
 

 
Konkrete funktionsmålinger  
 
Eksempel fra principperne i ”Simpel Funktionsmåling” 
 
Funktionsmåling iflg. dette princippet omfatter tre områder: 
1. egenvurdering 
2. samlet faglig vurdering 
3. funktionstest 
 
Nedenstående målinger indeholder værdier fra pkt. 2 og 3. Må bruges til undervisning og diskussioner 
i øvrigt med reference til samarbejdet mellem Fyns Amt og de  fynske kommuner om genoptræning og 
patientforløb. Må ikke anvendes til kortlægning uden særlig aftale. 
 
Uddybende materiale findes ved henvendelse til ovenstående 
 
Opgave 
Seks patienter udskrives efter indlæggelse pga. brud på hoften. I tabellen nedenfor finder du 
funktionsniveau for tiden før bruddet (Barthel FØR brud), samt ved udskrivelsen udtrykt ved Barthel 
0-20, Tandem test, Timed Up & Go og ”Gentaget oprejsning fra stol i 30 sek”.  
Spørgsmål og indhold i målingerne fra ”Simpel Funktionsmåling” er vist på næste side. 
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1 16 2 0 0 1 2 2 0 2 1 2 12  10   79 3 26 
2 20 2 0 1 1 3 3 2 2 2 2 18  19   21 7 24 
3 15 2 0 0 1 2 3 1 1 2 2 14  8  81 2 21 
4 20 2 1 1 1 2 1 0 2 2 2 14  10  101 1 27 
5 18 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 18  5  50 3 28 
6 20 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 20  30  20 10 30 

 
Hvilke af patienterne har højt funktionsniveau (Ud fra målingerne i tabellen) ved FØR tidspunktet?  

 

 (Sæt cirkel om A eller B) A: Ved det ikke 

  B: Højt funktionsniveau:   1 2 3 4 5 6 
(Ved cirkel om B, sæt cirkel om numre) 

 
Der er to pladser ledige på kommunens intensive genoptræningshold for personer med lavt 

funktionsniveau. Hvem synes du kommunen først skal undersøge nærmere?    
 (Sæt cirkel om A eller B) A: Ved det ikke 

  B: De første to jeg vil vælge er:  1 2 3 4 5 6 
(Ved cirkel om B, sæt cirkel om numre) 

Odense Universitetshospital 
Ortopædkirurgisk afd. O 
Jens M. Lauritsen overlæge 
Ulykkes Analyse Gruppen 
Tlf: 65412283  
uag@ouh.fyns-amt.dk 
 
Udviklet som led i samarbejdet mellem  
Fyns Amt og de fynske kommuner om 
genoptræning og patientforløb fra 2002-2006 



 

 

 Forklaring om Funktionsmåling FYN          
 Egenvurdering Hensigten er, at få personens egen vurdering af generel helbredsrelateret livskvalitet.  Dette gøres ud fra en 

samtale med patienten ud fra fem spørgsmål i skalaen Euroqol 5-d. Værdien kan omsættes til et samlet tal mellem -1 og 1:  
1. Bevægelighed Jeg har (havde) ingen problemer med at gå omkring........................................................1

Jeg har (havde) nogle problemer med at gå omkring........................................................2 
Jeg er (var) bundet til sengen............................................................................................3 

2. Personlig pleje Jeg har (havde) ingen problemer med min personlige pleje...............................................1 
Jeg har (havde) nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på ............................2 
Jeg kan (kunne) ikke vaske mig eller klæde mig på .........................................................3 

3.  Sædvanlige aktiviter 
arbejde, studie, husarbejde,  familie- eller 

fritidsaktiviteter 

Jeg har (havde) ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter ...................1 
Jeg har (havde) nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter ...................2 
Jeg kan (kunne) ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter ..................................................3 

4. Smerter/ubehag Jeg har (havde) ingen smerter eller ubehag........................................................................1 
Jeg har (havde) moderate smerter eller ubehag .................................................................2 
Jeg har (havde) ekstreme smerter eller ubehag .................................................................3 

5. Angst/depression Jeg er (var) ikke ængstelig eller deprimeret .....................................................................1 
Jeg er (var) moderat ængstelig eller deprimeret ...............................................................2 
Jeg er (var) ekstremt ængstelig eller deprimeret ..............................................................3 

 Samlet faglig vurdering – Barthel-20. Skalaen udtrykker personens grad af afhængighed af enhver hjælp, verbalt som 
fysisk. Summen angiver hvilket niveau pt. er på (20 er god=maximum, 0= minimum), mens profilen (hvilke items ligger højt 
og lavt) siger noget om hvilke typer indsats der er brug for. Bemærk:  Rækkefølge af de 10 kan være lokalt bestemt. 

1. Spisning Selvhjulpen  Kan spise normal mad (ikke kun blød kost), maden må være tilberedt og 
 serveret af andre, men ikke skåret ud........................................................................................... 2 
Hjælpkrævende Behøver vejledning eller hjælp til udskæring, smøre brød osv.,  
 men kan selv betjene spiseredskaber ........................................................................................... 1 
Kan slet ikke  Skal mades eller sondemades ...................................................................................................... 0 

2. Badning  Selvhjulpen Kan selv komme ind/ud af badekar/bruser og vasker sig selv over det hele. ............................... 1 
Hjælpkrævende Har brug for vejledning eller hjælp.............................................................................................. 0 

3. Personlig hygiejne  Selvhjulpen 
 Kan børste tænder, rede håret, barbere sig, vaske ansigtet  
 (redskaber kan være lagt frem). ................................................................................................... 1 
Hjælpkrævende  Har brug for vejledning eller hjælp.............................................................................................. 0 

4. Påklædning Selvhjulpen   Klarer alt selv, inklusiv knapper, lynlåse, snørrebånd osv. .......................................................... 2 
Hjælpkrævende  Kan tage noget tøj på selvstændigt (ca halvdelen),  
 men har behov for vejledning eller hjælp til knapper, lynlås osv............................................................... 1 
Kan slet ikke   Afhængig af hjælp ....................................................................................................................... 0 

5. Forflytning  
fra seng til stol  

Selvhjulpen Fra seng til stol og tilbage (også bremse evt. kørestol). ............................................................... 3 
Let hjælpkrævende Har brug for vejledning eller hjælp af højst en person. ................................................................ 2 
Meget hjælpkrævende Kan sidde selv, men har brug for vejledning eller hjælp af  
en trænet/stærk person, to personer eller lift.............................................................................................................................. 1 
Kan slet ikke  Har ingen siddende balance......................................................................................................... 0 
 Det er siddende balance som afgør forskel mellem 0 og 1 ved tvivl fx. ved brug af lift 

6. Mobilitet indendørs Selvhjulpen Går uden personstøtte ved indendørs gang  
 (gerne med stok, rollator eller andre ganghjælpemidler) ............................................................. 3 
Let hjælpkrævende Går (indendørs) med vejledning eller hjælp fra højest en utrænet person .................................... 2 
Meget hjælp/kørestol Færdes i kørestol uden hjælp (inklusiv komme om hjørner og  
igennem døre); eller gang med støtte af mere end en person..................................................................................................... 1 
Kan slet ikke Immobil (har brug for hjælp til kørestol) ..................................................................................... 0 

7. Trappegang Selvhjulpen   Selvhjulpen på trapper op og ned (bærer selv eventuelt ganghjælpemiddel) ............................... 2 
Hjælpkrævende  Har behov for vejledning eller personstøtte, hjælp til at bære  
  ganghjælpemiddel eller lignende ................................................................................................. 1  
Kan slet ikke  Kan ikke gå på trapper................................................................................................................. 0 

8. Toiletbesøg Selvhjulpen Selvstændigt til og fra toilet/toiletstol, tage tøjet af og på, tørre sig  
 og vaske hænder .......................................................................................................................... 2 
Nogen hjælp Kan tørre sig selv, plus væsentlig del af:  
 af/påklædning, komme til/fra og vaske hænder... ........................................................................ 1 
Afhængig af hjælp Kan ikke tørre sig selv, og må have vejledning eller hjælp til alt................................................. 0 

9. Blærekontrol  
seneste uge 

Kontinent  eller klarer kateter eller lignende uden hjælp (indenfor den sidste uge)....................................... 2 
Lejlighedsvis urin inkontinent, højst én gang daglig.. ............................................................................................................... 1 
Inkontinent   eller skal have hjælp til kateter, pose eller andet.......................................................................... 0 

10. Tarmkontrol  
seneste uge 

Kontinent  eller klarer selvstændigt klysma eller lignende indenfor den sidste uge....................................... 2 
Lejlighedsvis ufrivillig afføring - (ca en gang om ugen), og/eller behov for vejledning  
  til klysma eller lignende. ............................................................................................................. 1 
Inkontinent   eller får klysma af andre .............................................................................................................. 0 

Sum (Max 20)   

 Funktionstest  
Timed "Up and Go"-test måler den tid (i sekunder), det tager en person at rejse sig fra en almindelig stol med armlæn, gå 3 
meter, vende, gå tilbage til stolen og sætte sig igen. Testpersonen er iført sit vante fodtøj og bruger sit sædvanlige gangredskab 
(rollator, stokke, ingenting).   
Tandem test Balancen vurderes ved evnen til at stå 10 sekunder i hver af følgende positioner: semitandem, og derefter enten 
med fødderne samlede eller i fuld tandem. Testen er hierarkisk opbygget. Hvis patienten/borgeren kan stå i semitandem 10 
sekunder antages det, at han/hun kan stå 10 sekunder med fødderne samlede, uden at dette er vist.   
Gentaget oprejsning fra stol i 30 sek. Giver et udtryk for udholdenhed. Sæt en stol op ad en væg. Testpersonen sidder midt på 
stolen frit fra ryglænet, armende over kors foran brystet. Der gives ikke personstøtte. På kommandoen "Parat-Nu" rejser 
testpersonen sig og sætter sig igen så mange gange som muligt på 30 sekunder.   
OMC test. Giver et hurtigt overblik over kognitivt niveau.  
Referencer: se www.ouh.dk/simpelfunktion  eller overlæge J Lauritsen, uag@ouh.regionsyddanmark.dk, tlf 65412283 


