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Agenda
• Kartlegging med fokus på:

- ADL aktiviteter

- Skole

- Skriving 

-Fritid 

• Vurdering av:

-Håndfunksjon

- Sittestilling

• Utmattelse 



Henvise til ergoterapeut

• Nydiagnostiserte med poly JIA , gjennomgang  av hvordan 
sykdommen påvirker aktivitetsutførelse og deltagelse i hverdagens 
aktiviteter

• Pasienter med aktivitetsutfordringer med for eks: skriving, 
sittestilling, forflytning over lengre avstand, ADL aktiviteter som 
påkledning og fritidsaktiviteter.

• Smerter i rygg/nakke som påvirker sittestilling

• Affeksjon av hender/håndledd som fører til: smerter, nedsatt 
bevegelighet, vansker med ADL aktiviteter og skriving. 



Sjekkliste 
KARTLEGGINGSSJEKKLISTE JIA 

     Lese  

   Sittestilling  

    Plassering i klasserom  

    Mobilitet inne (trapper, ganger)  

    Gymtimer  

    Forming/skolekjøkken  

    Friminutt  

    Samarbeid  

Hvile  

Sove  

Fritid   

    Venner  

    Fritidsaktiviteter  

Mobilitet ute  

PERSONLIGE 

FAKTORER 

Egne holdninger til selvstendighet 

og hjelpebehov  

 

Samspill i familien 

Støtte, smertemestring, dynamikk 

 

Aksept av sykdommen  

Selvbilde, å skille seg ut, takle 

svingninger i sykdommen 

 

Sosiale ferdigheter  

Motivasjon for tiltak  

 

 Problemområde: Kommentar: 

ENKELT- 

FUNKSJON 

Affiserte ledd  

Stivhet, smerte, nedsatt beveglighet, 

kraft, Raynaud fenomener 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITET/ 

DELTAGELSE

/MILJØ 

 

Morgenstivhet  

Mobilitet inne  

P-ADL  

    Komme ut av sengen  

    Dusje/bade/vaske håret  

    Gre håret  

    Toalett  

    Pusse tenner  

    Ta på sko/knyte lisser    

    Ta på sokker/strømpebukse/votter  

    Ta på bukse/kneppe  

    knapper/glidelås  

 

    Ta på genser/jakke/kneppe  

    knapper/glidelås 

 

Måltider  

    Skjære brød  

    Åpne melk/juice/syltetøy med            

    lokk/korker 

 

    Skjære ost  

    Spise med gaffel, kniv og skje  

Åpne dører/låse  

Trapper  

Skole/barnehage   

    Skoleveien  

    Bære skolesekken  

    Skrive/tegne  

    Klippe  

 



ADL
• Søvn

-Når legger du deg?

- sover du godt?

- Påvirkes søvn av

smerter og 
stivhet?

• Morgenstivhet

- hvilke ledd

- hvor lenge 
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• Morgenstell som

-dusj/vaske seg

- gre håret

- Påkledning

• Matlaging 

- skjære brød, ost 

- åpne flasker/lokk 



Skole
• Skoleveien

• Har du tung skolesekk 

• Utformingen på skolen

• Friminuttene

• Skriving

• Sittestilling 



Håndfunksjon

• Ved observasjon av hånden er det:

-Hevelse 

-Nedsatt bevegelighet 

-Feilstillinger

-Nedsatt styrke 



• Leddmål med goniometer 

- passive og aktive 

• Måle greps kraft

- Grippit, Jamar



Skriving

• Hva er utfordringen 
ved skriving?

- hvor gjør det    
vondt         

- Når?

- Alltid eller bare ved 
lengre skriving? 

- Hvilken blyant 
bruker du



• Konsekvensene

-får man skrevet like mye 
som                                               
de andre?

- på prøver får man vist hva 
man kan? 



Skrive observasjon 

• Hvordan holdes 
blyanten 

-grep

- hvor hardt 

• Sittestilling 



Sittestilling
• Skiller mellom sittestilling i 

arbeid og hvile 

• Ved hvile:

- ikke like store krav til 
posisjonering av hode armer og 
ben

• Ved arbeidssittestilling: 

- viktig at ryggsøylens stilling er 
slik at den kan bære hodet og 
skuldrene alene 





Utmattelse
• Opplever du å være mer 

sliten enn venner

• Behov for hvile

- på skolen

- etter skolen

• Noen aktiviteter som tar 
energi og noen som gir 
energi 

• Type slitenhet man ikke 
kan hvile seg bort fra 



Fritid
• Hvilke 

fritidsaktiviteter er 
du med på ?

• Er det noen 
aktiviteter som du 
har sluttet med?

- Hvorfor? 


