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      HELSEPERSONELL-SKJEMA  

 Pasientens  Vennligst fyll ut blanke felt og kryss av i riktig(e) boks(er) 

18 Fødselsdato                     (dag.måned.år) 

 

19 Hoved-
diagnose 

ICD-10 kode:  

20 Tidspunkt for 
hoved-
diagnose 

 
                    (måned.år) 

21 Stadium av 
kreft-
sykdommen  

☐ lokal 

☐ lokalavansert 

☐ metastatisk/disseminert 

 

22 Mestastase-
lokalisasjon 

☐ skjelett 

☐ lever 

☐ lunge 

☐ CNS 

☐ annet 

 

23 Pågående 
tumorrettet 
behandling 

☐ strålebehandling 

☐ kjemoterapi 

☐ hormonbehandling  

☐ annen tumorrettet behandling  

☐ ingen tumorrettet behandling  

 

24 Bidiagnoser ICD-10 kode:  __________, __________, __________, __________, 
__________, __________, __________  
 

25 Stadium av 
andre 
sykdommer  

Kronisk hjertesvikt: NYHA-klassifisering (New York Heart Association); 

NYHA-klasse: I ☐, II ☐, III ☐ , IV ☐ 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): GOLD-klassifisering; stadium:  

I ☐, II ☐, III ☐, IV ☐ 

Demens: FAST-skala; stadium: 1 ☐, 2 ☐, 3 ☐, 4 ☐, 5 ☐, 6 ☐, 7 ☐ 

 

26 Medikamenter 
 

☐ ikke-opioide analgetika 

☐ opioider  

☐ koanalgetika 

☐ kortikosteroider 

☐ antidepressiva 

☐ kvalmestillende midler 

☐ nevroleptika 

☐ beroligende og angstdempende midler  

☐ ulcusmidler 

☐ avførende midler 

☐ antibiotika 
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☐ diuretika 

☐ hjerte- og blodtrykksmedisiner  

☐ andre  

27 Vekttap Ufrivillig vekttap ____ % og varighet av vekttap ____måneder 
 

28 Funksjons-
status  
 

☐ 100 Normal. Ingen plager eller subjektive tegn på sykdom. 

☐   90 Klarer normal aktivitet, sykdommen gir lite symptomer. 

☐   80 Klarer med nød normal aktivitet. Sykdommen gir en del symptomer. 

☐   70 Klarer seg selv, ute av stand til normal aktivitet eller aktivt arbeid.  

☐   60 Trenger noe hjelp, men klarer stort sett å tilfredsstille egne behov. 

☐   50 Trenger betydelig hjelp og trenger stadig medisinske tiltak. 

☐   40 Sengeliggende mer enn 50 % av tiden. 

☐   30 Nesten helt sengeliggende. 

☐   20 Helt sengeliggende og trenger uttalt pleie av ansatte og/eller familiemedlemmer. 

☐   10 Komatøs eller lar seg så vidt vekke.   

☐     0 Død 

 

29 
 

Kognitiv 
funksjon  
  

Pasienten har kognitiv svikt  

☐ ingen  

☐ mild grad 

☐ moderat grad  

☐ alvorlig grad  

 

30 Behandlings-
sted 

☐ hjemmet 

☐ sykehjem eller lignende institusjon 

☐ palliativ enhet/avdeling  

☐ sykehus 

☐ annet  

 

31 Behandlings-
situasjon 

☐ innlagt  

☐ poliklinisk 

☐ dagbehandling  

 


