Global Funksjonsskåring (GFS)
– Semistrukturert intervju –
Pasientens navn: ___________________________________
Intervjuer:

___________________________________ Dato: _______________________

Jeg vil stille deg noen spørsmål om hvordan du har hatt det siste uke

Funksjonsnivå
Har du/evt. hadde du vært i stand til å arbeide eller studere sist uke? Heltid? Halv tid? Evt. mindre?
(Evt. har du møtt til behandlingsavtalene, eller andre avtaler du har hatt sist uke?) Dersom heltid,
har det vært stressende eller gledesfylt?
Hvordan har du fungert hjemme sist uke?
- Kunnet ivareta hjemmet ditt? Eks. holde orden, holde rent, handle, lage mat.
- Kunnet ivareta familien din? Eks. ta seg av barna, besøke foreldre, støtte ektefelle.
Hvordan har du hatt det med kjæreste/partner sist uke? Nært? Gjensidig? Kranglete?
Har du hatt kontakt med venner/familie sist uke?
Har du drukket mye/ruset deg slik at det har gått på bekostning av andre verdier i livet ditt?
Hvordan har du ellers fungert sist uke?
- Har du hatt overskudd til å gå ut (kino, besøk, etc)?
- Har du hatt overskudd til å dyrke interesser/hobby?
- Har du engasjert deg i mange aktiviteter på en gledesfylt måte?
Funksjonsnivå settes til:

|__|__|

Symptombelastning
Hva har vært de største plagene dine den siste uka?
Eksempelvis:
- Har du vært deprimert?
- Har du hatt angstanfall?
- Har du unngått ting pga angst?
- Har du ellers hatt mye angstplager?
- Har du vært hallusinert eller følt at du har mistet grepet på virkeligheten?
- Har du hatt søvnproblemer?
- Har du vært ustabil i humøret?
- Har du vært plaget med selvmordstanker? Evt. planer?
- Har du hatt spiseproblemer?
- Har du vært plaget med lav selvfølelse?
Hvor mye har dette plaget deg? Har du vært helt ”satt ut”, har det vært mer moderat, har plagene
vært ganske lette eller i grunnen minimale? Har det ikke vært noen plager overhode, men heller
glede, kreativitet og livslyst?
Er det noe du vil legge til, som jeg ikke har spurt om, mht funksjon og plager sist uke?
Symptomnivå settes til:

|__|__|
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