
Regionspesifikke skjemaer i FYSIOPRIM 

RYGG og BEKKENSMERTER 

Oswestry Disability Index 

Kartlegger funksjon i dagliglivet hos korsryggpasienter. ODI består av 10 seksjoner, - ni kartlegger 

dagliglivets funksjon og en kartlegger smerte. ODI skåres i en skala fra 0 – 100%, hvor 0 er utmerket 

funksjon og 100 er maksimal funksjonsbegrensning. En klinisk meningsfull endring er beregnet til 10 

– 12 poeng (Ostelo, Deyo et al. 2008). Skjemaet er validert og oversatt til Norsk (Grotle, Brox et al. 

2003). Studier har vist at det er best egnet hos pasienter med betydelig funksjonsbegrensning. ODI 

egner seg til bruk både i klinikk og forskning.  

Keele STarT Back questionnaire 

Utarbeidet for å kartlegge prognose hos pasienter med korsryggsmerter (screening verktøy; risiko for 

å utvikle langvarige plager). Skjemaet består av 9 spørsmål, hvorav 8 besvares med uenig (0) eller 

enig (1). Det siste spørsmålet er en 5 punkts Likert skala med svaralternativer fra "ikke i det hele tatt" 

(0) til "veldig mye og ekstremt" (1). Det regnes ut to skårer: total skår og psykologisk sub skår. 

Pasientene deles inn i tre grupper avhengig av risiko for langvarige plager; lav risiko (skår≤3), middels 

risiko (4 eller mer, hvorav maksimum 3 er fra psykologisk sub skåre) og høy risiko (skår 4 eller 5 på 

psykologisk sub skåre). For hver kategori er det skissert en oppfølgingsstrategi (Hill, Dunn et al. 2008, 

Hill, Whitehurst et al. 2011).   

Hannover Functional Scale 

Funksjonsskjema for ryggpasienter. Inneholder 12 spørsmål som kartlegger opplevd funksjon for 

forskjellige aktiviteter. Hvert spørsmål skåres på en skala fra 0 til 2, og det regnes ut en sumskåre fra 

0 til 24, hvor 0 er best. Den norske versjonen har gode metodiske egenskaper og egner seg til bruk 

hos ryggpasienter. MIC (minimal important change) for totalskår er 3,9 (Magnussen, Lygren et al. 

2010). 

PGQ – pelvic girdle questionnaire 

Diagnosespesifikt instrument som kartlegger aktivitetsbegrensinger og symptomer hos pasienter 

med bekkenleddsmerter (Stuge, Garratt et al. 2011). Reliabilitets og validitetstestet for gravide 

kvinner og kvinner med bekkenleddsmerter postpartum (Grotle, Garratt et al. 2012). Skjemaet 

inneholder spørsmål om vanskeligheter med 20 aktiviteter og 5 symptomer som skåres på en 4 

punkts skala, hvor 0 = "ingen/ikke i det hele tatt" og 3 = "i stor grad/svært mye". Skårene summeres 

og kalkuleres til prosent, fra 0 (ingen problemer) til 100 (i stor grad). Egner seg til bruk hos gravide 

kvinner og kvinner etter fødsel. Det er ikke oppgitt verdi for klinisk relevant bedring. 

HOFTE og KNE 

Hoos 

I utgangspunktet utviklet for pasienter med hofteleddsartrose, men kan også benyttes ved andre 

hofteplager. Beskriver funksjonsnivå hos hoftepasienter. Helsestatus måles i fem dimensjoner: 

smerte, stivhet, funksjon i dagliglivet, i forhold til sport og i forhold til livskvalitet. Svaralternativer i 

en 5 punkts Likert skala (0 til 4). Normalisert skåre (0-100) regnes ut for hver subskala; 100 er "ingen 

symptomer", 0 er "ekstreme symptomer". Det finnes en norsk versjon som er benyttet i flere studier. 



Fra Hoos kan det regnes ut Womac skår (Womac osteoartritt skår) og minste kliniske relevante 

endring i Womac skår er oppgitt å være mellom 9 og 12 (Angst, Aeschlimann et al. 2001). Se 

publikasjoner: http://www.koos.nu/ 

Koos 

I utgangspunktet utviklet for pasienter med kneleddsartrose, men kan også benyttes ved andre 

kneplager (som kan bidra til å utvikle kneleddsartrose). Beskriver funksjonsnivå hos knepasienter. 

Helsestatus måles i fem dimensjoner: smerte, stivhet, funksjon i dagliglivet, i forhold til sport og i 

forhold til livskvalitet. Svaralternativer i en 5 punkts Likert skala (0 til 4). Normalisert skåre (0-100) 

regnes ut for hver subskala; 100 er "ingen symptomer", 0 er "ekstreme symptomer". Minimal 

important change (MIC) er 8-10. Det finnes en norsk oversettelse som er benyttet i flere studier. Se 

publikasjonsliste: http://www.koos.nu/ 

NAKKESMERTER 

NDI (Neck Disability Index) 

Kartlegger funksjonsbegrensninger hos nakkepasienter. Består av 10 seksjoner som kartlegger 

dagliglivets funksjon og smerte. Skjemaet egner seg til bruk både i klinikk og forskning. 

Råskår (0-50) Prosentvis skår (0-100) Relativ funksjonsnedsettelse 

0 - 4 0 - 9 Ingen 

5 – 14 10 - 29 Mild 

15 – 24 30 - 49 Moderat 

25 – 34 50 - 69 Alvorlig 

35 -  70 - Fullstendig 

 

Klinisk relevant endring er en endring på mer enn 5 poeng på råskår og mer enn 10 poeng på 

prosentvis skår(Vernon and Mior 1991). (Prosentvis skår er det som bør brukes) Det er imidlertid noe 

usikkerhet mht MICD (minimal important clinical difference) (Cleland, Childs et al. 2008) 

SKULDER 

Kvikk-DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire) 

Skjemaet er regionspesifikt og benyttes for symptomer eller dysfunksjon i arm/skulder/hånd. 

Kortversjonen har beholdt 11 (av 30 spørsmål) og har tilnærmet de samme målekvalitetene og 

presisjon som opprinnelige DASH. Spørsmålene måler hva pasienten får til, uavhengig av affisert side 

(og uansett hvordan pas utfører aktiviteten). Minst 10 av 11 spørsmål må besvares for å kunne 

beregne skåren: Kvikk-DASH score = (poeng/antall svar) x 25  

Gjennomsnittlig referanseverdi for den norske populasjonen er: 13 poeng (noe høyere for kvinner og 

ved økende alder). Veiledende: ≤15 poeng: Ikke «problem», 16-40 poeng: Problem, men i arbeid, 

≥40 poeng: Ikke i stand til å arbeide (Finsen 2008); (Aasheim and Finsen 2014).  

Minste klinisk viktige endring er: 16 poeng.   

Ved sammenlikning på individnivå i primærhelsetjenesten bør pasienten ha en endring i skår 

på minst 16 poeng i løpet av registreringsperioden/ behandlingsperioden for at vi kan si at det har 

vært/ er en endring av betydning! (Franchignoni, Vercelli et al. 2014) 

 

http://www.koos.nu/
http://www.koos.nu/


SPADI (Shoulder Pain And Disability Index) 

Regionspesifikt skjema som består av to deler; en del om smerte (5 spørsmål) og en del om funksjon 

(8 spørsmål).  Spørsmålene stilles i forhold til hvor sterke smerter/store vansker du har hatt den siste 

uken. Høyere skår indikerer større funksjonsnedsettelse/mere symptomer (0-100).  

Beregning av SPADI-skår er sammensatt: Summer Del 1 og del på 50 (høyeste skår = 50 når 

svart på alle) og ganger med 100. Gjør det samme på Del 2, men del på 80 (høyeste skår = 80 når 

svart på alle) og ganger med 100. (Hvis ikke svart på alle, del på maks sum i forhold til antall besvarte 

spørsmål i hver del, minst 3 av 5 (del 1) og 6 av 8 (del 2). Summer Del 1 og Del 2 og del på 2. ) 

Total SPADI =((sum poeng del 1/50) x 100) + (sum poeng del 2/80) x 100))/2 (forutsatt svart på alle) 

Forskjeller av betydning på gruppenivå: 10 poeng forskjell eller mer.  Minste klinisk viktige endring er: 

19.7 poeng. Referanseverdier for dette måleinstrumentet/skjemaet finnes ikke. (Ekeberg, Bautz-

Holter et al. 2008) 
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