
Generiske skjemaer i FYSIOPRIM 

HELSERELATERT LIVSKVALITET 

EQ5D 

Måler helserelatert livskvalitet og består av 5 spørsmål om gange, personlig stell, dagligdagse 

gjøremål, smerte/ubehag og angst/depresjon. Det er 5 svaralternativer. Det kan beregnes en skåre 

(QUALY) mellom -0.5 og 1, som er en generell indikator på helse. Den kan også benyttes til 

helseøkonomiske utregninger. Den norske versjonen er testet i et utvalg med korsryggsmerter 

(Solberg, Olsen et al. 2005). 

15D 

Helserelatert skjema som kartlegger livskvalitet hos voksne over 16 år. Inneholder 15 spørsmål (om 

bevegelighet, syn, hørsel, pust, søvn, spising, tale, vannlating/avføring, vanlige aktiviteter, mental 

funksjon, ubehag og symptomer, depresjon, stress, livskvalitet, seksuell aktivitet) alle med 5 

svaralternativer. Det beregnes en skåre (mellom 0 og1) som kan benyttes til helseøkonomiske 

utregninger. Skjemaet kan brukes til å måle og følge med på helserelatert livskvalitet hos 

enkeltpasienter, grupper av pasienter og i populasjoner (Sintonen 2001). 15D har vist å ha gode 

metodiske egenskaper. 

PSYKOSOSIALE SCREENING VERKTØY 

Örebro screeningskjema for muskelskjelettsmerter (kortversjon, Örebro 10) 

Screeningskjema for gule flagg (risikofaktorer, hovedsakelig psykososiale, for utvikling av langvarige 

plager). Kartlegger: arbeidssituasjon, sykefravær, smertebilde, smertemestring, angst, depresjon, 

funksjonsbegrensning, engstelse for å bevege seg. Mest benyttet hos pasienter med akutte smerte, 

men kan også benyttes ved mer subakutte og langvarige plager. Har vært benyttet på 

korsryggpasienter, nakkepasienter og skulderpasienter. Det er et primært et screeningskjema og bør 

derfor anvendes en gang ved oppstart av behandling.  Totalscore på de 10 spørsmålene er 100, 

hvorav en skåring over 50 gir økt risiko for langvarige plager eller vansker med å gjenoppta vanlige 

fysiske gjøremål (Linton, Nicholas et al. 2011).  

HSCL – Hopkins Symptom Check List (kortversjon HSCL 10) 

HSCL er et generelt symptomskjema som måler angst og depresjon, kortversjonen består av 10 

spørsmål (Diagnoseuavhengig). Spørsmålene skåres fra 0 til 4, hvor 0 er fravær av symptomer. Det 

beregnes et gjennomsnitt for alle spørsmålene og for kort versjon indikerer en verdi høyere enn 1,85 

tegn på psykisk stress (men tilsvarer ingen diagnose) (Strand, Dalgard et al. 2003).  

FUNKSJON 

PSFS – pasient spesifikt funksjonsskjema 

Pasienten velger selv ut (en til tre) aktiviteter som er vanskelige og utføre pga sin sykdom/skade, og 

skårer deretter disse på en skala fra 0 (kan ikke utføre aktiviteten) til 10 (kan utføre uten 

vanskelighet). Den norske versjonen er testet for reliabilitet og validitet gjennom FYSIOPRIM 

(Moseng, Tveter et al. 2015). Skjemaet er godt egnet i både klinikk og forskning og for alle 

diagnosegrupper og aldre. En endring på 2 eller mer er klinisk og statistisk relevant. 



Coop-Wonca 

Kartlegger seks områder: fysisk form, følelsesmessige problemer, daglige aktiviteter, sosiale 

aktiviteter, endring i helsetilstand og samlet helsetilstand. Hvert område skåres fra 1-5 (illustrert med 

figurer) og hvor 1 er best. Det er noe usikkerhet mht metodiske egenskaper. Dette er imidlertid et 

enkelt og brukervennlig skjema som egner seg for bruk i klinisk praksis (Bentsen, Natvig et al. 1997). 

MULIGE TILVALG 

Tampa scale for kinesiophobia (TSK) 

Spørreskjema som kartlegger smerte-relatert frykt for bevegelse eller (re)skade (kinesiofobi). Består 

av 13 spørsmål som besvares på en Likert skala fra 1 (svært uenig) til 4 (svært enig). Det regnes ut en 

samlet skår. Egner seg for pasienter med subakutte og kroniske smerter. Brukes til screening av 

pasienter. Kan indikere fremtidig kronisk smerte og funksjonsnedsettelse. Lav til moderat 

responsiveness (Haugen, Grovle et al. 2008).    

Kroppsopplevelse, SKO 

SKO er et spørreskjema som måler individuell variasjon i selvrapportert positiv og negativ 

kroppsopplevelse.  Det kan brukes både ved kartlegging og ved måling av endring.  SKO består av 11 

skalaer: kroppsbevissthet, kroppskontakt, utholdenhet, tilfredshet, balanse, pust, aversjon, 

anspenthet, kroppslig ubehag, distanse/fjernhet, og fysisk avstand/grenser. (Pedersen, Tybring-

Petersen et al. 2013). Det er et omfattende skjema – består av 64 spørsmål. Skjemaet er utviklet og 

testet for personer med personlighetsforstyrrelser.  

Pain Catastrophizing Scale (PCS), verstefallstenkning 

Instrument som kartlegger katastrofetenkning. Predikerer utvikling av kronisk smerte og 

funksjonsproblemer. Består av 13 spørsmål som besvares på 5 punkts Likert skalaer fra 0 (ikke i det 

hele tatt) til 4 (hele tiden). Det regnes ut en totalskår (0-52) og tre subskår («rumination», 

«magnification» og «helplessness»). Total skår på 30 tilsvarer klinisk relevant nivå for 

katastrofetenkning. PCS har vist gode metodiske egenskaper (Fernandes, Storheim et al. 2012).  

Insomnia Severity Index (ISI), søvnvansker 

Instrument som både kan kartlegge søvnvansker og benyttes som utfallsmål i forskning. Består av 7 

spørsmål som besvares på 5 punkts Likert skalaer fra 0 til 4. Det lages en sumskår og verdi over 14 

indikerer søvnproblemer. ISI har blitt testet for reliabilitet og validitet på pasienter i 

primærhelsetjenesten (Gagnon, Belanger et al. 2013). 
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