten från 
början får all den information som behövs så att han/hon förstår vad som ska göras. Ge 
information på ett naturligt sätt och använd den skrivna instruktionen till varje moment 
endast som utgångspunkt. Komplettera exempelvis med "Vill Du vara snäll och...." eller 
"I nästa uppgift ska Du...". 
 
Poängsättning 
I många moment ska patienten bibehålla en given ställning under en viss tid. Du ger 
gradvis en lägre poäng om de olika kriterierna för tid och avstånd inte uppfylls, om 
patienten kräver tillsyn eller om hon/han tar stöd eller behöver hjälp av en person. Med 
tillsyn menas att du känner att du måste vara beredd att ge stöd eftersom det finns risk 
att patienten ska tappa balansen. Med stöd och hjälp menas fysisk kontakt mellan 
patienten och ett stadigt föremål eller en person. 
 
Patienten väljer själv vilket ben hon/han vill stå på eller hur långt hon/han vill sträcka sig 
framåt. Det innebär exempelvis i moment 8 att patienten får noll poäng om hon/han 
sträcker sig för långt fram och tappar balansen. Patientens insikt om sin förmåga 
påverkar således utförandet och därigenom poängsättningen. Om du är tveksam vilken 
poäng som bäst motsvarar det som patienten klarar av ska du alltid välja det lägre 
alternativet. Det innebär att patienten åtminstone klarar den poängen, men inte den 
närmast högre. 
 
Utrustning 
För att utföra bedömningen behövs 
• ett tidtagarur eller en klocka med sekundvisare 
• en linjal eller annat föremål (exempelvis baksidan av skattningsformuläret) markerat 
med ett noll-läge samt 5, 12 och 25 cm 
• sko eller toffel 
• stol i standardhöjd med armstöd samt en stol utan armstöd eller säng 
• ett steg i en trappa eller en pall med motsvarande steghöjd. 
 
Dokumentation 
Vid upprepad bedömning är det mycket viktigt att du inte ser resultatet av den tidigare 
bedömningen. Om du ser den poäng som patienten fått vid en tidigare skattning finns 
risk att du påverkas i din poängsättning. Under testproceduren markerar du direkt i 
skattningsformuläret den poäng som motsvarar patientens resultat. För sedan 
över testresultatet på formuläret för upprepade mätningar (bilaga). 
 
 
 
Skalan är utvecklad av Dr. Berg, Center for Gerontology &Health Care Research, Brown University, Providence, RI, USA. Efter 
tillstånd av Dr. Berg är skalan översatt enligt en metod för anpassning av mätinstrument mellan kulturer. Denna version är något 
omarbetad efter en prövning av interbedömarreliabilitet. Skalan får användas fritt men ej ändras. Upplysningar kan ges av Lillemor 
Lundin-Olsson, Jane Jensen, Kerstin Waling på Hälsohögskolan i Umeå, tel:090/15 86 00 eller Institutionen för geriatrik, UmeåUniversitet, 
901 87 Umeå, tel: 090/10 21 88. 
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1. Berg K, Wood-Dauphinée S, Williams JI, Gayton D. Measuring balance in the elderly: preliminary development of an i 

nstrument. Physiother Can 1989;41:304-311. 
2. Berg K. Balance and its measure in the elderly: a review. Physiother Canada 1989;41:240-245. 
3. Berg KO, Maki BE, Williams JI, Holliday PJ. Clinical and laboratory measures of postural balance in an elderly 

population. Arch Phys Med Rehabil 1992;73:1073-1080. 
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Can J Public Health 1992;83(supplement 2):S7-S11. 
5. 5. Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI. The balance scale: reliability assessment with elderly residents and patients 

with an acute stroke. Scand J Rehab Med 1995;27:27-36. 
 

1.  SITTANDE TILL STÅENDE 
INSTRUKTION: Ställ Dig upp. Försök att inte använda händerna som stöd. 
För att få 2 poäng får patienten göra fler än ett försök i detta moment . 
 
( ) 4 kan ställa sig upp utan att använda händerna och själv hitta balansen 
( ) 3 kan ställa sig upp självständigt med hjälp av händerna 
( ) 2 kan ställa sig upp med hjälp av händerna efter flera försök 
( ) 1 behöver minimal hjälp av en person för att ställa sig upp eller för att hitta 
balansen 
( ) 0 behöver måttlig eller maximal hjälp av en eller flera personer för att ställa sig 
upp 
 

2.  STÅ UTAN STÖD 
INSTRUKTION: Stå i 2 minuter utan stöd. 
För att få 1 poäng får patienten göra fler än ett försök i detta moment. 
 
( ) 4 kan stå säkert i 2 minuter 
( ) 3 kan stå 2 minuter med tillsyn 
( ) 2 kan stå 30 sekunder utan stöd 
( ) 1 behöver flera försök för att stå 30 sekunder utan stöd 
( ) 0 kan inte stå 30 sekunder utan stöd 
Om patienten kan stå 2 minuter utan stöd: sätt full poäng för "sitta 
utan ryggstöd" och fortsätt till uppgift 4. 
 

3.  SITTA UTAN RYGGSTÖD MED STÖD FÖR FÖTTERNA PÅ GOLV ELLER 
PALL 
INSTRUKTION: Sitt med korslagda armar i 2 minuter. Om patienten inte förstår 
att han/hon inte ska luta mot ryggstödet bör detta moment utföras där ryggstöd 
saknas, exempelvis i sängen. 
 
( ) 4 kan sitta tryggt och säkert i 2 minuter 
( ) 3 kan sitta 2 minuter med tillsyn 
( ) 2 kan sitta i 30 sekunder 
( ) 1 kan sitta i 10 sekunder 
( ) 0 kan inte sitta 10 sekunder utan stöd 
 

4.  STÅENDE TILL SITTANDE 
INSTRUKTION: Sätt Dig. 
 
( ) 4 sätter sig ned på ett säkert sätt med minimal hjälp av händerna 
( ) 3 kontrollerar nedsittningen med hjälp av händerna 
( ) 2 använder baksidan av benen mot stolen för att kontrollera nedsittningen 
( ) 1 sätter sig självständigt men okontrollerat 
( ) 0 behöver hjälp av en person för att sätta sig ned 



 

 

5.  FRÅN SITTANDE PÅ EN STOL MED ARMSTÖD TILL EN ANNAN 
UTAN ARMSTÖD OCH VICE VERSA 
INSTRUKTION: Undersökaren placerar en stol med armstöd i 90° vinkel mot en 
stol utan armstöd eller mot en säng. Flytta Dig från stolen med armstöd till stolen 
utan armstöd/sängen. Använd händerna så lite som möjligt. Flytta dig sedan från 
stolen (utan armstöd)/sängen till stolen med armstöd. Om patienten inte kan flytta sig 
åt båda hållen kan undersökaren flytta stolen efter den första överflyttningen. Det 
viktiga är att överflyttningen sker från en stol med armstöd och från en stol utan 
armstöd/säng. 
 
( ) 4 kan förflytta sig säkert med minimal hjälp av händerna 
( ) 3 kan förflytta sig säkert med påtaglig hjälp av händerna 
( ) 2 kan förflytta sig med hjälp av muntliga ledtrådar och/eller tillsyn 
( ) 1 behöver hjälp av en person 
( ) 0 behöver hjälp av två personer 
 

6.  STÅ UTAN STÖD MED SLUTNA ÖGON 
INSTRUKTION: Blunda och stå stilla i 10 sekunder. 
 
( ) 4 kan stå säkert i 10 sekunder 
( ) 3 kan stå 10 sekunder med tillsyn 
( ) 2 kan stå i 3 sekunder 
( ) 1 står stilla men måste öppna ögonen inom 3 sekunder 
( ) 0 behöver hjälp för att inte falla 
 

7.  STÅ UTAN STÖD MED FÖTTERNA INTILL VARANDRA 
INSTRUKTION: Sätt fötterna intill varandra och stå utan stöd. 
 
( ) 4 kan självständigt sätta fötterna intill varandra och står säkert i 1 minut 
( ) 3 kan självständigt sätta fötterna intill varandra och står 1 minut med tillsyn 
( ) 2 kan självständigt sätta fötterna intill varandra men kan inte stå kvar i 1 minut 
( ) 1 behöver hjälp för att inta ställningen men kan stå 15 sekunder med fötterna intill  
       varandra 
( ) 0 behöver hjälp för att inta ställningen och kan inte stå kvar i 15 sekunder 
 

8.  STRÄCKA SIG FRAMÅT MED UTSTRÄCKT ARM I STÅENDE 
INSTRUKTION: Lyft armen framåt till 90 grader. Sträck ut fingrarna och sträck 
Dig framåt så långt Du kan. Undersökaren fäster eller håller en linjal, alternativt ett 
papper markerat med noll-läge och 5,12,25 cm, mot väggen. Noll-läget ska vara jäms 
med långfingrets fingertopp då armen är framsträckt i 90 grader. Fingrarna eller 
armen får inte nudda vid väggen. Mät på linjalen hur långt fingertoppen når i det 
mest framsträckta läget. När det är möjligt ska patienten använda båda armarna vid 
framåtsträckningen för att undvika rotation av bålen. 
 
( ) 4 kan sträcka sig framåt på ett säkert sätt mer än 25 cm 
( ) 3 kan sträcka sig framåt på ett säkert sätt mer än 12 cm 
( ) 2 kan sträcka sig framåt på ett säkert sätt mer än 5 cm 
( ) 1 sträcker sig framåt men behöver tillsyn 
( ) 0 tappar balansen vid försök/behöver yttre stöd 
 



 

 

 
9  STÅ OCH TA UPP FÖREMÅL FRÅN GOLV 

INSTRUKTION: Ta upp sko/toffel som ligger framför Dina fötter. 
 
( ) 4 kan ta upp skon lätt och på ett säkert sätt 
( ) 3 kan ta upp skon men behöver tillsyn 
( ) 2 kan inte ta upp skon, men når 2,5-5 cm från skon och håller självständigt 
balansen 
( ) 1 kan inte ta upp skon och behöver tillsyn vid försöket 
( ) 0 kan inte försöka/behöver hjälp för att inte tappa balansen 
 

10.  VRIDA OCH TITTA BAKÅT ÖVER VÄNSTER OCH HÖGER AXEL I 
STÅENDE 
INSTRUKTION: Vrid och titta direkt bakom Dig över vänster axel. Upprepa åt 
höger. För att få en bra rotation i hela kroppen kan undersökaren stå bakom 
patienten och hålla ett föremål som patienten uppmuntras att titta på. 
 
( ) 4 tittar bakåt åt båda hållen och roterar i hela kroppen 
( ) 3 tittar bakåt åt ena hållet, mindre god rotation åt andra hållet 
( ) 2 vrider endast åt sidorna men bibehåller balansen 
( ) 1 behöver tillsyn under vridrörelsen 
( ) 0 behöver stöd för att inte falla 
 

11.  VÄNDA 360 GRADER 
INSTRUKTION: Vänd Dig runt ett helt varv. STANNA. Vänd Dig sedan ett helt 
varv åt andra hållet. 
 
( ) 4 kan vända säkert 360 grader på 4 sekunder eller mindre. 
( ) 3 kan vända säkert 360 grader endast åt ena hållet på 4 sekunder eller mindre 
( ) 2 kan säkert men långsamt vända 360 grader 
( ) 1 behöver tillsyn eller muntliga ledtrådar 
( ) 0 behöver stöd under vändningen 
 

12.  STÅ UTAN STÖD OCH VÄXELVIS PLACERA FOT PÅ PALL 
INSTRUKTION: Sätt växelvis upp en fot i taget på pallen/trappsteget. Fortsätt 
tills vardera foten har rört vid pallen 4 gånger. 
 
( ) 4 kan stå självständigt och säkert och klarar att sätta upp varje fot 4 gånger 
       på 20 sekunder 
( ) 3 kan stå självständigt och klarar att sätta upp varje fot 4 gånger på mer än  
       20 sekunder 
( ) 2 kan klara att sätta upp varje fot 2 gånger utan hjälp men med tillsyn 
( ) 1 kan klara mer än 1 gång med varje fot med minimal hjälp 
( ) 0 behöver hjälp för att inte falla/kan inte försöka 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

13.  STÅ UTAN STÖD MED DEN ENA FOTEN FRAMFÖR DEN ANDRA 
INSTRUKTION: (DEMONSTRERA FÖR PATIENTEN). Sätt ena foten direkt 
framför den andra. Om Du inte kan sätta foten direkt framför, försök att sätta foten 
så 
långt fram att hälen på Din främre fot är framför den andra fotens tår. 
För att få 3 poäng måste den främre fotens häl placeras framför den bakre fotens 
tår och stegets bredd ska vara ungefär som patientens normala stegbredd. 
 
( ) 4 kan självständigt sätta fötterna i tandemställning och stå kvar i 30 sekunder 
( ) 3 kan självständigt sätta en fot framför den andra och stå kvar i 30 sekunder 
( ) 2 kan självständigt flytta en fot framåt - dock ej framför den andra foten – 
       och stå kvar 30 sekunder 
( ) 1 behöver hjälp med att flytta en fot framåt men kan stå kvar i 15 sekunder 
( ) 0 tappar balansen under steget eller i stående 
 

14.  STÅ PÅ ETT BEN 
INSTRUKTION: Stå på ett ben så länge Du kan utan stöd. 
 
( ) 4 kan självständigt lyfta benet och stå kvar i minst 10 sekunder 
( ) 3 kan självständigt lyfta benet och stå kvar i 5 sekunder 
( ) 2 kan självständigt lyfta benet och stå kvar i 3 sekunder 
( ) 1 försöker lyfta benet men kan inte stå kvar på ett ben i 3 sekunder, kan dock 
        stå självständigt 
( ) 0 kan inte försöka lyfta benet eller behöver hjälp för att inte falla 
 
 
(        ) TOTALPOÄNG (Maximum = 56) 
 



 

 

 
 
 
Undersökare                                                                                                                               Patientens namn: 
1) 
……………………………………………………………….                                                  ……………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   Födelsenummer: 
2) 
……………………………………………………………….                                                  ……………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   Adress: 
3) 
……………………………………………………………….                                                  ……………………………………………………………………………… 
 
Datum/signatur 
 

      

1.   Sittande till stående       
2.   Stående utan stöd       
3.   Sittande utan stöd       
4.   Stående till sittande       
5.   Från en stol till en annan       
6.   Stående med slutna ögon       
7.   Stående med fötterna intill varandra       
8.   Sträcka sig framåt med utsträckt arm       
9.   Ta upp föremål från golv       
10. Vrida och titta bakåt       
11. Vända 360 grader       
12. Sätta fot växelvis på pall       
13. Stå med en fot framför den andra       
14. Stå på ett ben       
Poängsumma       

 



 

 

BDL balansskala     Bilaga 3 
Påbyggnads- och kompletteringsutbildning i sjukgymnastik 
Vårdhögskolan i Uppsala 
HT-95 
Å Bäckstrand, B Dahlberg, Å Liljenås 
 

 
BDL BALANSSKALA 

 
BDL Balansskala är avsett att användas av sjukgymnaster. Instrumentet är 
Utformat för neurologiskt skadade patienter med lätta till måttliga balansrubbningar. 
Instrumentet är validitets- och reliabilitetsprövat med tillfredsställande resultat. 
 

 
Allmänna riktlinjer för BDL Balansskala 

 
-Patienten instrueras muntligt och visas hur övningen ska utföras, men påhejas inte under 
utförandet. 
 
-Patienten skall meddelas om att tidtagning sker samt vilka kriterier som gäller för 4 poäng, 
vid varje övning. 
 
-Börja alltid från 1p-nivån och stegra när övningen innehåller olika moment. 
 
-Två försök på varje övning, om patienten inte uppnår 4 poäng på första försöket. Räkna det 
bästa försöket. 
 
-Med tandemstående menas att stå tå mot häl. 
 
-När måttet steg används räknas antal steg från utgångspositionen tandemstående. Första 
steget sker när bakre foten flyttas fram. 
 
-Med reciprok gång menas att en fot sätts på varje trappsteg, höger på varannat trappsteg, 
vänster på varannat. 
 
-Med sämsta benet från övning 2 menas prioritetsordning: lägst uppnådd poäng, ,kortast tid i 
sekunder, subjektiv bedömning. 
 
-Patienten testas utan skor på fötterna, förutom i övning 10, gå i trappa. 
 
 
Utrustning och förberedelser: 
-Två 5 meter långa linjer märks ut parallellt, med 20 cm mellanrum. 
-En 5 cm bred linje, 5 meter lång märks ut. 
-Tidtagarur. 
-Kaffekopp på fat. Koppen fylld med kaffe till 0,5 cm från kanten. 
-Stol med ryggstöd, hård sits. (44 cm hög samt 35 cm hög stolsrygg användes vid 
instrumentutformningen). 
-Rak trappa 10 trappsteg. (15 cm högt trappsteg, 32 cm djupt användes vid 
instrumentutformningen). 



 

 

BDL BALANSSKALA 

 

1. Stå med fötterna ihop, blundande  

Patienten står med fötterna parallellt, tätt ihop, armarna hängande intill kroppen. 

Tid tas från det att patienten sluter ögonen. Fötterna får ej flyttas ur position. 

 

0p 0-6 s 

1p >6s-20s 

2p >20s-40s 

3p >40s-60s 

4p >60s 

 

2. Stå på ett ben, seende. 

Patienten står på ett ben. Belastad fot får ej flyttas ur position. Underben och fot på obelastad 

sida ska ej vila mot stödben. Övning 2a och 2b får utföras i valfri ordning. 

a. Står på höger ben. 

b. Står på vänster ben. 

 

0p 0-6s 

1p >6s-20s 

2p >20s-40s 

3p >40s-60s 

4p >60s 

 

3. Stående på ett ben, blundande. 

Patienten lyfter benet, sluter sedan ögonen. Belastad fot får ej flyttas ur position. Underben 

och fot på obelastad sida ska ej vila mot stödben. Står på sämsta benet från övning 2. Tid tas 

från att patienten blundar och har lyft benet. 

 

0p Kan inte blunda och stå på ett ben samtidigt. 

1p >1s-6s 

2p >6s-13s 

3p >13s-20s 

4p >20s 



 

 

 

4. Gå på linje, framlänges. 

Patienten ombeds gå 15 steg fram och tillbaka, på en 5 cm bred linje. 

Tandemgång, häl mot tå, både tå- och hälparti ska vidröra linjen. Någon del av foten (hö och 

vä) skall vara på linjen under vändningen. Sjukgymnasten räknar stegen högt. 

 

0p Kan inte stå i tandemstående. 

1p Kan stå i tandemstående men gå mindre än 5 steg. 

2p Kan gå 5 steg men mindre än 15 steg med vändning. 

3p Kan gå 15 steg och vända men mindre än 15 steg tillbaka. 

4p Kan gå 2 x 15 steg med vändning. 

 

5. Gå baklänges. 

Patienten ombeds gå 15 steg baklänges mellan två linjer, 20 cm mellanrum mellan linjerna. 

Tandemgång, tå mot häl. Patienten får ej vidröra linjerna. Sjukgymnasten räknar stegen högt. 

 

0p Kan inte stå i tandemstående. 

1p Kan stå i tandemstående men gå mindre än 2 steg. 

2p Kan gå 2 steg men mindre än 8 steg. 

3p Kan gå 8 steg men mindre än 15 steg. 

4p Kan gå 15 steg. 

 

6. Gå med kaffekopp. 

Patienten ombeds gå 5 m, vända och gå tillbaka inom ett 20 cm brett område. 

Patienten håller i ena handen ett kaffefat med kopp fylld till 1,5 cm från kanten. 

Patienten får ej vidröra linjerna förutom vid vändningen. Under vändningen skall en fot vara 

inom markerat område. Kaffe får ej rinna över kanten. 

 

0p Kan ej balansera kopp på fat utan att spilla. 

1p Kan balansera kopp på fat, men gå mindre än 2,5 m utan att spilla. 

2p Kan gå 2,5 m men mindre än 5 m och vända utan att spilla. 

3p Kan gå 5 m och vända men mindre än 5 m tillbaka utan att spilla. 

4p Kan gå 2 x 5 m med vändning utan att spilla. 

 



 

 

7. Stå på ett ben, huvudvridning. 

Patienten står på ett ben, sämsta benet från övning 2. Belastad fot får ej flyttas ur position. 

Underben och fot på obelastad sida ska ej vila mot ståben. Gör isolerad maximal 

huvudvridning vänster - rakt fram - höger - rakt fram. Detta räknas som en omgång. Patienten 

instrueras var 5:e sekund att starta en omgång. Patienten ska innan övningen börjar prova 

huvudvridningen stående på båda benen. 

 

0p Klarar ej 1 omgång utan att rotera bröst- och ländrygg. 

1p Klarar 1 omgång. 

2p Klarar 2 omgångar. 

3p Klarar 3 omgångar. 

4p Klarar 4 eller fler omgångar. 

 

8. Kliva upp på stol. 

Patienten ombeds kliva upp på en stol och där med raka höfter och knän sträcka fram minst en 

arm, 90 graders flexion i axellederna och sedan sträcka sig framåt. Stolen står med ena sidan 2 

dm från en vägg. Framför patienten får ej finnas något objekt. Sjukgymnasten står bakom 

patienten. 

 

0p Kommer ej upp 

1p Kommer upp med minst en fotsula på stolen, ingen kroppsdel i golvet. 

2p Står med stöd för händerna. 

3p Står utan stöd för händerna. 

4p Står med sträckta knän och höfter, Klarar att hålla minst en arm sträckt framför sig med 90 

grader i axelleden. Patienten ska från den utgångspositionen sträcka sig något framåt, så 

synlig tyngdpunktförskjutning sker. 

 

 



 

 

9. Hoppa på ett ben. 

Patienten ombeds hoppa först på stället, sedan 2 dm framåt på ett ben. Patienten hoppar på 

sämsta benet från övning 2. Patienten skall stanna till mellan varje hopp. Sjukgymnasten 

räknar högt 5 s från det att patienten står still. 

 

0p Kan inte hoppa. 

1p Hoppar på stället och sätter direkt i andra foten efteråt. 

2p Hoppar ett hopp på stället och står kvar minst 5 s. 

3p Hoppar ett hopp 2 dm och står kvar minst 5 s mellan varje. 

 

10. Gå i trappa. 

Patienten ombeds gå 10 steg uppför en trappa, reciprok gång, vända och gå ned 10 steg så fort 

hon/han kan. Patienten får inte hålla i sig. Vändningen sker på trappavsatts. 

 

0p Klarar mindre än än 3 steg upp reciprok gång. 

1p Klarar reciprok gång 3 steg men mindre än 10 steg upp. 

2p Klarar reciprok gång 10 steg upp men mindre är 10 steg ned. 

3p Klarar reciprok gång 10 steg upp och ned på mer än 20 s. 

4p Klarar reciprok gång 10 steg upp och ned på mindre än 20 s. 
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BDL BALANSSKALA 
 
NAMN__________________________________________________________ 
 
PERSONNUMMER_______________________________________________ 
 
      Datum 
 

     

      Undersökare 
 

     

1. Stå med fötterna ihop, blundande 
 

     

2a. Stå på ett ben, seende, Höger ben 
 

     

2b. Stå på ett ben, seende, Vänster ben 
 

     

3. Stå på ett ben, blundande 
 

     

4. Gå på linje, framlänges 
 

     

5. Gå baklänges 
 

     

6. Gå med kaffekopp 
 

     

7. Stå på ett ben, huvudvridning 
 

     

8. Kliva upp på stol 
 

     

9. Hopp 
 

     

10.Gå i trappa 
 

     

       Summa max 44 poäng 
 

     

 
  
KOMMENTARER_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 



 

 

Upplevd balans     Bilaga 4 
 
 

Karin Hellström 
Sjukgymnastutbildningen 
Akademiska sjukhuset, ing 15 
751 85 Uppsala 
018/6113552 
 
Instruktioner till Upplevd-Balans: Utföra aktiviteter utan att ramla 
 
Ställ frågorna efter den ordning som de är ordnade i på instrumentet dvs börja med fråga 1 
och sluta med fråga 13. Låt patienten ha den uppförstorade skalan framför sig. Be patienten 
peka på den siffra som de vill ange. Detta är speciellt viktigt för patienter med afasi. 
 
Instruktion till att ställa frågorna: 
 
Jag har här några frågor om hur Du känner inför att göra vanliga dagliga aktiviteter. För var 
och en av aktiviteterna, Var snäll och säg mig hur säker Du känner Dig, 0 betyder Inte säker 
alls, 5 betyder ganska säker och 10 Helt säker på att utföra aktiviteten utan att ramla. 
 
(Upprepa för varje aktivitet) –Hur säker är Du på att Du kan…(fråga om aktiviteten) 
utan att ramla? 
 
Om den Svarande säger att han/hon inte gör eller inte kan utföra aktiviteten fråga enligt 
följande: 
 
- Jag vet att Du inte brukar (inte kan)…men tänk om Du gjorde (kunde), hur säker Är Du 
på att Du kan…(fråga om aktiviteten) utan att ramla? 
 
Om den svarande igen säger, ”Jag gör inte (kan inte) göra det ställ frågan på följande sätt: 
 
- Jag förstår att Du inte gör (kan inte) göra det men försök att tänka om Du gjorde (kan 
göra) det, hur säker är Du på att Du kan…(fråga om aktiviteten) utan att ramla? 
 
Om de svarande fortsätter att säga: ”Jag gör inte, kan inte göra det” fråga inte mer utan 
markera Vet ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UPPLEVD-BALANS: UTFÖRA AKTIVITETER UTAN ATT RAMLA 
 
Skatta på en skala från 0 till 10, där 0 är inte säker alls och 10 är helt säker, hur säker Du är på att utföra 
följande aktiviteter utan att ramla: 
Om Du inte brukar/kan utföra aktiviteten tänk Dig att Du gör/kan utföra aktiviteten och försök föreställa Dig hur 
säker Du skulle känna Dig. 
Upprepa för varje aktivitet: 
- Hur säker är du på att du kan…(fråga om nedanstående aktivitet)…utan att ramla? 
 
                        Inte   Ganska              Helt 
              säker alls     säker             säker 
 
1. Gå i och ur sängen 

 
 

0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Gå på toaletten 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Tvätta dig själv 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Sätta dig och resa dig ur 
en stol 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Klä av och på dig 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Bada eller duscha 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Gå upp och ned för 
trappor 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Gå runt kvarteret 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Sträcka dig in i garderober 
och skåp 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Städa lägenheten 
(dvs sopa eller damma) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
Skalan är utarbetad av M E Tinetti, MD. Yale University Scool of Medicine, New Haven,Connecticut.USA 
Skalan är efter tillåtelse av Dr. Tinetti översatt och omarbetad av Karin Hellström. Uppsala Universitetet. 
Institutionen i neurovetenskap, Sjukgymnastutbildningen. Akademiska sjukhuset, ing 15. 751 85 Uppsala. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                Inte                                   Ganska                                   Helt 
            säker alls                                säker                                    säker 

11. Laga mat som inte 
innebär att bära heta 
eller tunga saker 

0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Skynda dig att 
svara i telefon 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Vardagshandla 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnummer: 
Namn: 
Klinik. Ort: 
Undersökare: 
Datum: 
Inskrivn:__1MÅN__2MÅN__3MÅN__4MÅN__Avsutn:__Uppföljn:__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skalan är utarbetad av M E Tinetti, MD. Yale University Scool of Medicine, New Haven,Connecticut.USA 
Skalan är efter tillåtelse av Dr. Tinetti översatt och omarbetad av Karin Hellström. Uppsala Universitetet. 
Institutionen i neurovetenskap, Sjukgymnastutbildningen. Akademiska sjukhuset, ing 15. 751 85 Uppsala. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inte 
säker 
alls 

    Ganska 
säker 

    Helt 
säker 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Timed Up&Go, (TUG)        Bilaga 5 
 
 
Mätområde Målgrupp Typ av mätmetod Tidsåtgång 
AKTIVITET  
DELAKTIGHET  
balans, gång och 
funktionell 
rörelseförmåga  

Äldre personer  
 

Funktionstest  
Standardiserad test  5 minuter  

Utformning Reliabilitet Validitet Kommentarer 
En rörelsesekvens; Från 
sittande på karmstol, 
resa sig upp, gå 3 meter, 
vända runt, gå tillbaka 
och sätta sig ned. 
Utfallsmåttet är tid.  

Testat vad gäller 
inter- och 
intrabedömar 
reliabilitet (1-3, 5-
8)  

Testad vad gäller 
innehålls-, begrepps-, 
samtidig och 
prognostisk validitet 
(1-4, 6, 7) samt 
responsiveness (1, 8, 
9)  

Referensvärden: mindre än 
eller lika med 10 sek = 
normal, inga problem med 
förflyttningar eller balans. 
11-20 sek = oberoende i 
förflyttning 
utomhus/inomhus, mer än 
eller lika med 0.5 m/sek i 
självvald gånghastighet, 
övre tredjedelen på Bergs 
balansskala. 21-29 sek = 
”grå zon”, stor variation i 
funktionell förmåga. Mer 
än 30 sekunder = 
hjälpberoende, mindre än 
0.5 m/sek i självvald 
gånghastighet, mitten-nedre 
delen på Bergs balansskala. 
Resultatet av TUG, dvs 
tiden anses kunna predicera 
fall om den överskrider ett 
visst värde. För friska, 
hemmaboende äldre anses 
den ligga på mer än eller 
lika med 14-16 sekunder.  
Det finns en 
vidareutveckling av TUG 
med en samtidig manuell 
uppgift, att bära ett glas 
vatten. Tidsskillnaden 
mellan TUG och TUG-
manuell kallas diff-TUG. 
En diff-TUG på mer än 
eller lika med 4.5 sek 
innebar en ökad fallrisk för 
äldre inom kommunalt 
äldreboende (3).  
 

  



 

 

Utrustning Instruktion till sjukgymnast 
En standardhög stol med armstöd (ca 45-46 
cm).  
En uppmätt sträcka på 3 meter som markeras 
med tejp som avviker från golvets färg.  
Ett tidtagar-ur.  
 

Nedanstående omfattar tillägg som gjorts för att 
förtydliga metoden, allt med utgångspunkt från 
orginalartikeln (1).  
Främre stolsbenet är placerat i höjd med en liten 
golvmarkering. Därifrån är det tre meter fram till 
den tejpade linje som försökspersonen skall 
passera innan vändningen för att gå tillbaka till 
stolen.  
1. Instruera och visa TUG. Ställ gärna en stol intill 
försökpersonens stol när du visar TUG-uppgiften 
för försökspersonen. Var noga med att påtala 
utgångsställningen (rygg mot ryggstöd, armarna på 
armstöden och gånghjälpmedlet till hands).  
2. Låt gärna försökspersonen genomföra TUG-
uppgiften en gång innan tid-tagningen.  
3. Tid-tagningen startar när ryggen lämnar 
stolsryggen och avslutas när stussen sätts ned på 
stolsitsen.  
 
TUG är i originalutförande självvald gånghastighet 
men förekommer även i maximal hastighet.  
 

Instruktion till patient  Manual och protokoll  
Försökspersonen skall använda vanliga skor 
samt vid behov sitt vanliga gånghjälpmedel. 
Bedömaren instruerar och visar 
rörelsesekvensen: resa sig upp, gå tre meter, 
passera linje på golvet, vända runt, gå 
tillbaka och sätta sig ned på stolen igen. 
Patienten uppmanas att utföra detta i sin 
egen normala takt, att ”gå som vanligt”.  
 
 

 
 
 

Poängbedömning 
Inget fysiskt stöd är tillåtet för att TUG skall vara godkänt.  
Resultatet uttrycks i sekunder.  
 
 



 

 

Bilaga 6 
 
 

Frågeformulär om balansen har förbättrats och i så fall hur. 
 
 

1. Hur vill Du, utifrån givna alternativ, bedöma Din balans innan Du drabbades av stroke? 
  

 BRA                                     Kommentar: ______________________________________ 
                                                  ________________________________________________ 

 DÅLIG                                   _______________________________________________ 
                                                  ________________________________________________ 

 VET EJ                                  ________________________________________________ 
 
 
2. Var Du tiden innan Du drabbades av stroke rädd för att falla vid gång inomhus? 
 

 JA                                          Kommentar: _____________________________________ 
                                                  ________________________________________________ 

 NEJ                                        ________________________________________________ 
                                                  ________________________________________________ 

 VET EJ                                  ________________________________________________ 
 
 
3. Var Du tiden innan Du drabbades av stroke rädd för att falla vid gång utomhus? 
 

 JA                                           Kommentar: _____________________________________ 
                                                   _______________________________________________ 

  NEJ                                        _______________________________________________ 
                                                   _______________________________________________ 

 VET EJ                                   _______________________________________________ 
 
 
4. Är Du idag rädd för att falla vid gång inomhus? 
 

 JA                                            Kommentar: ____________________________________ 
                                                    _______________________________________________ 

 NEJ                                          _______________________________________________ 
                                                    _______________________________________________ 

 VET EJ                                    _______________________________________________ 
 
5. Är Du idag rädd för att falla vid gång utomhus? 
 

 JA                                             Kommentar: ____________________________________ 
                                                     ______________________________________________ 

 NEJ                                           ______________________________________________ 
                                                     ______________________________________________ 

 VET EJ                                     ______________________________________________ 
 



 

 

6. Tycker Du att det har skett någon förändring med Din balans under de 4 senaste 
veckorna? 
 

 JA                                                  Kommentar: _________________________________ 
                                                          ____________________________________________ 

 NEJ                                                ____________________________________________ 
                                                          ____________________________________________ 

 VET EJ                                          ____________________________________________ 
 
 
7. Hur vill Du, utifrån givna alternativ bedöma hur Din balans är idag jämfört med för 4 
veckor sedan? 
 

 BÄTTRE                                         Kommentarer: _______________________________                        
                                                            ___________________________________________ 

 SÄMRE                                           ___________________________________________ 
                                                            ___________________________________________ 

 INGEN SKILLNAD                        __________________________________________ 
                                                             __________________________________________ 

 VET EJ                                             __________________________________________ 
(om svaret blir bättre, svara då på fråga 8, fortsätt annars med fråga 9) 
 
8. Vad tror Du har bidragit till förbättringen? 
 

 TRÄNINGEN                                 Kommentar: ________________________________ 
                                                            ___________________________________________ 

 TIDEN                                             ___________________________________________ 
                                                            ___________________________________________ 

 VET EJ                                            ___________________________________________ 
                                                            ___________________________________________ 

 ANNAT                                           ___________________________________________ 
 
9. Har det under de 4 senaste veckorna hänt något som Du tror eller vet har påverkat Din 
hälsa? 
 

 JA                                                    Kommentar: ________________________________ 
                                                            ___________________________________________  

 NEJ                                                  ___________________________________________ 
                                                            ___________________________________________ 

 VET EJ                                            ___________________________________________ 
 
10. Hur vill Du, utifrån givna alternativ bedöma Din balans idag? 
 

 BRA                                                Kommentar: ________________________________ 
                                                            ___________________________________________ 

 ACCEPTABEL                               ___________________________________________ 
                                                            ___________________________________________ 

 INTE BRA                                       __________________________________________ 
 



 

 

11. Hur har Du, utifrån givna alternativ upplevt övningarna i BK? 
 

 BRA                                                     Kommentarer: ____________________________   
                                                                 ________________________________________ 

 DÅLIGA                                               ________________________________________ 
                                                                 ________________________________________ 

 VET EJ                                                 ________________________________________ 
 
 
12. Hur har det fungerat att öva hemma? 
 

 BRA                                                      Kommentar: _____________________________   
                                                                  ________________________________________ 

 DÅLIGT                                                ________________________________________ 
                                                                  ________________________________________ 

 VET EJ                                                  ________________________________________ 
 
 
13. Tycker Du att övningarna har varit svåra att genomföra? 
 

 JA                                                          Kommentar: _____________________________ 
                                                                  ________________________________________ 

 NEJ                                                        ________________________________________ 
                                                                  ________________________________________ 

 VET EJ                                                  ________________________________________ 
 
 
14. Tror Du att övningarna i BK har hjälpt Dig något? 
 

 JA                                                         Kommentar:______________________________ 
                                                                 ________________________________________ 

 NEJ                                                       ________________________________________ 
                                                                 ________________________________________ 

 VET EJ                                                 ________________________________________ 
 
 



 

 

Träningsdagbok           
Bilaga 7 

 
 

 
Träningsdagbok för                                                                         .
        
Sätt ett X i rutan om du har tränat.    
        
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
        
Vecka 1.               
        
Vecka 2.               
        
Vecka 3.               
        
Vecka 4.               
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