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Instruksjon: Pasienten blir spurt om 14 spørsmål og observert på ett (spørsmål 5). En skåre på 1 blir gitt for 
hvert «ja»- svar, og «nei» får skåren 0. Merk at oppgavene krever at man er uavhengig av personhjelp, men 
utførelse er ellers ikke viktig. 
 

Spørsmål Skår Kommentar 
1 Snu seg i seng 

Snur du deg fra rygg- til sideliggende uten hjelp av person? 
  

2 Liggende til sittende 
Fra liggende i seng, kommer du deg opp til sittende på 
sengekanten på egenhånd? 

  

3 Sittebalanse 
Sitter du på sengekanten uten å holde deg i noe i 10 sekunder? 

  

4 Sittende til stående 
Reiser du deg opp (fra hvilken som helst stol) på under 15 
sekunder, og står der i 15 sekunder (ved bruk av hendene, og 
med et hjelpemiddel om nødvendig)? 

  

5 Stående uten støtte 
Observer stående i 10 sekund uten noe hjelpemiddel eller støtte 

  

6 Forflytning 
Klarer du å bevege deg, for eksempel fra seng til stol og tilbake 
uten hjelp av person? 

  

7 Gå inne, med et hjelpemiddel om nødvendig 
Går du 10 m, med et hjelpemiddel eller ved å støtte deg til 
møbler om nødvendig, men uten at noen står klar til å hjelpe? 

  

8 Trapper 
Klarer du å gå i trapper uten hjelp av person? 

  

9 Gå ute (jevnt underlag) 
Går du omkring ute, på fortau uten hjelp av person? 

  

10 Gå inne, uten hjelpemiddel 
Går du 10 m inne uten skinne, hjelpemiddel eller bruk av 
møbler, og uten at noen står klar til å hjelpe? 

  

11 Plukke opp fra gulvet 
Hvis du mister noe på gulvet, klarer du å gå 5 m, plukke det opp 
og så gå tilbake? 

  

12 Gå ute (ujevnt underlag) 
Går du på ujevnt underlag (gress, grus, gjørme, snø, is, etc.) uten 
hjelp? 

  

13 Bading 
Kommer du deg inn/ut av bad eller dusj uten tilsyn og vasker 
deg selv? 

  

14 Opp og ned fire trappetrinn  
Klarer du å gå opp og ned fire trappetrinn uten rekkverk og uten 
hjelp av person, men med bruk av et hjelpemiddel om 
nødvendig? 

  

15 Løping 
Løper du 10 m på 4 sekunder uten å halte (rask gange er også 
tillatt)? 

  

 
Sumskår 
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