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12-frågeversion, administrerad av ombud 
 
Detta frågeformulär handlar om den enskildes svårigheter på grund av sitt hälsotillstånd och 
där du svarar som ombud i din roll som vän, anhörig eller vårdare. Med hälsotillstånd avses 
sjukdomar, och andra hälsoproblem som kan vara kortvariga eller långvariga, skador, psy-
kiska eller känslomässiga problem och problem med alkohol eller droger.   
 
Tänk tillbaka på de senaste 30 dagarna och besvara dessa frågor utifrån hur svårt din vän, 
anhörig eller den du vårdar har haft att utföra följande aktiviteter. Var god och ringa in endast 
ett svar per fråga. 
 

 H4a Jag är (välj en av följande 
personer). 

1 = make/maka 5 = annan släkting 

2 = förälder  6 = vän 
 
3 = son eller dotter 

 
7 = personal inom vård 

och omsorg 
 
4 = bror eller syster 

 
8 = annan (specificera) 

 
a Frågorna H1–H3 kommer i slutet av formuläret. 
 
 

 Vilken svårighet har den enskilde haft under de senaste 30 dagarna med:  

S1 Att stå under längre perioder 
såsom 30 minuter? 

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S2 Att ta hand om sitt hushåll? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S3 Att lära sig en ny uppgift, till exem-
pel hur man kommer till en ny plats? 
 

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte  

S4 Hur stort problem har han/hon haft 
med att delta i aktiviteter i sam-
hället (till exempel festligheter, re-
ligiösa eller andra aktiviteter) på 
samma sätt som andra kan? 

Inget Litet Måttligt Stort Extremt/ 
kan inte 

 

S5 Hur mycket har han/hon påverkats 
känslomässigt av sitt hälsotill-
stånd? 

Inget Litet Måttligt Stort Extremt/ 
kan inte 

  
Var vänlig fortsätt till nästa sida... 
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Vilken svårighet har den enskilde haft under de senaste 30 dagarna med:  

S6 Att koncentrera sig under tio minuter 
på att göra något? 

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S7 Att gå en längre sträcka såsom en 
kilometer? 

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S8 Att tvätta hela kroppen? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S9 Att klä sig? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S10 Att bemöta människor som han/hon 
inte känner? 

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S11 Att bibehålla en vänskapsrelation? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S12 Sitt dagliga arbete eller studier? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

 
 
 

H1 Allt sammantaget, hur många av de senaste 30 dagar-
na har han/hon haft dessa svårigheter? 

 
Ange antal dagar    

H2 Under hur många av de senaste 30 dagarna var 
han/hon helt oförmögen att genomföra sina vanliga ak-
tiviteter eller arbeta på grund av något hälsotillstånd? 

 
Ange antal dagar    

H3 Om man inte räknar de dagar han/hon var helt oför-
mögen, hur många av de senaste 30 dagarna skar 
han/hon ned eller minskade på sina vanliga aktiviteter 
eller arbete på grund av något hälsotillstånd? 
 

 
Ange antal dagar    

 
   
Detta var den avslutande frågan. Tack. 
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