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Um er að ræða hálfstaðlað viðtal. Spurðu allra þessara spurninga. Spurðu eins margra viðbótarspurninga og 

nauðsynlegt er til að ákvarða heildarskor fyrir viðtalið. Skráðu þær upplýsingar sem fást úr viðbótarspurningunum. 

 

Spurningar fyrir heimildarmann um minni: 

 

1. Á hann/hún í vandkvæðum með minnið eða hugsun?   Já     Nei 

1a. Ef já, er þetta stöðugt vandamál (frekar en breytilegt)?   Já     Nei 

2. Man hann/hún eftir nýlegum atburðum?  Yfirleitt  Stundum  Sjaldan 

3. Man hann/hún stuttan lista yfir hluti (innkaup)?  Yfirleitt  Stundum  Sjaldan 

4. Hefur minnið versnað eitthvað síðasta árið?   Já     Nei 

5. Er minnið svo skert að það hefði truflað daglegt líf 

hans/hennar fyrir nokkrum árum (eða áður en hann/hún hætti 

að vinna)? (álit annarra heimildarmanna) 
 

 Já     Nei 

6. Gleymir hann/hún algjörlega meiri háttar atburði (t.d. ferð, 

veislu, brúðkaupi í fjölskyldunni) innan nokkurra vikna frá 

því að hann á sér stað? 
 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan 

7. Gleymir hann/hún atriðum sem máli skipta varðandi meiri 

háttar atburði?  Yfirleitt  Stundum  Sjaldan 

8. Gleymir hann/hún algjörlega mikilvægum upplýsingum úr 

fjarlægri fortíð (t.d. fæðingardegi, giftingardegi, vinnustað)?  Yfirleitt  Stundum  Sjaldan 

9. Segðu mér frá einhverjum nýlegum atburði í lífi hans/hennar sem hann/hún ætti að muna. (Í þágu síðara mats 

skal afla upplýsinga um einstök atriði svo sem staðinn þar sem atburðurinn átti sér stað, tíma dags, hverjir tóku 

þátt í honum, hve lengi atburðurinn stóð yfir, hvenær honum lauk og hvernig þátttakandinn eða aðrir sem tóku 

þátt í honum komust á staðinn.) 

Innan 1 viku:  

  

Innan 1 mánaðar:  

  

10.  Spurning 10 var fjarlægð vegna þess að hún felur í sér verndaðar heilsufarsupplýsingar (PHI).   

11. Hvar fæddist hann/hún?  

12. Í hvaða skóla gekk hann/hún síðast?  

Heiti   

Staður   

Námsstig   

13. Hvert var aðalstarf hans/hennar (eða starf maka ef þátttakandi var ekki í vinnu)? 

  

14. Hvert var síðasta aðalstarf hans/hennar (eða starf maka ef þátttakandinn var ekki í vinnu)? 

  

15. Hvenær hætti hann/hún (eða maki) að vinna og af hverju?  
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Spurningar fyrir heimildarmann um áttun: 
 

Hve oft veit hann/hún nákvæmlega: 
 

1. Mánaðardaginn? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

2. Mánuðinn? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

3. Árið? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

4. Vikudaginn? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

5. Á hann/hún í erfiðleikum með að átta sig á tímaröð atburða (hvenær atburðir gerðust miðað við hvern 

annan)? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

6. Ratar hann/hún um kunnugar götur? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

7. Hve oft ratar hann/hún frá einum stað til annars utan eigin hverfis? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

8. Hve oft ratar hann/hún innandyra? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 
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Spurningar fyrir heimildarmann um dómgreind og getu til að leysa verkefni: 

 
1. Ef þú ættir að meta núverandi getu hans/hennar almennt til að leysa verkefni, myndirðu telja þessa getu: 

 Jafngóða og hún hefur nokkru sinni verið 

 Góða, en ekki eins góða og áður 

 Sæmilega 

 Slaka 

 Alls engin geta 

 
2. Gefðu einkunn getu hans/hennar til að takast á við litlar peningafjárhæðir (t.d. telja skiptimynt, skilja eftir 

smá þjórfé): 

 Ekkert tap á getu 

 Eitthvað tap á getu 

 Alvarlegt tap á getu 

 
3. Gefðu einkunn getu hans/hennar til að sjá um flókin fjármál eða viðskipti (t.d. að leggja saman inn- og 

úttektir af bankareikningi, greiða reikninga): 

 Ekkert tap á getu 

 Eitthvað tap á getu 

 Alvarlegt tap á getu 

 
4. Getur hann/hún brugðist við neyðartilfellum á heimilinu (t.d. leka í pípulögnum, litlum eldi)? 

 Jafnvel og áður 

 Verr en áður vegna erfiðleika með hugsun 

 Verr en áður, af annarri ástæðu (af hverju)  

  

  

 
5. Skilur hann/hún aðstæður eða útskýringar? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

 
6. Hegðar hann/hún sér á viðeigandi hátt [þ.e. eins og venjulega (áður en einkennin komu fyrst fram)] í 

félagslegum aðstæðum og í samskiptum við annað fólk? 

 Yfirleitt  Stundum  Sjaldan  Veit ekki 

 

  

                                                           
Í þessum lið er lagt mat á hegðun, ekki útlit. 
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Spurningar um þátttöku í samfélaginu til heimildarmanns: 

 

Starfstengt 
1. Er þátttakandinn enn í vinnu? 

Eigi þetta ekki við skal fara í lið 4. 

Sé svarið „já“ skal fara í lið 3. 

Sé svarið „nei“ skal fara í lið 2. 

 Já   Nei   Á ekki við 

  

2. Áttu vandkvæði með að muna eða hugsa þátt í að þátttakandinn hætti að 

vinna? (Spurning 4 er næst) 
 Já   Nei   Veit ekki 

  

3. Á þátttakandinn í verulegum erfiðleikum með starf sitt vegna vandræða með að muna eða hugsa? 

 Sjaldan eða aldrei  Stundum  Yfirleitt  Veit ekki 

 

Félagslegt 
4. Ók þátttakandinn einhvern tímann bíl?  Já   Nei   

Ekur þátttakandinn ennþá bíl?  Já   Nei   
Sé svarið nei, er það vegna vandamála með að muna eða hugsa?  Já   Nei   

5. Ef hann/hún ekur ennþá, eru einhver vandamál eða áhætta því fylgjandi 

vegna óskýrrar hugsunar?  Já   Nei   

6.  Getur hann/hún séð um að kaupa það sem þarf sjálf/ur?  

  Sjaldan eða aldrei 
(Einhver þarf að fara með 

honum/henni í  

allar innkaupaferðir) 

 Stundum 
(Kaupir sér takmarkaðan fjölda 

hluta;  kaupir tvennt af sumu eða 

gleymir að  kaupa eitthvað sem 

þörf er á) 

 Yfirleitt  Veit ekki 

7. Getur hann/hún sinnt erindum utan heimilisins sjálf/ur? 
  Sjaldan eða aldrei 

(Almennt ófær um að 

athafna sig án hjálpar) 

 Stundum 
(Takmarkað og/eða venjubundið, 

t.d. yfirborðsleg þátttaka í kirkju 

eða á fundum; ferðir á 

snyrtistofur) 

 Yfirleitt 
(Þýðingarmikil þátttaka í 

einhverju, t.d. að kjósa í 

kosningum) 

 Veit ekki 

8. Er farið með hann/hana á mannamót utan heimilis fjölskyldu?  Já   Nei   
Ef ekki, af hverju?   

9. Myndi einhver ókunnugur sem sæi hegðun þátttakandans telja að hann væri 

veikur? 
 Já   Nei   

10. Sé viðkomandi á hjúkrunarheimili, tekur hann/hún virkan þátt í félagsstarfi 

(hugsun)? 
 Já   Nei   

 
MIKILVÆGT: 

Liggja fyrir nægar upplýsingar til að meta skerðingu á þátttöku í samfélaginu? 

Ef ekki, þá skal spyrja nánar út í þennan þátt. 

 

Þátttaka í samfélaginu : Til dæmis að fara í kirkju, heimsækja vini eða ættingja, taka þátt í stjórnmálastarfi, 

fagfélögum svo sem lögmannafélagi, öðrum faghópum, klúbbum, þjónustuhreyfingum, námskeiðum. 
  

                                                           
*Bætið við athugasemdum ef þörf er á að skýra hve mikla færni þátttakandinn hefur á þessu sviði. 
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Spurningar fyrir heimildarmann um heimili og tómstundaiðju. 
 

1a. Hvaða breytingar hafa orðið á getu hans/hennar til að sinna húsverkum?  

  

1b. Hvað getur hann/hún ennþá gert vel?  

  

2a. Hvaða breytingar hafa orðið á getu hans/hennar til að sinna tómstundaiðju?  

  

2b. Hvað getur hann/hún ennþá gert vel?  

  

3. Sé viðkomandi á hjúkrunarheimili, hvað getur hann/hún ekki lengur gert vel (heimili og tómstundaiðja)?  

  

 

Hversdagslegar athafnir (Blessed): 

 

 Ekkert tap á getu  Alvarlegt tap á getu 

4. Geta til að sinna heimilisverkum 0 0.5 1 

    

Lýsið:  

  

  

5. Ræður hann/hún við heimilisverk að eftirfarandi leyti: 

(Veljið eitt. Ekki þarf að spyrja heimildarmanninn beint.) 

 

 Engin geta sem skiptir máli. 

(Getur gert einfalda hluti, t.d. að búa um rúm, aðeins með mikilli umsjón.) 

 

 Getur aðeins takmörkuð verk . 

(Með nokkurri umsjón, vaskar upp af nægilegu hreinlæti; leggur á borð) 

 

 Getur gert viss verk sjálfstætt. 

(Notar tæki eins og ryksugu; útbýr einfaldan mat) 

 

 Getur unnið venjubundin verk en ekki að sama marki og áður 

 

 Eðlileg geta í venjulegum verkum. 

 

MIKILVÆGT: 

Liggja fyrir nægar upplýsingar til að meta skerðingu þátttakandans Á HEIMILINU OG VIÐ 

TÓMSTUNDAIÐJU? 

Ef ekki, þá skal spyrja nánar út í þennan þátt. 

 

Heimilisstörf: Til dæmis matreiðsla, þvottur, þrif, matarinnkaup, að fara út með ruslið, garðvinna, einfalt 

viðhald á bíl og einfaldar viðgerðir heima fyrir. 

 

Tómstundaiðja: Saumaskapur, málaralist, handavinna, lestur, bjóða heim fólki, ljósmyndun, garðyrkja, að 

fara í leikhús eða á sinfóníutónleika, trésmíðar, þátttaka í íþróttum. 
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Spurningar fyrir heimildarmann um persónulega umhirðu: 

 
Hvernig metur þú andlega færni hans/hennar á eftirfarandi sviðum? 

 

 

 Án hjálpar  

Hneppir einstaka 

sinnum vitlaust 

o.s.frv.  

Röng röð, hlutir sem 

gleymast oft  

Getur ekki klætt 

sig  

A. Að klæða sig 

(Blessed) 
0 1 2 3 

 

 

 

 

Án hjálpar  Þarf að minna á  Þarf stundum hjálp  

Þarf alltaf eða 

næstum alltaf 

hjálp 

B. Að þvo sér og snyrta 0 1 2 3 
 

 

 

 Snyrtilega; rétt 

áhöld  Subbulega; skeið  

Einfaldur matur í föstu 

formi  

Þarf alltaf að 

mata  

C. Matarvenjur 0 1 2 3 
 

 

 

 

 Eðlileg og alger 

stjórn  

Vætir einstaka 

sinnum rúmið  Vætir oft rúmið  

Þvag- og 

saurleki  

D. Stjórn á þvaglátum og 

hægðum (Blessed) 
0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
 Íhuga má að gefa einkunnina 1 ef persónuleg umhirða þátttakandans hefur skerst frá því sem áður var, jafnvel þótt 

hann sé ekki minntur á neitt.  
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Spurningar fyrir þátttakanda um minni: 
 

1. Áttu í vandræðum með að muna eða hugsa?  Já    Nei 

 

2. Áðan sagði (maki o.s.frv.) þinn/þín mér frá nokkrum nýlegum atburðum sem þú upplifðir . Getur þú sagt 

mér eitthvað um þessa atburði? (Sé þess þörf skal spyrja nánar um einstök atriði svo sem hvar atburðurinn 

átti sér stað, tíma dags, hverjir tóku þátt, hve lengi atburðurinn stóð yfir, hvenær honum lauk og hvernig 

þátttakandinn eða aðrir sem tóku þátt í atburðinum komust á staðinn). 

 

Innan 1 viku 

1.0 – Að stórum hluta rétt   

0.5   

0.0 – Að stórum hluta rangt   

 

Innan 1 mánaðar 

1.0 – Að stórum hluta rétt   

0.5   

0.0 – Að stórum hluta rangt   

 

 

3. Ég ætla að nefna nafn og heimilisfang sem þú átt að muna eftir nokkrar mínútur. Endurtaktu þetta nafn og 

heimilisfang: (Endurtaktu þangað til textinn er endurtekinn rétt eða að hámarki þrjár tilraunir ). 

 

Atriði 1 2 3 4 5 

 Jón Bjarnason, Túngötu 42, Hafnarfirði 

 Jón Bjarnason, Túngötu 42, Hafnarfirði 

 Jón Bjarnason, Túngötu 42, Hafnarfirði 

 

(Strikaðu undir þau atriði sem eru endurtekin rétt í hverri tilraun). 

 

 

4. Spurning 4 var fjarlægð vegna þess að hún felur í sér verndaðar heilsufarsupplýsingar (PHI).   

 

5. Hvar fæddist þú?  

 

6. Í hvaða skóla gekkstu síðast? 

Heiti  

Staður Námsstig  

 

7. Hvert var aðalstarf þitt (eða maka ef viðkomandi var ekki í vinnu)?  

 

8. Hvert var síðasta aðalstarf þitt (eða maka ef viðkomandi var ekki í vinnu)?  

 

9. Hvenær hættir þú (eða maki) að vinna og af hverju?  

 

10. Endurtaktu nafnið og heimilisfangið sem ég bað þig um að muna: 

Atriði 1 2 3 4 5 

 Jón Bjarnason, Túngötu 42, Hafnarfirði 

 

(Strikaðu undir þau atriði sem eru endurtekin rétt). 
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Spurningar fyrir þátttakanda um áttun: 

 

Skráðu svar þátttakandans orðrétt við hverri spurningu 

 

1. Hvaða mánaðardagur er í dag?  Rétt  Rangt 

 

  

 

2. Hvaða vikudagur er í dag?  Rétt  Rangt 

 

  

 

3. Hvaða mánuður er núna?  Rétt  Rangt 

 

  

 

4. Hvaða ár er núna?  Rétt  Rangt 

 

  

 

5. Hvað heitir þessi staður?  Rétt  Rangt 

 

  

 

6. Í hvaða bæ eða borg erum við?  Rétt  Rangt 

 

  

 

7. Hvað er klukkan?  Rétt  Rangt 

 

  

 

8. Veit þátttakandinn hver heimildarmaðurinn er (að þínu mati)?  Rétt  Rangt 
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Spurningar fyrir þátttakanda til að meta dómgreind og getu til að leysa verkefni: 

 

Leiðbeiningar: Ef upphaflegt svar þátttakanda nær ekki einkunninni 0 skal spyrja hann nánar til að fá fram 

hver besti skilningur hans á dæminu er. Gerðu hring um svarið sem er réttast. 

 

Það sem er líkt: 

 

Dæmi: „Hvað er líkt með blýanti og penna? (skriffæri) 

 

Hvað er líkt með þessum hlutum?“ Svör þátttakanda 

 

1. gulrófa……blómkál   

(0 = grænmeti) 

(1 = æti, lifandi fyrirbæri, hægt að elda o.s.frv.) 

(2 = svör sem skipta ekki máli; mismunur; kaupa það) 

 

2. skrifborð……bókaskápur   

(0 = húsgögn, skrifstofuhúsgögn; hvort tveggja geymir bækur) 

(1 = úr viði, fætur) 

(2 = skipta ekki máli, mismunur) 

 

Mismunur: 

 

Dæmi: „Hver er munurinn á sykri og sítrónu? (sætt/súrt) 

 

Hvað er ólíkt með þessu tvennu?“ 

 

3. lygi……mistökum   

(0 = annað af ásettu ráði, hitt óvart) 

(1 = annað slæmt, hitt gott – eða útskýrir aðeins annað) 

(2 = eitthvað annað, það sem er líkt) 

 

4. á……skipaskurði   

(0 = náttúrulegt - manngert) 

(2 = eitthvað annað) 

Útreikningur: 

5. Hvað eru margir 5 krónu peningar í hundrað krónum?  Rétt  Rangt 

 

6. Hvað eru margir 50 krónu peningar í 650 krónum?  Rétt  Rangt 

 

7. Dragðu 3 frá 20 og haltu áfram að draga 3 frá 

útkomunni alla leið niður.  Rétt  Rangt 

 

Dómgreind: 

8. Við komuna í ókunnan bæ, hvernig myndirðu hafa upp á vini sem þig langaði að hitta? 

 

(0 = athuga símaskrána, hringja í upplýsingar, leita á internetinu, hringja í sameiginlegan 

vin) 

(1 = hringja í lögregluna, hringja í heilsugæsluna (gefur yfirleitt ekki upp heimilisföng) 

(2 = ekkert skýrt svar) 

 

9. Mat þátttakanda á eigin vangetu og stöðu í lífinu og skilningur á því hvers vegna hann/hún 

er í þessari skoðun (gæti hafa verið kannað áður, en gefðu einkunn hér): 

 

 Góður skilningur  Skilningur að hluta  Lítill skilningur 
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MAT Á KLÍNÍSKRI 
HEILABILUN („CDR“) 0 0.5 1 2 3 

 
       Skerðing 

Engin  

0 

Óviss  

0.5 

Væg  

1 

Miðlungs  

2 

Alvarleg  

3 

Minni 

Ekkert minnistap eða 

smávægileg óregluleg 

gleymni  

Smávægileg gleymska 

sem er stöðug; man 

atburði að hluta til; væg 

aldursbundin gleymska  

Miðlungs alvarlegt minnistap; 

meira áberandi með nýlega 

atburði; skerðingin truflar 

daglegar athafnir  

Alvarlegt minnistap; man 

aðeins marglært efni; nýjar 

upplýsingar gleymast fljótt  

Alvarlegt minnistap; 

aðeins einhver brot eftir  

Áttun 

Fulláttaður/-áttuð  Fulláttaður/-áttuð fyrir 
utan dálitla erfiðleika með 
tímaröð atburða  

Miðlungs alvarlegir erfiðleikar 
með tímaröð atburða; 
áttaður/áttuð á stað þar sem 
athugun fer fram; gæti verið 
óáttuð/óáttaður landfræðilega 
annars staðar  

Alvarlegir erfiðleikar með 
tímaröð atburða; yfirleitt 
óáttuð/óáttaður á tíma, oft 
með staði  

Áttar sig aðeins eigin 

persónu  

     

     

 Leysir úr hversdagslegum 
verkefnum og heldur vel 
utan um viðskipti og 
fjármál; dómgreind góð 
með tilliti til fyrri 
frammistöðu  

Væg skerðing við lausn 
verkefna og átta sig á því 
hvað er líkt og ólíkt  

Miðlungs miklir erfiðleikar við 

að eiga við verkefni, átta sig á 

því hvað er líkt og ólíkt; heldur 

yfirleitt félagslegri dómgreind  

Alvarleg skerðing á getu til að 

leysa verkefni og átta sig á 

því hvað er líkt og ólíkt; 

félagsleg dómgreind yfirleitt 

skert  

Ófær um að nota  

dómgreind eða leysa  

verkefni  

 

Dómgreind og geta til að 

leysa verkefni 

 

 

 Sjálfstæð virkni á  

venjulegu stigi í starfi,  

innkaupum, sjálfboðastarfi 

og félagslega  

Væg skerðing á þessum 
sviðum  

Ófær um að athafna sig 

sjálfstætt á þessum sviðum 

þótt hann/hún kunni enn að 

taka þátt í sumum þeirra; 

virðist eðlileg/ur við fyrstu sýn  

Engin tilraun til að þykjast geta athafnað sig stjálfstætt utan 
heimilis   

Þátttaka í samfélaginu 
 

Virðist nógu vel á sig  komin/n 
til að hægt sé að fara með 
hann/hana á  mannamót utan 
heimilis  fjölskyldu  

Virðist vera of veik/ur til að 
hægt sé að fara með 
hann/hana á mannamót 
utan heimilis fjölskyldu  

 

 

 Sinnir vel heimilislífi, 
tómstundaiðju og 
vitsmunalegum 
áhugamálum  

Væg skerðing hvað 
varðar  heimilislíf, 
tómstundaiðju og 
vitsmunaleg áhugamál  

Væg en greinileg skerðing á 
virkni heima við; erfiðari 
húsverkum hætt; flóknari 
tómstundaiðju og 
áhugamálum hætt  

Aðeins einfaldari  húsverkum 
ennþá sinnt;  mjög takmörkuð 
áhugamál,  illa sinnt  

Engin teljandi virkni heima 
við   

Heimili og tómstundaiðja 
 

 

Persónuleg umhirða Fullfær um að sjá um sig sjálf/sjálfur Þarf að minna á  Þarf hjálp með að klæða sig, 

hreinlæti, passa upp á 

persónulega muni  

Þarf mikla hjálp með 

persónulega umhirðu; tíð 

lausheldni  

      

Skráið aðeins sem afturför miðað við venjulegt fyrra stig vegna taps á hugrænni getu, ekki skerðingu vegna annarra þátta. 
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