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ID / barkode

Ullevål sykehus, Nevroklinikken, Nevrologisk avdeling

Hvor lenge har du hatt søvnproblemer? _____ år _____ mnd

Omtrent hvor mange timer med søvn får du vanligvis i løpet av natten? _____ timer _____ min

Hvor ofte tar du en høneblund (inkl. ufrivillige høneblunder)? _________ dager per uke

Hvor lang tid bruker du vanligvis på å sovne (etter at lysene er skrudd av)? _____ timer _____ min 

Hvor mange ganger våkner du vanligvis i løpet av natten? __________

Når legger du deg vanligvis på hverdager? Kl.: _____:_____

Når står du vanligvis opp på hverdager? Kl.: _____:_____

Hvis yrkesaktiv:

Har du skiftarbeid? ☐ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke

[Hvis Ja] Hvilke typer skiftarbeid? ☐ Bare natt ☐Både dag og natt ☐Annet

Hvor mange timer er en vanlig arbeidsdag/skift? __________

Starter du noen ganger arbeidsdagen mellom 04 og 06? ☐ Ja ☐ Nei

Har du vakttjeneste slik at du må rykke ut om natten? ☐ Ja ☐ Nei

Har du en arbeidstidsordning som regelmessig  overlapper med 
tidspunkt du vanligvis sover?

☐ Ja ☐ Nei

Hvis ja, forårsaker dette søvnløshet og/eller søvnighet  som følge 
av redusert søvnmengde?

☐ Ja ☐ Nei

Hvis ja (på spørsmålet rett over), har dette vart i minst 3 måneder? ☐ Ja ☐ Nei

Hvor ofte har du mindre enn 11 timers fri mellom to arbeidsøkter?

☐ Aldri ☐ 1-3 dager per mnd ☐ 1-2 dager per uke ☐ 3 dager per uke eller oftere

Har du planlagte arbeidsperioder på mer enn 7 dager i strekk  med 
mer enn  10,5 timer per dag (komprimert arbeidstid)?

☐ Ja ☐ Nei
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Har du tendens til å døse av eller sovne når du kjører?

☐ Nei ☐ Ja, av og til ☐ Ja, ofte ☐ Har ikke førerkort

Har du forårsaket trafikkuhell grunnet egen søvnighet?

☐ Nei ☐ Ja ☐ Har ikke førerkort

Bruker du sovemedisiner for tiden? ☐ Ja ☐ Nei

Hvis Ja, hvor mange netter per uke bruker du sovemedisiner? _________

Bruker du illegale innsovningsmidler? (f.eks. cannabis) ☐ Ja ☐ Nei

Har du tidligere blitt behandlet for søvnforstyrrelser?

☐ Nei

☐ Ja, med operasjon 

☐ Ja, med CPAP 

☐ Ja, med lysbehandling

☐ Ja, med annen type behandling

Er du morgenmenneske (A) eller kveldsmenneske (B)?

☐ Utpreget morgenmenneske

☐Mer morgen- enn kveldsmenneske

☐ Verken eller

☐Mer kvelds- enn morgenmenneske

☐ Utpreget kveldsmenneske

Opplever du at søvnproblemet ditt er relatert til døgnrytmen din?

☐ Nei ☐ Ja, litt ☐ Ja, mye ☐ Vet ikke

Siste 3 måneder:  Har du gått i søvne?

☐ Nei ☐ Ja, av og til ☐ Ja, ofte ☐ Vet ikke

Siste 3 måneder:  Har du skadet deg selv eller andre i søvne?

☐ Nei ☐ Ja, av og til ☐ Ja, ofte ☐ Vet ikke

Siste 3 måneder:  Har du utøvet seksuelle handlinger i søvne?

☐ Nei ☐ Ja, av og til ☐ Ja, ofte ☐ Vet ikke

Siste 3 måneder:  Har du spist mat i søvne

☐ Nei ☐ Ja, av og til ☐ Ja, ofte ☐ Vet ikke

Siste 3 måneder:  Har du hatt mareritt?

☐ Nei ☐ Ja, av og til ☐ Ja, ofte ☐ Vet ikke
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Har du merket følgende besvær siste 3 måneder? Sett kryss i riktig rute for hvert spørsmål.

Aldri Sjelden
Noen ganger

pr år

Iblant
Noen ganger 

pr mnd

For det meste
Flere ganger pr 

uke

Alltid

Snorking
(ifølge andre)

Pustepauser under søvn 
(ifølge andre)

Trett/søvnig på arbeid 
eller på fritiden
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Hvor sannsynlig er det at du døser av eller sovner i følgende situasjoner, i motsetning til kun å føle deg 

trett? Bruk følgende skala for å velge det mest passende tall for hver situasjon:

0 – Ville aldri døse/sovne

1 - En liten sjanse for å døse/sovne

2 – Moderat sjanse for å døse/sovne

3 – Stor sjanse for å døse/sovne

Sjanse for å døse/sovne (0-3)

Sitte og lese

Se på TV

Sitte , inaktiv på et offentlig sted (f.eks. på teater eller et møte)

Som passasjer på en en-times biltur uten pause

Legg deg for å hvile om ettermiddagen hvis omstendighetene tillater det

Sitte og snakke med noen

Sitte stille etter lunsj (uten å ha inntatt alkohol)

I en bil, som har stoppet for noen få minutter i trafikken



Vær vennlig og sett ring rundt det alternativet (antall dager pr. uke) som passer best for deg. 

0 er ingen dager i løpet av en uke, 7 er aller dager i løpet av en uke.

I løpet av de siste 3 månedene, hvor mange dager pr. uke har 
du brukt mer enn 30 min for å sovne inn etter at lysene ble 
slukket?

0 1 2 3 4 5 6 7

I løpet av de siste 3 månedene, hvor mange dager 
pr. uke har du vært våken mer enn 30 min 
innimellom søvnen?

0 1 2 3 4 5 6 7

I løpet av de siste 3 månedene, hvor mange dager 
pr. uke har du våknet mer enn 30 min tidligere
enn du har ønsket uten å få sove igjen?

0 1 2 3 4 5 6 7

I løpet av de siste 3 månedene, hvor mange dager 
pr. uke har du følt deg for lite uthvilt etter å ha sovet?

0 1 2 3 4 5 6 7

I løpet av de siste 3 månedene, hvor mange dager 
pr. uke har du vært så søvnig/trett at det har gått
utover skole/jobb eller privatlivet?

0 1 2 3 4 5 6 7

I løpet av de siste 3 månedene, hvor mange dager 
pr. uke har du vært misfornøyd med søvnen din?

0 1 2 3 4 5 6 7

Siden 4 av 7Nevrovitenskapelig register - Pasientskjema søvn - Versjon 2.0   13.09.2021

Når du ler, blir glad eller sint eller er i en spennende situasjon, har du plutselig fått hakeslepp, sviktet i 
knærne, hodet har falt ned eller lignende?

☐ Aldri ☐ 1-5 ganger i løpet av livet ☐Månedlig ☐ Ukentlig ☐ Daglig eller nesten daglig

Har du ofte livlige drømmer i innsovningsperioden?

☐ Nei ☐ Ja, av og til ☐ Ja, ofte ☐ Vet ikke

Har du ofte en opplevelse av å være helt lammet i muskulaturen ved oppvåkning?

☐ Nei ☐ Ja, av og til ☐ Ja, ofte ☐ Vet ikke
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Har du en trang til å bevege beina eller armene,  vanligvis i forbindelse med ubehag eller ubestemmelig 
kribling eller mauring i ben eller armer?

☐ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke

Hvis ja, begynner eller øker denne trangen når du er i ro, som for eksempel når du ligger eller sitter?

☐ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke

Er trangen for bevegelse eller de ubehagelige kriblingene delvis eller helt borte når du er i bevegelse, 
som f.eks. når du går eller når du strekker deg?

☐ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke

Er trangen for bevegelse eller de ubehagelige  kriblingene verre sent på dagen eller om natten enn 
resten av dagen?

☐ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke

Totalt sett, hvor plagsomt opplever du denne trangen?        

☐ Ikke plagsom ☐ Noe plagsom ☐ Veldig plagsom 

Svar på spørsmålene nedenfor. Vurder deg selv i forhold til kriteriene ved hjelp av skalaen: For hvert 
spørsmål krysser du av i den ruten som best beskriver hvordan du har følt og oppført deg de siste seks 
månedene. Etter at du har fylt ut denne sjekklisten, gir du den til din behandler, slik at dere kan 
diskutere den i løpet av dagens time.

Aldri Sjelden Iblant Ofte Svært 
Ofte

1. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en 
oppgave etter at de interessante delene er unnagjort?

2. Hvor ofte er det vanskelig for deg å få orden på ting 
når du skal utføre en oppgave som krever 
organisering?

3. Hvor ofte har du problemer med å huske avtaler 
eller forpliktelser?

4. Når du har en oppgave som krever at du tenker
nøye igjennom det du skal gjøre, hvor ofte unngår eller 
utsetter du å begynne på den?

5. Hvor ofte sitter du og fikler med noe når du må sitte 
lenge i ro?

6. Hvor ofte føler du deg overdrevet aktiv og tvunget 
til å gjøre noe, som om du var drevet av en indre 
motor?



For hvert spørsmål setter du kryss for ett av de fire svarene som best beskriver dine

følelser den siste uken. Ikke tenk for lenge på svaret – de spontane svarene er best.

1. Jeg føler meg nervøs og urolig:

☐ 3 - Mesteparten av tiden

☐ 2 - Mye av tiden

☐ 1 - Fra tid til annen

☐ 0 - Ikke i det hele tatt

2. Jeg gleder meg fortsatt over tingene 
slik jeg pleide før:

☐ 0 - Avgjort like mye

☐ 1 - Ikke fullt så mye

☐ 2 - Bare lite grann

☐ 3 - Ikke i det hele tatt

3. Jeg har en urofølelse som om noe
forferdelig vil skje:

☐ 3 - Ja, og noe svært ille

☐ 2 - Ja, ikke så veldig ille

☐ 1 - Litt, bekymrer meg litt

☐ 0 - Ikke i det hele tatt

4. Jeg kan le og se det morsomme 
i situasjoner:

☐ 0 - Like mye nå som før

☐ 1- Ikke like mye nå som før

☐ 2 - Avgjort ikke som før

☐ 3 - Ikke i det hele tatt
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5. Jeg har hodet fullt av bekymring:

☐ 3 - Veldig ofte

☐ 2 - Ganske ofte

☐ 1 - Av og til

☐ 0 - En gang i blant

6. Jeg er i godt humør:

☐ 3 - Aldri

☐ 2 - Noen ganger

☐ 1 - Ganske ofte

☐ 0 - For det meste

7. Jeg kan sitte i fred og ro og kjenne 
meg avslappet:

☐ 0 - Ja, helt klart

☐ 1 - Vanligvis

☐ 2 - Ikke så ofte

☐ 3 - Ikke i det hele tatt

8. Jeg føler meg som om alt går 
langsommere:

☐ 0 - Nesten hele tiden

☐ 2 - Svært ofte

☐ 1 - Fra tid til annen

☐ 0 -Ikke i det hele tatt



9. Jeg føler meg urolig som om jeg har 
sommerfugler i magen:

☐ 0 - Ikke i det hele tatt

☐ 1 - Fra tid til annen

☐ 2- Ganske ofte

☐ 3 - Svært ofte

10. Jeg bryr meg ikke lenger om hvordan
jeg ser ut:

☐ 3 - Ja, jeg har sluttet å bry meg

☐ 2 - Ikke som jeg burde

☐ 1 - Kan hende ikke nok

☐ 0 - Bryr meg som før

11. Jeg er rastløs som om jeg stadig
må være aktiv:

☐ 3 - Uten tvil svært mye

☐ 2 - Ganske mye

☐ 1 - Ikke så veldig mye

☐ 0 - Ikke i det hele tatt

12. Jeg ser med glede fram til hendelser og 
ting:

☐ 0 - Like mye som før

☐ 1 - Heller mindre enn før

☐ 2 - Avgjort mindre enn før

☐ 3 - Nesten ikke i det hele tatt

13. Jeg kan plutselig få en følelse av panikk:

☐ 3 - Uten tvil svært ofte

☐ 2 - Ganske ofte

☐ 1 - Ikke så veldig ofte

☐ 0 - Ikke i det hele tatt

14. Jeg kan glede meg over gode bøker,
radio og TV:

☐ 0 - Ofte

☐ 1 - Fra tid til annen 

☐ 2 - Ikke så ofte

☐ 3 - Svært sjelden

Er du for tiden under utredning for psykiske plager? Ja ☐ Nei ☐
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Velg et tall fra 1 til 7 som angir i hvor stor grad de er enig med hvert enkelt utsagn, der 1 angir at du er 
helt uenig og 7 at du er helt enig. (Sett ring rundt ett tall for hvert utsagn). Svar ut fra hvordan du har følt 
deg den siste uken.

Helt 
uenig

Helt 
enig

1. Jeg blir fort sliten og uopplagt 1 2 3 4 5 6 7

2. Det at jeg er sliten og uopplagt, 
virker inn på hvordan jeg
fungerer fysisk

1 2 3 4 5 6 7

3. Det at jeg er sliten og uopplagt, 
skaper ofte vanskeligheter for meg

1 2 3 4 5 6 7

4. Det at jeg er sliten og uopplagt, 
hindrer meg i å opprettholde min 
fysiske funksjonsdyktighet over tid

1 2 3 4 5 6 7

5. Det at jeg er sliten og uopplagt, 
virker inn på evnen til å utføre visse 
oppgaver og plikter

1 2 3 4 5 6 7

6. Det at jeg er sliten og uopplagt, 
er ett av de tre symptomene som 
hemmer meg mest

1 2 3 4 5 6 7

7. Det at jeg er sliten og uopplagt, 
virker inn på mitt arbeid,  mitt 
familieliv eller min omgang med 
venner og kjente

1 2 3 4 5 6 7
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Vennligst oppgi:
a) Alder  ______ år

c) Vekt ______ kg

e) Sivilstatus (sett ett kryss) 
☐ Gift/samboende            
☐ Enke/enkemann
☐ Enslig

j) Omtrent hvor ofte har du i løpet av de siste 12 måneder drukket alkohol? (Regn ikke med lettøl)

Ikke drukket 
alkohol siste 12 

måneder
☐

1 gang i 
måneden eller 

sjeldnere
☐

2-4 ganger 
pr måned

☐

2-3 ganger 
pr uke
☐

4 eller flere 
ganger pr uke

☐

Jeg har aldri
drukket alkohol

☐

k) Hvor mange glass  øl, vin eller brennevin drikker du 
vanligvis  i løpet av 2  uker?                                (Regn ikke 
med lettøl, sett 0 hvis du ikke drikker alkohol)

Øl, Cider
(ca. 0,5L)

________

Vin
(ca. 125ml)

________

Brennevin
(ca. 25ml)

_______

h) Røykevaner (sett ett kryss) 

☐ Jeg har aldri røykt
☐ Jeg har røykt AV OG TIL tidligere
☐ Jeg røyker AV OG TIL nå (ikke daglig)          
☐ Jeg røyker DAGLIG nå:

Jeg røyker omtrent _______sigaretter pr dag
Jeg begynte å røyke daglig da jeg var _____år

☐ Jeg har røykt DAGLIG tidligere:
Jeg begynte da jeg var ______år gammel
Jeg sluttet da jeg var _______år gammel
Da jeg røykte, røykte jeg _______sigaretter pr dag

i) Snusbruk (sett ett kryss) 

☐ Jeg har aldri brukt snus
☐ Jeg har brukt snus AV OG TIL tidligere
☐ Jeg snuser AV OG TIL nå (ikke daglig)          
☐ Jeg snuser DAGLIG nå:

Jeg snuser omtrent _______esker pr mnd
Jeg begynte å snuse da jeg var _____år

☐ Jeg har tidligere brukt snus DAGLIG:
Jeg begynte å snuse da jeg var ______år gammel
Jeg sluttet å snuse da jeg var _______år gammel

Bakgrunnsskjema

b) Kjønn ☐ Kvinne ☐Mann 

d) Høyde ________ cm

f) Hva er din høyeste fullførte utdanning? (sett ett kryss)
☐ Grunnskole 7-10 år, framhaldsskole, folkehøyskole
☐ 1-2-årig videregående skole (middels-, yrkes-, realskole)
☐ 3 år videregående skole
☐ Fagbrev eller svennebrev
☐ Høyskole eller universitet, mindre enn 4 år
☐ Høyskole eller universitet, 4 år eller mer

Dato for utfylling (dd.mm.yy) ______________

g) Hva er din arbeidsstatus?
I arbeid: ☐ Fulltid

☐ Deltid ______ %

Dersom du er i arbeid, hvilket arbeid har du?   ________________________________

Ikke i arbeid: ☐ Arbeidsledig
☐ Hjemmeværende, ulønnet
☐ Student/skoleelev
☐ Uføretrygd. Arbeidsevne ______ %

Hvis ufør, er du ufør pga. den sykdommen du nå er i kontakt med helsevesenet for:
☐Ja       ☐Nei 

☐ Sykemeldt /arbeidsavklaringspenger. Arbeidsevne ______ %
Hvis sykemeldt/arbeidsavklaringspenger, er dette pga. den sykdommen du nå er i 
kontakt med helsevesenet for: 
☐Ja       ☐Nei 

☐ Alderspensjonist            

ID / barkode
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Helserelatert livskvalitet (EQ-5D-5L) 

Under hver overskrift ber vi deg krysse av den ENE boksen som best beskriver helsen din I DAG.

GANGE

Jeg har ingen problemer med å gå omkring ☐

Jeg har litt problemer med å gå omkring ☐

Jeg har middels store problemer med å gå omkring ☐

Jeg har store problemer med å gå omkring ☐

Jeg er ute av stand til å gå omkring ☐

PERSONLIG STELL

Jeg har ingen problemer med å vaske meg eller kle meg ☐

Jeg har litt problemer med å vaske meg eller kle meg ☐

Jeg har middels store problemer med å vaske meg eller kle meg ☐

Jeg har store problemer med å vaske meg eller kle meg ☐

Jeg er ute av stand til å vaske meg eller kle meg ☐

VANLIGE GJØREMÅL (f.eks. arbeid, studier, husarbeid, familie- eller 
fritidsaktiviteter)
Jeg har ingen problemer med å utføre mine vanlige gjøremål ☐

Jeg har litt problemer med å utføre mine vanlige gjøremål ☐

Jeg har middels store problemer med å utføre mine vanlige gjøremål ☐

Jeg har store problemer med å utføre mine vanlige gjøremål ☐

Jeg er ute av stand til å utføre mine vanlige gjøremål ☐

SMERTER / UBEHAG

Jeg har verken smerter eller ubehag ☐

Jeg har litt smerter eller ubehag ☐

Jeg har middels sterke smerter eller ubehag ☐

Jeg har sterke smerter eller ubehag ☐

Jeg har svært sterke smerter eller ubehag ☐

ANGST / DEPRESJON

Jeg er verken engstelig eller deprimert ☐

Jeg er litt engstelig eller deprimert ☐

Jeg er middels engstelig eller deprimert ☐

Jeg er svært engstelig eller deprimert ☐

Jeg er ekstremt engstelig eller deprimert ☐

Norway (Norwegian) © 2009 EuroQol Group EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group
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Den beste helsen
du kan tenke deg

 Vi vil gjerne vite hvor god eller dårlig helsen din er I DAG.

 Denne skalaen er nummerert fra 0 til 100.

 100 betyr den beste helsen du kan tenke deg.

 0 betyr den dårligste helsen du kan tenke deg.

 Sett en X på skalaen for å angi hvordan helsen din er I DAG.

 Skriv deretter tallet du merket av på skalaen inn i boksen 

nedenfor.

HELSEN DIN I DAG =

Den verste helsen
du kan tenke deg

Norway (Norwegian) © 2009 EuroQol Group EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group
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