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Instrumentelle Aktiviteter i Dagliglivet (IADL)
The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL). M.P. Lawton og E.M. Brody, 1969

Pasientens navn:

Dato for samtale:

Pårørendes navn:

Slektskap:

Utfylt av:

Vurdering av pasientens funksjon i dagliglivet. Sett kun ett kryss per spørsmål.
Hvis personen ikke utfører eller har hatt til vane å utføre aktiviteten, prøv
likevel å angi hvordan han/hun ville greid det i sin nåværende tilstand.
Jo høyere skår på et område, jo mer sannsynlig er det at pasienten kan være
i behov av hjelp på det området. Hjelp kan også være veiledning.

A. Bruk av telefon
1.
2.

E. Vasking av klær

	
Bruker telefon på eget initiativ, slår opp
nummer og ringer.

1.

Vasker alle klærne selv.

2.

Vasker småting – skyller sokker, strømper osv.

	
Ringer noen få, velkjente telefonnummer.

3.

All vasking av klær må gjøres av andre.

3.

Svarer på telefonen selv, men ringer ikke selv.

4.

Bruker ikke telefon.

F. Transport
1.

	
Reiser på egen hånd med offentlig transport
eller kjører egen bil.

2.

	
Bestiller og reiser med drosje på egen hånd,
men bruker ikke annen offentlig transport.

3.

	
Reiser med offentlig transport med hjelp
eller sammen med andre.

4.

	
Reiser er begrenset til turer med drosje
eller bil med hjelp av andre.

B. Innkjøp
1.

Tar hånd om innkjøp alene.

2.

Gjør mindre innkjøp på egen hånd.

3.

Trenger følge til hver handletur.

4.

Er ikke i stand til å gjøre innkjøp.

C. Matlaging
1.

	
Planlegger, forbereder og serverer
balanserte måltider selvstendig.

2.

	
Lager balanserte måltider dersom
ingrediensene er til stede.

3.

4.

5.

Reiser ikke i det hele tatt.

G. Ansvar for egne medisiner
1.

	
Varmer opp og serverer ferdiglagde
måltider eller lager mat som ikke utgjør
et balansert kosthold.

	
Er ansvarlig for å ta medisiner i korrekte
doser til riktig tid.

2.

	
Tar ansvar hvis medisinene er klargjort på
forhånd i korrekte doser.

Må ha måltidene ferdiglaget og servert.

3.

D. Husarbeid

Klarer ikke å ta hånd om egen medisinering.

H. Håndtere egen økonomi

1.

	
Gjør husarbeid på egen hånd eller har hjelp
til større oppgaver innimellom.

1.

	
Styrer økonomien selvstendig (bruker bankkort,
nettbank, brevgiro, bank).

2.

	
Gjør enklere daglige oppgaver, som å vaske
opp og re opp sengen.

2.

	
Håndterer daglige innkjøp, men trenger hjelp
med bankoppgaver, store innkjøp osv.

3.

	
Gjør enklere daglige oppgaver, men klarer
ikke holde et akseptabelt nivå av renhold.

3.

4.

Trenger hjelp til alt husarbeid.

5.

Deltar ikke i husarbeid.

Kun tillatt brukt klinisk eller ved forskning, IKKE til kommersiell bruk.

Kan ikke håndtere penger.

Kommentarer:
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Personnære Aktiviteter i Dagliglivet (PADL)
The Physical Self-Maintenance Scale (PSMS). M.P. Lawton og E.M. Brody, 1969

Pasientens navn:

Dato for samtale:

Pårørendes navn:

Slektskap:

Utfylt av:

Vurdering av pasientens funksjon i dagliglivet. Sett kun ett kryss per spørsmål.
Jo høyere skår på et område, jo mer sannsynlig er det at pasienten kan være
i behov av hjelp på det området. Hjelp kan også være veiledning.
A. Toalett
1.

	
Klarer seg selv på toalettet, ingen inkontinens.

1.

	
Er alltid pent kledd og velstelt, uten hjelp.

2.

	
Trenger å bli påminnet, eller trenger hjelp til å
tørke seg, eller har et fåtall uhell (høyst én gang
i uken).

2.

	
Steller seg selv tilstrekkelig godt, men trenger
av og til litt hjelp, f.eks. til barbering.

3.

3.

	
Er inkontinent (blære eller tarm) i sovende
tilstand mer enn én gang i uken.

	
Trenger moderat og regelmessig hjelp eller
veiledning til egenpleie.

4.

4.

	
Er inkontinent (blære eller tarm) i våken tilstand
mer enn én gang i uken.

	
Trenger hjelp til all egenpleie, men holder
seg velstelt ved hjelp fra andre.

5.

5.

	
Ingen kontroll over blære eller tarm.

	
Motsetter seg aktivt andres forsøk på hjelp
til egenpleie.

B. Spising

E. Fysisk bevegelse

1.

	
Spiser uten hjelp.

1.

	
Går utendørs, både kortere og lengre avstander.

2.

	
Spiser med litt hjelp og/eller trenger tilpasset
mat, eller hjelp til å rydde opp etter måltidet.

2.

	
Går innendørs og kortere avstander utendørs i
nærmiljøet.

3.

	
Spiser med moderat hjelp og er rotete.

3.

	
Kan forflytte seg ved hjelp av (kryss av en)

4.

	
Trenger mye hjelp ved alle måltider.

				 A.

annen person

5.

	
Spiser ikke selv og motsetter seg forsøk på å bli
matet av andre.

				 B.

rekkverk

				 C.

stokk/staver

				 D.

rullator

C. Påkledning
1.

	
Kler av og på seg selv, velger ut klær fra egen
garderobe.

				 E1.

	rullestol, kommer i den og ut av den
på egen hånd

2.

	
Kler av og på seg selv med lite hjelp.

				 E2.

3.

	
Trenger moderat grad av hjelp ved påkledning
og/eller utvelgelse av klær.

	rullestol, trenger hjelp til å komme
i den og ut av den

4.

4.

	
Trenger mye hjelp ved påkledning, men samarbeider med den som forsøker å hjelpe.

	
Sitter uten støtte i stol eller rullestol,
men kan ikke forflytte rullestolen selv.

5.

	
Sengeliggende mer enn halvparten av tiden.

5.

	
Kan ikke kle på seg selv og motsetter seg aktivt
andres forsøk på å hjelpe.

Kommentarer:

Kun tillatt brukt klinisk eller ved forskning, IKKE til kommersiell bruk.
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D. Egenpleie (hår, negler, hender, ansikt, klær)

F. Kroppsvask
1.

	
Vasker seg selv uten hjelp
(ved vasken, i dusjen eller i badekaret).

2.

	
Vasker seg selv, men trenger hjelp inn og
ut av badekaret/dusjen.

3.

	
Vasker ansikt og hender, men kan ikke vaske
resten av kroppen.

4.

	
Vasker seg ikke selv, men er samarbeidsvillig
når andre hjelper.

5.

	
Prøver ikke å vaske seg selv og gjør motstand
når andre forsøker å hjelpe.
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