
 

    
 

«Sjekkliste for observasjoner ved kognitiv funksjon» 

ADL Sett kryss Observasjoner 

Holder pasienten orden på 
rommet? 

Eks: Klær på gulv og stoler, 
kopper/servise på rommet, res 
sengen opp, aviser/blader/bøker 
spredd? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

 

 

 

Følger pasienten opp personlig 
hygiene på eget initiativ?  

Dusjing, klesskift, klesvask? 

□ Ja    □   Nei   □ Delvis 

 

 

 

 

Kognisjon (hukommelse, 
struktur, oppmerksomhet) 

  

Husker pasienten navnet til 
ansatte og medpasienter? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

Har pasienten oversikt over 
medisinene sine og kan ta 
ansvar for egen 
legemiddelbruk? 

  

Klarer pasienten å følge 
timeplanen sin?  

Med/uten påminnelser? Behov for 
dagsplan? Evt. inntrykk av årsak 
til at timeplan ikke følges – 
hukommelse, initiativ, vansker med 
struktur og oversikt? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

 

 

Tar pasienten selv initiativ til å 
komme til måltider? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

 

Tar pasienten initiativ til egne 
aktiviteter som ikke står på 
ukeplanen? Følger opp 
egentrening? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

 

 

Er pasienten fleksibel når noe 
endres, som for eksempel 
skifte av tema i samtale, 
endringer på timeplanen, å lære 
seg nye aktiviteter, endre regler 
i spill? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

Gir pasienten beskjed når 
hun/han forlater avdelingen? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

Klarer pasienten å holde 
avtaler som blir gjort om for 
eksempel mobil- og pc-bruk, 
telefontider, turer ut? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  



Sunnaas sykehus Side 2 
 

Sosial funksjon   

Ses avvikende atferd i sosiale 
situasjoner?  

- Tar opp temaer som ikke 
er passende i situasjonen 
og/eller andre krenkes av? 

- Viser ikke hensyn og 
omsorg for andre? 

- Erter/mobber/stygge 
kommentarer til andre eller 
om seg selv? 

- Flørter/upassende seksuelle 
kommentarer til 
medpasienter eller ansatte?  

- Fanger ikke opp signaler 
om at andre ikke ønsker å 
prate? 

- Bråker, forstyrrer andre 
pasienter? 

- Annen atferd man legger 
merke til som er «uvanlig” 
– som påkledning, gester 
etc. 

- Annet? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis Spesifiser med eksempler 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon   

Tar pasienten initiativ til 
samtale/samhandling med 
andre? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

Prater pasienten mye/lite? 
Hastighet og volum (styrke) på 
tale? 

□ Mye          □   Lite 

□ Raskt       □   Sakte 

□  Høy tale   □   Lav tale 

 

Venter pasienten på tur i 
samtale og i aktiviteter? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

Er språket sammenhengende 
og forståelig? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

Ses tegn til ordleting, for 
eksempel ved feil bruk av 
begreper, lange setninger uten 
innhold eller ved at pasienten 
stopper opp og gir uttrykk for 
at han/hun ikke finner ordene? 

□  Ja    □   Nei   □  Delvis  

 


