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1. Tale  
4 Normale taleprosesser 
3 Merkbar taleforstyrrelse 
2 Forståelig med gjentakelse 
1 Tale kombinert med ikke-vokal kommunikasjon 
0 Tap av produktiv tale 
  
2. Spyttutskillelse  
4 Normal 
3 Noe, men tydelig overskudd av spytt i munnen; kan oppleve sikling 

om natten 
2 Moderat overskudd av spytt; kan oppleve minimal sikling 
1 Markant overskudd av spytt med noe sikling 
0 Markert sikling; krever konstant bruk av lommetørkle 
  
3. Svelging  
4 Normale spisevaner 
3 Tidlige spiseproblemer – sporadisk kvelning 
2 Endret konsistens på maten 
1 Trenger supplerende sondemating  
0 NPO (utelukkende parenteral eller enteral mating) 
  
4. Håndskrift  
4 Normal 
3 Langsom eller slurvete: alle ord er leselige 
2 Ikke alle ord er leselige 
1 Kan gripe en penn, men kan ikke skrive 
0 Kan ikke gripe en penn 
  
5a. Skjære opp mat og håndtere bestikk (pasienter uten gastrostomi)?  
4 Normal 
3 Litt langsom og klumsete, men ikke behov for hjelp 
2 Kan skjære opp det meste av maten, selv om det er langsomt og 

klumsete; behov for noe hjelp 
1 Mat må skjæres opp av andre, men kan fremdeles spise langsomt selv 
0 Må mates 
  
5b. Skjære opp mat og håndtere bestikk (alternativ skala for pasienter 
med gastrostomi)? 

 

4 Normal 
3 Klumsete, men kan utføre alle manipulasjoner alene 
2 Behov for noe hjelp til lukke- og festemekanismer 
1 Gir minimal assistanse til omsorgsperson 
0 Kan ikke utføre noen del av oppgaven 
  
6. Påkledning og hygiene  
4 Normal funksjon 
3 Uavhengig og klarer seg selv med en viss anstrengelse eller redusert 

effektivitet 
2 Sporadisk assistanse eller alternative metoder 
1 Trenger hjelp til egenpleie 
0 Fullstendig avhengig 
  
7. Snu seg i sengen og rette på sengetøy  
4 Normal 
3 Litt langsom og klumsete, men ikke behov for hjelp 
2 Kan snu seg selv eller rette på sengetøy, men med store vanskeligheter 
1 Kan begynne, men ikke snu seg eller rette på sengetøy selv 
0 Hjelpeløs 
  
8. Gange  
4 Normal 
3 Problemer med tidlig ambulering 
2 Går med assistanse 
1 Ingen funksjonell ambulatorisk bevegelse 
0 Ingen målbevisst bevegelse av bena 
  
9. Gå opp trapper  
4 Normal 
3 Langsom  
2 Noe ustødighet eller utmattelse 
1 Trenger hjelp 
0 Klarer det ikke 
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10. Dyspné  
4 Ingen 
3 Forekommer under gange 
2 Forekommer med en eller flere av følgende: spising, bading, 

påkledning (ADL) 
1 Forekommer ved hvile, vanskelig for å puste ved enten sitting eller 

ligging 
0 Betydelige vanskeligheter, vurderer bruk av mekanisk 

respirasjonsstøtte 
  
11. Ortopné  
4 Ingen 
3 Litt vanskelig å sove om natten som følge av kortpustethet, bruker 

vanligvis ikke mer enn to puter 
2 Trenger ekstra puter for å få sove (mer enn to) 
1 Kan kun sove sittende 
0 Får ikke sove 
  
12. Respirasjonsinsuffisiens  
4 Ingen 
3 Midlertidig bruk av BiPAP 
2 Kontinuerlig bruk av BiPAP om natten 
1 Kontinuerlig bruk av BiPAP om natten og dagen 
0 Invasiv mekanisk ventilering ved intubasjon eller trakeostomi 
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