Navn: …………………………………………………
Født:…………………………………………………….
.
Dato:
Funksjon:

Score:

Spising:
Helt selvhjulpen. Kan bruke nødvendige hjelpemidler og spiser innen
rimelig tid:
Må ha hjelp til enkelte funksjon, f.eks. det å skjære:
Totalt avhengig

10
5
0

Bading/dusj:
Helt selvhjulpen:
Trenger hjelp:
Personlig hygiene:
Selvhjulpen. Klarer å vaske ansikt, kamme hår, børste tenner og
barbering:
Trenger hjelp til en eller flere funksjoner
Påkledning:
Selvhjulpen. Klarer å knyte sko, kneppe knapper:
Trenger hjelp, men klarer halvparten innen rimelig tid:
Trenger hjelp til mer enn halvparten
Tarmkontroll:
Kontinent. Klarer selv event. sette stikkpiller/klyx:
Nedsatt kontroll og enkelte "uhell" eller trenger hjelp til event. å sette
stikkpille/klyx:
Helt inkontinent eller hyppige "uhell":
Blærekontroll
Kontinent. Selvhjulpen ved toalettbesøk eller bruk av uridom:
Nedsatt kontroll og enkelte "uhell" eller holder seg tørr med uridom
o.l. men trenger hjelp til å bruke dette:
Helt inkontinent eller trenger permanent kateter:
Toalettbesøk:
Selvhjulpen ved toalettbesøk eller bruk av bekken. Ordner klær, tørker
seg, spyler toalettet eller tømmer bekken:
Trenger hjelp til forflytning, klær, papir:
Kan ikke bruke toalett:
Stol/seng-forflytning:
Selvhjulpen. Klarer også å låse rullestol og bevege fotstøtte:
Klarer forflytningen med litt hjelp eller tilsyn:
Kan sitte, men må ha hjelp ved forflytning:
Kan ikke sitte. Sengeliggende:
Forflytning:
Klarer å gå 50 meter, kan bruke stokk eller krykker, men ikke rullator:
Kan gå 50 meter med rullator og/eller med støtte/tilsyn av en person:
Kan ikke gå, men kan kjøre rullestol uten hjelp i 50 meter:
Kan ikke kjøre rullestol uten hjelp:

Dag 1:

Vurderings
dag
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Trappegang:
Selvhjulpen. Kan event. bruke hjelpemidler:
Trenger hjelp/tilsyn av en person
Kan ikke gå i trapp:

10
5
0

SUM:

100

"Pakkeforløp hjerneslag 18.10.2019" (Versjon 1.1)
Ref: Geriatrisk forening sin versjon med poengivning 0 – 20.
Originalpoengivning for Barthel ADL index med poengskår 0-100 er benyttet i dette
skjema. Ref: Mahoney FI, Bathel DW Functional evaluation. The Barthel index MD State Med j
1965;14:61-65
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dag

