ICF CHECKLISTA
Version 2.1a, för klinisk användning,
av International Classification of Functioning, Disability and Health
Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa
Detta är en checklista som består av utvalda kategorier ur Världshälsoorganisationens (WHO) internationella
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). ICF- checklistan är ett praktiskt instrument för
att få fram och samla information om en persons funktionstillstånd och funktionshinder. Denna information kan
sammanfattas för fallbeskrivningar (t.ex. i klinisk verksamhet eller socialt arbete). Checklistan bör användas
tillsammans med ICF eller kortversionen av ICF.
H1. Använd all tillgänglig information vid ifyllandet av denna checklista. Kontrollera vilka av nedanstående källor
som används:

[1] skriftligt material [2] respondenten själv [3] andra informanter [4] direkt observation
Om medicinsk och diagnostisk information inte finns till hands föreslås att man fyller i Bilaga 1: “Kortfattad
hälsoinformation” (sid.8–9) som kan fyllas i av respondenten.

H2. Datum ----/----/---- H3. Löpnummer (individ)------------ H4. Undersökande enhet -----------------år/månad/dag

A.

PERSONUPPGIFTER

A.1 NAMN (frivillig uppgift )

Förnamn___________________Efternamn_______________________

A.2 KÖN

(1) [

A.3 FÖDD DEN _ _/_ _/_ _

(år/månad/dag)

] Kvinna

(2) [

] Man

A.4 ADRESS (frivillig uppgift )
A.5 ANTAL ÅR FORMELL UTBILDNING

__

A.6 NUVARANDE CIVILSTÅND (Välj ett alternativ, det som passar bäst)
(1) Aldrig gift el. sammanboende
(2) Gift
(3) Separerad

[ ]
[ ]
[ ]

(4) Frånskild
(5) Änka/änkling
(6) Sammanboende

[ ]
[ ]
[ ]

A.7 NUVARANDE ARBETSSITUATION (Välj ett alternativ, det som passar bäst)
(1) Betalt arbete
(2) Egen företagare
(3) Obetalt arbete, såsom volontär el. i välgörenhet
(4) Studerande
(5) Hushållsarbete (sköta eget hem)
________________________________

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

(6) Pensionerad
(7) Saknar arbete av hälsoskäl
(8) Saknar arbete av andra skäl
(9) Annat
(ange vad)……………………

[
[
[
[

]
]
]
]

A.8 MEDICINSK DIAGNOS för huvudsakliga befintliga hälsobetingelser, ange om möjligt ICDkoder
1.

Ingen medicinsk betingelse föreligger

2.
3.
4.
5.

……………………..
ICD kod: __. __. __.__. __
……………………..
ICD kod: __. __. __.__. __
……………………..
ICD kod: __. __. __.__. __
En hälsobetingelse (sjukdom, störning, skada) föreligger, men dess natur eller diagnos är okänd
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Del 1 a: FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR I KROPPSFUNKTIONER
•
•

Kroppsfunktioner är kroppssystemens fysiologiska funktioner, inklusive psykologiska funktioner
Funktionsnedsättningar är problem i kroppsfunktioner i form av en påvisbar avvikelse eller förlust

Bedömningsfaktor:
Grad av funktionsnedsättningar

Kortfattad lista över

0 Ingen nedsättning 1 Lätt nedsättning 2 Måttlig nedsättning
3 Svår nedsättning 4 Total nedsättning 8 Ej specificerat
9 Ej tillämpbart
Bedömning
Kroppsfunktioner

b1. PSYKISKA FUNKTIONER
b110 Medvetandefunktioner
b114 Orienteringsfunktioner (tid, rum, person)
b117 Intellektuella funktioner (inkl. utvecklingsstörning, demens)
b130 Energi och driftfunktioner
b134 Sömnfunktioner
b140 Uppmärksamhetsfunktioner
b144 Minnesfunktioner
b152 Emotionella funktioner
b156 Perceptuella funktioner
b164 Högre kognitiva funktioner
b167 Språkfunktioner

b2. SINNESFUNKTIONER OCH SMÄRTA
b210 Synfunktioner
b230 Hörselfunktioner
b235 Vestibulära funktioner (inkl. balansfunktioner)
b280 Smärta

b3. RÖST- OCH TALFUNKTIONER
b310 Röstfunktioner
b4. HJÄRT-KÄRLFUNKTIONER, BLODBILDNINGS-, IMMUNSYSTEMS- OCH
ANDNINGSFUNKTIONER
b410 Hjärtfunktioner
b420 Blodtrycksfunktioner
b430 Blodbildningsfunktioner (blod)
b435 Immunologiska funktioner (allergier, överkänslighet)
b440 Andningsfunktioner (andning)
b5. MATSMÄLTNINGS- OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSFUNKTIONER SAMT ENDOKRINA
FUNKTIONER
b515 Matsmältningsfunktioner
b525 Avföringsfunktioner
b530 Viktuppehållande funktioner
b555 Endokrina funktioner (hormonella förändringar)
b6. FUNKTIONER I KÖNS- OCH URINORGANEN SAMT REPRODUKTIVA FUNKTIONER
B620 Urineringsfunktioner
b640 Sexuella funktioner
b7. NEUROMUSKULOSKELETALA OCH RÖRELSERELATERADE FUNKTIONER
b710 Funktioner för rörlighet i leder
b730 Muskelkraftsfunktioner
b735 Muskeltonusfunktioner
b765 Icke viljemässiga rörelser
b8. FUNKTIONER I HUDEN OCH DÄRMED RELATERADE STRUKTURER
ANDRA KROPPSFUNKTIONER
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Del 1 b: STRUKTURAVVIKELSER I KROPPSSTRUKTURER
•
•

Kroppsstrukturer är kroppens anatomiska delar såsom organ, lemmar och deras komponenter
Strukturavvikelser är problem i kroppsstruktur i form av en påvisbar avvikelse eller förlust

Första bedömningsfaktorn:
Grad av strukturavvikelse
0 Ingen strukturavvikelse
1 Lätt strukturavvikelse
2 Måttlig strukturavvikelse
3 Svår strukturavvikelse
4 Total strukturavvikelse
8 Ej specificerat
9 Ej tillämpbart

Andra bedömningsfaktorn:
Förändringens natur
0 Ingen strukturförändring
1 Total avsaknad
2 Partiell avsaknad
3 En extra del
4 Onormal storlek
5 Bristande sammansättning
6 Felställning
7 Kvalitativa strukturförändringar,
innefattande vätskeansamling
8 Ej specificerad
9 Ej tillämpbar

Tredje bedömningsfaktorn (förslag):
Lokalisering
0 Mer än ett område
1 Höger
2 Vänster
3 Båda sidor
4 Framsida
5 Baksida
6 Proximal
7 Distal

Första
bedömningsfakt.:
Grad av strukturavvikelse

Kortfattad lista över Kroppsstrukturer

Andra
bedömningsfakt.:
Förändringens
natur

Tredje
bedömningsfakt.:
Lokalisering

s1. STRUKTURER I NERVSYSTEMET
s110 Hjärnan
s120 Ryggmärgen och perifera nerver

s2. ÖGAT, ÖRAT OCH DÄRMED RELATERADE
STRUKTURER
s3. STRUKTURER INVOLVERADE I RÖST OCH TAL
s4. STRUKTURER I HJÄRT-KÄRLSYSTEMET,
IMMUNOLOGISKA SYSTEMET OCH ANDNINGSSYSTEMET
s410 Struktur i hjärt-kärlsystemet
s430 Struktur i andningssystemet
s5. STRUKTURER SOM SAMMANHÄNGER MED
MATSMÄLTNINGS- OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSYSTEMEN SAMT ENDOKRINA SYSTEMET
s6. STRUKTURER SOM SAMMANHÄNGER MED KÖNS- OCH
URINSYSTEMEN
s610 Struktur i urinorgan
s630 Struktur i könsorgansystemet
s7. STRUKTURER SOM SAMMANHÄNGER MED RÖRELSE
s710 Huvud och halsregion
s720 Skulderregion
s730 Övre extremitet (arm, hand)
s740 Bäckenregion
s750 Nedre extremitet (ben, fot)
s760 Bål

s8. HUD OCH DÄRMED RELATERADE STRUKTURER
ANDRA KROPPSSTRUKTURER
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Del 2: AKTIVITETSBEGRÄNSNINGAR & DELAKTIGHETSINSKRÄNKNING
•
•
•

Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller handling. Delaktighet är engagemang i en livssituation
Aktivitetsbegränsningar är svårigheter som en person kan ha vid genomförande av aktiviteter
Delaktighetsinskränkning är problem som en person kan uppleva i engagemanget i livssituationer

Bedömningsfaktorn för genomförande beskriver vad en person gör i sin aktuella omgivning. Eftersom den aktuella
omgivningen för in ett samhälleligt sammanhang, kan genomförande också uppfattas som “engagemang i en
livssituation” eller “upplevd erfarenhet” av personer i det aktuella sammanhang som de lever i. Detta sammanhang
innefattar omgivningsfaktorer, dvs. alla aspekter av den fysiska, sociala och attitydmässiga världen vilken kan kodas
genom användning av omgivningsfaktorerna.
Bedömningsfaktorn för kapacitet beskriver en persons förmåga att utföra en uppgift eller handling. Denna
konstruktion visar på den högsta möjliga funktionsnivå som en person kan uppnå inom en given domän vid ett givet
tillfälle. För att bedöma en persons totala förmåga skulle man behöva ha en “standardiserad” omgivning för att
neutralisera hur olika omgivningar påverkar en persons förmåga. En standardiserad omgivning kan vara: (a) en
verklig omgivning som brukar användas för kapacitetsbedömningar i testmiljö, eller (b) där detta inte är möjligt kan
det vara en hypotetisk omgivning, som har en enhetlig inverkan.
Anmärkning: Använd vid behov Bilaga 2 för att av personen få fram information om Aktiviteter och Delaktighet.
Första bedömningsfaktorn: Genomförande
Grad av delaktighetsinskränkning

Andra bedömningsfaktorn: Kapacitet (utan assistans)
Grad av aktivitetsbegränsning

0 Ingen svårighet
1 Lätt svårighet
2 Måttlig svårighet
3 Stor svårighet
4 Total svårighet
8 Ej specificerat
9 Ej tillämpbart

0 Ingen svårighet
1 Lätt svårighet
2 Måttlig svårighet
3 Stor svårighet
4 Total svårighet
8 Ej specificerat
9 Ej tillämpbart

Bedömningsfaktor
för Genomförande

Kortfattad lista över A&P domäner

Bedömningsfakt.
för Kapacitet

d1. LÄRANDE OCH ATT TILLÄMPA KUNSKAP
d110 Att se
d115 Att lyssna
d140 Att lära sig läsa
d145 Att lära sig skriva
d150 Att lära sig räkna och beräkna (aritmetik)
d175 Att lösa problem

d2. ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH KRAV
d210 Att företa en enstaka uppgift
d220 Att företa mångfaldiga uppgifter

d3. KOMMUNIKATION
d310 Att kommunicera genom att ta emot talade meddelanden
d315 Att kommunicera genom att ta emot icke-verbala meddelanden
d330 Att tala
d335 Att uttrycka sig genom icke-verbala meddelanden
d350 Konversation
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Bedömningsfaktor
för Genomförande

Kortfattad lista över A&P domäner

Bedömningsfaktor
för Kapacitet

d4. FÖRFLYTTNING
d430 Att lyfta och bära föremål
d440 Handens finmotoriska användning (plocka upp, gripa)
d450 Att gå
d465 Att förflytta sig med hjälp av utrustning (rullstol, rullskridskor, etc.)
d470 Att använda transportmedel (bil, buss, tåg, flygplan, etc.)
d475 Att vara förare (cykla, köra motorcykel, bil, etc.)

d5. PERSONLIG VÅRD
d510 Att tvätta sig (bada, torka sig, tvätta händerna, etc)
d520 Kroppsvård (borsta tänderna, raka sig, göra sig fin, etc.)
d530 Att sköta toalettbehov
d540 Att klä sig
d550 Att äta
d560 Att dricka
d570 Att sköta sin egen hälsa

d6. HEMLIV
d620 Att skaffa varor och tjänster (att handla, etc.)
d630 Att bereda måltider (laga mat, etc.)
d640 Hushållsarbete (städa, tvätta kläder, diska, stryka, etc.)
d660 Att bistå andra

d7. MELLANMÄNSKLIGA INTERAKTIONER OCH
RELATIONER
d710 Grundläggande mellanmänskliga interaktioner
d720 Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
d730 Att ha kontakt med okända personer
d740 Formella relationer
d750 Informella sociala relationer
d760 Familjerelationer
d770 Intima relationer

d8. VIKTIGA LIVSOMRÅDEN
d810 Informell utbildning
d820 Skolutbildning
d830 Högre utbildning
d850 Betald sysselsättning
d860 Grundläggande ekonomiska transaktioner
d870 Ekonomisk självförsörjning

d9. SAMHÄLLSGEMENSKAP, SOCIALT OCH
MEDBORGERLIGT LIV
d910 Samhällsgemenskap
d920 Rekreation och fritid
d930 Religion och andlighet
d940 Mänskliga rättigheter
d950 Politiskt liv och medborgarskap

ANNAN AKTIVITET OCH DELAKTIGHET
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Del 3: OMGIVNINGSFAKTORER
•

Omgivningsfaktorer utgörs av den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och
verkar

Bedömningsfaktor för
omgivningsfaktorerna:
Hinder eller Underlättande faktorer

0 Inget hinder
1 Lätt hinder
2 Måttligt hinder
3 Svårt hinder
4 Totalt hinder

0 Inget underlättande
+1 Lätt underlättande
+2 Måttligt underlättande
+3 Stort underlättande
+4 Totalt underlättande
Bedömningsfaktorer för

Kortfattad lista över Omgivning

Hinder eller Underlättande

e1. PRODUKTER OCH TEKNIK
e110 För egen konsumtion (mat, mediciner)
e115 För personligt bruk i dagliga livet
e120 För personlig förflyttning och transport inomhus och utomhus
e125 För kommunikation
e150 Design, konstruktion, byggnadsteknik och byggnadsprodukter för allmänt bruk
e155 Design, konstruktion, byggnadsteknik och byggnadsprodukter för privat bruk

e2. NATURMILJÖ OCH MÄNSKLIGT SKAPADE MILJÖFÖRÄNDRINGAR
e225 Klimat
e240 Ljus
e250 Ljud

e3. PERSONLIGT STÖD OCH PERSONLIGA RELATIONER
e310 Närfamilj
e320 Vänner
e325 Bekanta, kamrater, kollegor, grannar och personer i umgänget
e330 Människor i maktpositioner
e340 Personliga vårdgivare och personliga assistenter
e355 Yrkesutövare inom hälso- och sjukvård
e360 Andra yrkesutövare

e4. ATTITYDER
e410 Nära familjemedlemmars personliga attityder
e420 Vänners personliga attityder
e440 Personliga attityder hos personliga vårdgivare och personliga assistenter
e450 Personliga attityder hos yrkesutövare inom hälso- och sjukvården
e455 Personliga attityder hos andra yrkesutövare
e460 Samhälleliga attityder
e465 Sociala normer, konventioner och ideologier

e5. SERVICE, TJÄNSTER, SYSTEM OCH POLICIES
e525 Service, tjänster, system och policies för bostäder
e535 Service, tjänster, system och policies för kommunikation
e540 Service, tjänster, system och policies för transport
e550 Service, tjänster, system och policies gällande lagreglering
e570 Service, tjänster, system och policies inom socialförsäkring
e575 Service, tjänster, system och policies för allmänna sociala stödinsatser
e580 Service, tjänster, system och policies inom hälsovård
e585 Service, tjänster, system och policies för utbildning och yrkesförberedelse
e590 Service, tjänster, system och policies för arbete och sysselsättning

ANDRA OMGIVNINGSFAKTORER
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Del 4: ANNAN KONTEXTUELL INFORMATION
4.1 Ge
en kortfattad beskrivning av personen och annan väsentlig information
Geee

4.2 Lägg till alla Personliga faktorer som inverkar på personens funktionstillstånd (t.ex. livsstil, vanor, social bakgrund,
utbildning, viktiga händelser i livet, ras/etnisk tillhörighet, sexuell orientering samt personens tillgångar)
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Bilaga 1:

KORTFATTAD HÄLSOINFORMATION
[ ] Egna uppgifter

[ ] Uppgifter sammanställda av kliniker

X.1 Längd : __/__/__ cm
X.2 Vikt : __/__/__ kg
X.3 Dominerande hand (före aktuell hälsobetingelse): Vänster [ ]

Höger [ ]

Båda händer lika [ ]

Dålig [ ]

Mycket dålig [ ]

X.4 Hur bedömer du din fysiska hälsa under den senaste månaden?
Mycket god [ ]

God [ ]

Varken god eller dålig [ ]

X.5 Hur bedömer du din psykiska och emotionella hälsa under den senaste månaden?
Mycket god [ ]

God [ ]

Varken god eller dålig [ ]

Dålig [ ]

Mycket dålig [ ]

X.6 Har du för närvarande någon sjukdom(ar) eller störning(ar)?
[

] NEJ

[

] JA

Om JA, ange vilken/vilka: _________________________________
_________________________________
X.7 Har du någon gång haft någon större skada som haft inverkan på din funktionsnivå?
[

] NEJ

[

] JA

Om JA, ange vilken: ________________________________
_________________________________
X.8 Har du varit inlagd på sjukhus under det senaste året?
[

] NEJ

[

] JA

Om JA, ange orsak och under hur lång tid?
1. _____________________________; ___. ___. ___ dagar
2. _____________________________; ___. ___. ___ dagar
3. _____________________________; ___. ___. ___ dagar
X.9 Använder du något/några läkemedel (antingen receptbelagt eller receptfritt)?
[

] NEJ

[

] JA

Om JA, ange de huvudsakliga läkemedlen du tar
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
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X.10 Röker du?
[

] NEJ

[

] JA

[

] JA

X.11 Konsumerar du alkohol eller droger?
[

] NEJ

Om JA, ange ungefärlig mängd per dag
Tobak:
Alkohol:
Droger:

__________________________
__________________________
__________________________

X.12 Använder du några hjälpmedel såsom glasögon, hörapparat, rullstol, etc.?
[

] NEJ

[

] JA

Om JA, ange vilka:

_________________________________________
X.13 Har du någon person som hjälper dig med din personliga vård, att handla eller andra dagliga aktiviteter?
[

] NEJ

[

] JA

Om JA, ange vilken person och vilken hjälp den ger
_________________________________________________

X.14 Får du någon slags behandling för din hälsa?
[

] NEJ

[

] JA

Om JA, ange vad:
____________________________________________________
X.15 Ytterligare viktig information om din tidigare eller nuvarande hälsa:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
X.16 Har du UNDER DEN SENASTE MÅNADEN dragit ner på (dvs. minskat) dina vanliga aktiviteter eller arbete
på grund av ditt hälsotillstånd? (sjukdom, skada, emotionella orsaker eller bruk av alkohol eller droger)
[

] NEJ

[

] JA

Om JA, hur många dagar? ______

X.17 Har du UNDER DEN SENASTE MÅNADEN varit helt oförmögen att genomföra dina vanliga aktiviteter
eller arbete på grund av ditt hälsotillstånd? (sjukdom, skada, emotionella orsaker eller bruk av alkohol eller droger)
[

] NEJ
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Bilaga 2:

ALLMÄNNA FRÅGOR OM DELAKTIGHET OCH AKTIVITETER
Följande frågeställningar föreslås som hjälp och vägledning för den som intervjuar respondenten kring problem när
det gäller funktionstillstånd och livsaktiviteter, med tanke på särskiljandet mellan kapacitet och genomförande. Ta
hänsyn till all den personliga information som är känd om respondenten och ställ vid behov någon eller några
tilläggsfrågor. Om det är nödvändigt att få fram mer omfattande information, kan frågeställningarna omformuleras
som öppna frågor.
Under varje domän finns två typer av frågeställningar:
Den första frågeställningen försöker få respondenten att inrikta sig på sin kapacitet att utföra en uppgift eller
handling, och särskilt inrikta sig på begränsningar i kapacitet som är medfödda eller är inneboende egenskaper
hos personen själv. Dessa begränsningar bör vara direkta manifestationer av respondentens hälsotillstånd utan
assistans. Med assistans menas hjälp av en annan person, eller hjälp som ges genom ett anpassat eller
specialutformat verktyg eller fordon eller någon slags omgivningsmodifiering i ett rum, hem, arbetsplats eller
liknande. Nivån av kapacitet bör bedömas i relation till vad som normalt förväntas av personen eller personens
kapacitet före det han/hon fick sin hälsobetingelse.
Den andra frågeställningen inriktar sig på respondentens verkliga genomförande av en uppgift eller handling i
personens verkliga situation eller omgivning och att ge information om effekterna av hindrande och underlättande
faktorer i omgivningen. Det är viktigt att betona att du endast är intresserad av graden av svårighet som
respondenten har att göra saker, förutsatt att han/hon önskar göra dem. Att inte göra någonting är irrelevant om
personen väljer att inte göra det.

I.

Förflyttning

(Kapacitet)
(1) I ditt nuvarande hälsotillstånd, hur stor svårighet har du att gå långa sträckor (såsom en kilometer eller
längre) utan assistans?
(2) Hur är detta i jämförelse med någon som är som du själv men utan din hälsobetingelse?
(Eller: “…hur var det innan du fick ditt hälsoproblem eller råkade ut för din olyckshändelse?”)
(Genomförande)
(1) I din nuvarande omgivning, hur stor svårighet har du i själva verket att gå långa sträckor (såsom en
kilometer eller längre)?
(2) Ditt problem att gå, blir det sämre eller bättre i din faktiska omgivning?
(3) Din kapacitet att gå långa sträckor utan assistans, är den större eller mindre än vad du i själva verket gör
i din nuvarande omgivning?
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II.

Personlig vård

(Kapacitet)
(1) I ditt nuvarande hälsotillstånd, hur stor svårighet har du att tvätta dig själv utan assistans?
(2) Hur är detta jämfört med någon som är som du själv men utan din hälsobetingelse?
(Eller: “…hur var det innan du fick ditt hälsoproblem eller råkade ut för din olyckshändelse?”)
(Genomförande)
(1) I ditt eget hem, hur stort problem har du i själva verket att tvätta dig själv?
(2) Har detta problem blivit större eller mindre genom det sätt som ditt hem är ordnat eller genom de
speciellt anpassade verktyg som du använder?
(3) Din kapacitet att tvätta dig själv utan assistans, är den större eller mindre än vad du i själva verket gör i
din nuvarande omgivning?

III.

Hemliv

(Kapacitet)
(1) I ditt nuvarande hälsotillstånd, hur stor svårighet har du att städa golvet där du bor utan assistans?
(2) Hur är detta jämfört med någon som är som du själv men utan din hälsobetingelse?
(Eller: “…hur var det innan du fick ditt hälsoproblem eller råkade ut för din olyckshändelse?”)
(Genomförande)
(1) I ditt eget hem, hur stort problem har du i själva verket att städa golvet?
(2) Har detta problem blivit större eller mindre genom det sätt som ditt hem är ordnat eller genom de
speciellt anpassade verktyg som du använder?
(3) Din kapacitet att städa ditt golv utan assistans, är den större eller mindre än vad du i själva verket gör i
din nuvarande omgivning?

IV.

Mellanmänskliga interaktioner

(Kapacitet)
(1) I ditt nuvarande hälsotillstånd, hur stor svårighet har du att skaffa dig nya vänner utan assistans?
(2) Hur är detta jämfört med någon som är som du själv men utan din hälsobetingelse?
(Eller: “…hur var det innan du fick ditt hälsoproblem eller råkade ut för din olyckshändelse?”)
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(Genomförande)
(1) I din nuvarande situation, hur stort problem har du i själva verket i att skaffa vänner?
(2) Detta problem, att skaffa vänner, har det blivit större eller mindre genom någonting (eller någon) i din
omgivning?
(3) Din kapacitet att skaffa vänner utan assistans, är den större eller mindre än vad du i själva verket gör i
din nuvarande omgivning?

V.

Viktiga livsområden

(Kapacitet)
(1) I ditt nuvarande hälsotillstånd, hur stor svårighet har du att få allt det arbete gjort som du behöver göra i
ditt jobb utan assistans?
(2) Hur är detta jämfört med någon som är som du själv men utan din hälsobetingelse?
(Eller: “…hur var det innan du fick ditt hälsoproblem eller råkade ut för din olyckshändelse?”)
(Genomförande)
(1) I din nuvarande omgivning, hur stort problem har du i själva verket att få allt arbete gjort som du
behöver göra i ditt jobb?
(2) Detta problem, att klara vad som krävs i arbetet, har det blivit större eller mindre genom det sätt som
arbetsmiljön är ordnad eller genom de speciellt anpassade verktyg som du använder?
(3) Din kapacitet att göra ditt jobb utan assistans, är den större eller mindre än vad du i själva verket gör i
din nuvarande omgivning?

VI.

Samhälle, socialt och medborgerligt liv

(Kapacitet)
(1) I ditt nuvarande hälsotillstånd, hur stor svårighet har du att delta (vara delaktig) i samhälleliga
sammankomster, festivaler eller andra lokala evenemang, utan assistans?
(2) Hur är detta jämfört med någon som är som du själv men utan din hälsobetingelse?
(Eller: “…hur var det innan du fick ditt hälsoproblem eller råkade ut för din olyckshändelse?”)
(Genomförande)
(1) I ditt samhälle, hur stort faktiskt problem har du i själva verket att delta (vara delaktig) i samhälleliga
sammankomster, festivaler och andra lokala evenemang?
(2) Har detta problem blivit större eller mindre genom det sätt på vilket ditt samhälle är ordnat eller genom
speciellt anpassade verktyg, fordon eller vad du nu för övrigt använder?
(3) Din kapacitet att delta (vara delaktig) i samhälleliga evenemang utan assistans, är den större eller
mindre än vad du i själva verket gör i din nuvarande omgivning?
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Bilaga 3:

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV ICF CHECKLISTA,
VERSION 2.1A
1. Detta är en checklista som består av utvalda kategorier ur Världshälsoorganisationens (WHO) internationella
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).
ICF-checklistan är ett praktiskt instrument för att få fram och samla information om en persons funktionstillstånd
och funktionshinder. Denna information kan sammanfattas för fallbeskrivningar (t.ex. i klinisk verksamhet eller
socialt arbete).
2. Denna version (2.1a) är avsedd att användas av kliniker samt andra yrkesutövare inom hälso-, sjuk- och
socialvård.
3. Checklistan bör användas tillsammans med ICF i fullständig eller kortfattad version.
4. All information, från skrivna dokument, från respondenten själv, från andra informanter och genom direkt
observation, kan användas för att fylla i checklistan. Var vänlig redovisa alla informationskällor på första sidan.
5. Delarna 1–3 bör fyllas i genom angivande av bedömningskoden för varje ingående term av kroppsfunktion,
kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet som uppvisar något problem för den som utvärderas. Tillämpliga koder för
bedömningsfaktorerna återfinns på de relevanta sidorna.
6. Kommentarer kan göras beträffande varje information som kan tjäna som en ytterligare bedömningsfaktor eller
som uppfattas vara av betydelse för det fall som utvärderas.
7. Del 4 (Omgivning) har både negativa (hindrande) och positiva (underlättande) bedömningskoder. För samtliga
positiva bedömningskoder, ange ett plustecken (+) före koden.
8. Kategorierna som ges i checklistan har valts ut från ICF och är inte uttömmande. Om du behöver använda
någon kategori som du inte finner i listan här, använd då utrymmet i slutet av varje dimension för att registrera
dem.
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