
Gå på skiftende underlag

Gjøre vanlig rengjøring

Gjøre klesvask

Lite Middels
vansker vansker

ikkevansker vansker

ikkevansker

Middels Mye Kan

Mye

Gå mer enn 1 kilometer på flat mark

Gå i trapper

Middels Mye

Stå

Gå mindre enn 1 kilometer på flat mark

Lite
vansker

Ingen
vansker vansker

Norsk Funksjonsskjema

Har du av helsemessige grunner hatt vansker med å utføre følgende aktiviteter i løpet av den

siste uken? Sett et kryss i den ruten som du synes passer best ved hvert spørsmål. Passer ikke 

spørsmålene riktig i din situasjon, ønsker vi at du likevel svarer så godt du kan. Hvis et spørsmål 

ikke er aktuelt for deg, f.eks fordi du aldri kjører bil, kan du sette en strek over spørsmålet.    

Gå/stå
Kan

Ferdig utfylt skjema bringes med til legen din.

Har du hatt vansker med å utføre følgende aktiviteter den siste uken:  

ikkevansker

Lite

Handle dagligvarer

Ta på sko og strømper

Kan

vansker

Kjøre bil

Lage mat

Skrive

Kle av og på deg

Drive med dine fritidsaktiviteter

Utføre vanlige oppgaver alene

vansker

Bære en liten sekk på skuldrene

 eller ryggen

Løfte en tom bruskasse fra gulvet

Løfte/bære

Bære handleposer i hendene

Skyve og dra med armene

Holde/plukke
Ingen

vansker

Ingen

Plukke opp en mynt fra et bord

 med fingrene

Holde og styre et ratt med hendene
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ikke
Ingen

vansker vansker

Lite

Mestre dagliglivets påkjenninger

 og belastninger

Bruke telefon

Delta i samtale med flere personer

Oppfatte muntlige beskjeder

Oppfatte skriftlige beskjeder

Huske

Arbeide i gruppe

Mestre ansvar i dagliglivet

Rettlede andre i deres aktiviteter

Styre sinne og aggresjon

Sitte på en kjøkkenstol

Sitte

vansker vansker vansker ikke

Lytte til radio

Se på fjernsyn

vansker vansker
Middels Mye

vansker

Lite

ikke
Mye Kan

vansker

Middels

Lite

Kan

Være oppmerksom og konsentrert

Mye

Takle kritikk

vansker vansker vansker ikke

Snakke

Samhandling/kommunikasjon

Kan
Sanser

Lite Middels MyeIngen
vansker

Kan

Bruke bil som passasjer

Har du hatt vansker med å utføre følgende aktiviteter den siste uken:  

Middels
vansker

Ingen
vanskerMestre

Bruke kollektivtransport som passasjer

Ingen
vansker
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Navn og dato for  utfyllingen: 

Nå har du fyllt ut slik det gjelder for den siste uken.   Om det er store foreskjeller i funksjon på 
enkeltdager de siste tre mnd mellom verste og beste dag ønsker vi at du markerer i 
avkrysningsboksene for dette med en B for beste og en V for de verste dagene
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