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12-spørsmåls versjon – for selvutfylling    
          

Dette spørreskjemaet handler om vanskeligheter du har på grunn av din helsetilstand. Helsetilstand  
omfatter sykdommer, andre kortvarige eller langvarige helseproblemer, skader, mentale eller  
følelsesmessige problemer, og problemer med alkohol eller narkotika. 

 
Tenk tilbake på de siste 4 ukene, og svar på disse spørsmålene om hvor mye vanskeligheter du har hatt 
med å gjøre følgende aktiviteter. For hvert spørsmål, vennligst sett ring rundt kun ett svar. 

 

 

 

I løpet av de siste 4 ukene, hvor store vanskeligheter har du hatt med: 

S1 Å stå oppreist over lengre tid, slik som i 30 minutter?  Ingen  Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S2 Å ivareta de oppgavene du har ansvar for i 
husholdningen? 

 Ingen  Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S3 Å lære noe nytt, f.eks. hvordan å finne fram til et nytt 
sted? 

 Ingen  Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S4 Hvor store problemer har du hatt med å delta i 
aktiviteter i lokalsamfunnet (f.eks. på festlige 
tilstelninger eller andre aktiviteter)? 

 Ingen  Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S5 Hvor stor har den følelsesmessige påvirkningen av 
helsetilstanden din vært for deg? 

 Ingen  Litt  En del Stor Svært stor 

 

Vennligst fortsett på neste side… 
 

  



I løpet av de siste 4 ukene, hvor store vanskeligheter har du hatt med: 

S6 Å konsentrere deg om å gjøre noe i ti minutter? Ingen Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S7 Å gå en lengre strekning, slik som én kilometer? Ingen Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S8 Å vaske deg over hele kroppen? Ingen Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S9 Å kle på deg? Ingen Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S10 Å ha med personer å gjøre som du ikke kjenner? Ingen Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S11 Å pleie vennskap? Ingen Litt  En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

S12 Ditt daglige arbeid? 
Ingen Litt 

 En del Store Svært store/ 
klarte ikke 

H1 Totalt sett i de siste 4 ukene, hvor mange dager var 
disse vanskelighetene til stede? 

Før opp antall dager: _________ 

H2 I de siste 4 ukene, hvor mange dager var du 
fullstendig ute av stand til å utføre vanlige aktiviteter 
eller arbeid på grunn av noe ved helsetilstanden din? 

Før opp antall dager: _________ 

H3 I de siste 4 ukene, uten å regne med de dagene du var 
fullstendig ute av stand, hvor mange dager kuttet du 
ned på eller reduserte dine vanlige aktiviteter eller 
arbeid på grunn av noe ved helsetilstanden din?  

Før opp antall dager: _________ 

Takk for at du fylte ut spørreskjemaet. 

Translated, with permission of WHO, from Measuring Health and Disability: Manual for 

WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Geneva, World Health Organization, 

2010 (WHODAS 2.0 12-item version, self-administered 

https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-
disability-and-health/who-disability-assessment-schedule) 
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