Borg CR10 skala
Type test:

Selvrapporterende skala.

Målgruppe:

Skalaen er ikke sykdomsspesifikk.

ICF-nivå:

Kroppsnivå

Anvendes av:

Helsepersonell

Kort beskrivelse:

Borg CR10 skala er konstruert for å måle en subjektiv opplevelse av noe, f.eks.
dyspnoe, anstrengelse, smerte etc.
Borg CR10 skala benyttes ofte sammen med andre tester eller i forbindelse med
utførelse av aktiviteter (eks. 6 min gangtest, arbeidsbelastningstester, skulder/arm
funksjonstest).

Anskaffelse:

For skalaen og instruksjonen, se neste sider.
!!NB!!
Det er viktig at instruksjonen følger skalaen.
Ved kopiering står skalaen på den ene siden og instruksjonen på baksiden.

Utviklet av:

Gunnar Borg 1982, 1998

Oversatt til norsk av:

Glittreklinikken AS, 1488 Hakadal.
Kontaktpersoner:
Agnete Hagelsteen Dalelid, telefon 67 05 80 20 eller
Anne Edvardsen, telefon 67 05 82 89.

Testet for reliabilitet,
validitet, sensitivitet:

Borg G: Borg's Perceived Exertion and Pain Scales, Champaign; IL: HK.
Kan skaffes fra: Human Kinetics, P.O.Box IW14, Leeds; LS16 6TR, UK.
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Tilleggsinformasjon:

Borg RPE skala går fra 6 - 20. Denne benyttes for å angi den subjektive opplevelse
av anstrengelse ved en bestemt aktivitet.

Oversikten er utarbeidet av NRRK, Diakonhjemmet sykehus. Gjengitt med tillatelse.
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BORGS CR 10 SKALA
0 Ingenting
0,3
0,5 Ekstremt svak Knapt merkbar
0,7
1 Svært svak
1,5
2 Svak Lett
2,5
3 Moderat
4
5 Sterk Tung
6
7 Svært sterk
8
9
10 Ekstremt sterk ”Maksimal”
11
• Absolutt maksimum Høyest mulig
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Instruksjon - BORG CR10 SKALA.
Du skal nå bruke denne skalaen for å fortelle hvor sterk din opplevelse eller følelse er. Det kan gjelde din
opplevelse av anstrengelse, smerte, vanskelighet eller noe annet. Ti (10), ”Ekstremt sterk”, ”Maksimal”, er et
meget viktig intensitetsnivå. Det fungerer som et referansepunkt på skalaen. Det er den sterkeste opplevelsen
eller følelsen (av for eksempel anstrengelse) du noensinne tidligere har hatt. Det er dog mulig å oppleve eller
forestille seg noe som er enda sterkere. Derfor finnes ”Absolutt maksimum” utenfor eller noe lenger ned på
skalaen uten noen bestemt siffer og markert med et punktum ”•”. Hvis din opplevelse eller følelse er sterkere
enn ”10”, kan du bruke et høyere tall.
Se først på de muntlige uttrykkene og velg så et tall. Dersom din opplevelse eller følelse er ”Svært svak”,
velger du ”1”, dersom den er ”Moderat”, velger du ”3”. Tenk på at ”Moderat” er ”3” og altså svakere enn
”Middels” eller ”Midten”. Dersom opplevelsen din er ”Sterk” eller ”Kraftig” (det føles ”Tungt” eller
oppgaven er ”Vanskelig”) sier du ”5”. Legg merke til at ”Sterk” er omtrent 50 prosent, dvs. halvparten, av
”Maksimal”. Er den ”Svært sterk velger du tall fra 6 til 8, avhengig av hvor sterk den er. Du kan godt bruke
halve tall, for eksempel ”1,5” eller ”3,5”, eller desimaltall som ”0,3”, ”0,8”, eller ”2,3”: Det er veldig viktig
at du gir uttrykk for det som du opplever eller føler, og ikke hva du tror du bør si. Vær så ærlig og spontan
som mulig og ikke forsøk verken å overvurdere eller undervurdere. Begynn med et muntlig uttrykk og velg
så et tall.
Ved gradering av anstrengelse vil vi at du skal angi et tall for din opplevelse av anstrengelse, dvs. hvor tungt
og slitsomt du føler arbeidet er og hvor sliten du føler deg. Opplevelsen av anstrengelse avhenger
hovedsakelig av trettheten i musklene dine, om du føler deg andpusten og eventuell smerte. Det er viktig at
du nå bare tar hensyn til hva du føler og ikke på hva belastningen er egentlig er.
0 ”Ingen anstrengelse i det hele tatt” betyr at du ikke rører på deg, bare ligger og hviler
1 Meget lett. Som for en frisk person å gå en kort tur i sitt eget tempo.
3 Moderat er noe, men ikke spesielt anstrengende. Det føles greit, og det er ikke noe problem å fortsette.
5 Arbeidet er anstrengende og slitsomt, men du har ikke store vanskeligheter med å fortsette.
Anstrengelsen er omtrent halvparten så sterk som ”Maksimal”
7 Meget anstrengende, en veldig sterk påkjenning. Du kan fortsette, men må presse deg selv hardt og du er
meget sliten.
10 Et ekstremt høyt nivå. Dette er det hardeste de fleste mennesker noen gang har opplevd tidligere.
• Er ”Absolutt maksimum, for eksempel ”12” eller ende høyere.

Gradering av smerte: Du skal nå gradere hva du har for smerte og hvor sterk den er. Det som står skrevet
over angående anstrengelse er bra å kjenne til for å forstå hvordan skalaen fungerer.
Hva er den verste, sterkeste opplevelse av smerte du noen gang har hatt? Tenk etter og fortell hvordan det
føltes. Kall din sterkeste, mest intense smerteopplevelse for ti (”10”).
10 ”Ekstremt sterk - Maksimal” er det viktigste referansepunktet. Bruk ”10” for den sterkeste
smerteopplevelse du noensinne har hatt; den du akkurat har beskrevet.
• Er ”Absolutt maksimum”. Det kan finnes smerte som er ende verre enn den du selv noensinne tidligere
har opplevd. Dersom den følelsen er noe sterkere velger du ”11” eller ”12”.
Begynn med et muntlig uttrykk og velg så et tall. Forsøk kun å bedømme bare selve smerten og ikke hva den
betyr for deg, hvilke ubehag du har eller hvor sterkt du lider. Slike følelser er selvfølgelig også viktige, men
det må du prøve å angi separat.
Instruksjon godkjent av G. Borg mai 2004.
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