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1. Förståelse

0 - Båda rätt

Ge två kommandon utan att visa med kroppsspråk:
Stäng ögonen! Knyt handen! (icke paretiska sidan)

2 - Ett eller inget rätt

2. Ögonställning (blickdeviation)

0 - Ua

Observera om patienten omotiverat ”tittar” åt ena
sidan

2 - Pat ”tittar” helst eller enbart åt ena
sidan.

3. Synfält

0 - Ua

Titta patienten i ögonen och vinka i båda synfälten
samtidigt. Be patienten peka på den hand eller de
händer som vinkar.

2 - Uppfattar enbart vinkning i ena
synfältet

4. Facialispares

0 – Ua

Be patienten le

1 - Ena mungipan hänger

5. Pares i arm
Liggande eller sittande. En arm i taget. Börja med
starkaste arm. Lyft arm ca 45 grader och be hålla
kvar 10 sek. Räkna högt. Hjälp pat att lyfta upp
armen om ej klarar själv .
Om oförmåga att hålla kvar orsakas av smärta ge 0
poäng

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Vä

Hö

Vä

0 - Håller kvar i 10 sek
1 - Sjunker successivt inom 10 sek,
men når ej underlaget
2 – Sjunker och når underlaget inom
10 sek eller faller ner direkt.

6. Pares i ben
Liggande eller sittande. Ett ben i taget. Börja med
starkaste ben. Lyft ben ca 30 grader och be hålla
kvar 5 sek. Räkna högt. Hjälp pat att lyfta upp benet
om ej klarar själv.
Om oförmåga att hålla kvar är orsakad av smärta ge
0 poäng

Hö

0 - Håller kvar i 5 sek
1 - Sjunker successivt inom 5 sek
men når ej underlag
2 – Sjunker och når underlag inom
5 sek eller faller ner direkt
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7. Känsel (smärta)
Nyp till armveck respektive knäveck. Stimuli ska
ske samtidigt på höger och vänster sida. Fråga
patienten om det känns mindre eller annorlunda på
ena sidan. Uppfattar patienten enbart stimuli på ena
sidan ge 2 p.

8. Tal och språk
Noteras under samtalet. Om osäker be patienten
säga enkel mening t ex ”Det är vackert väder idag”

0 - Ua
1 - Uppfattas men är nedsatt eller
annorlunda på ena sidan
2 - Uppfattas inte på ena sidan

0 - Ua
1 - Lätt till måttlig sluddrighet eller
afasi. Kommunikation möjlig.
2 - Svår sluddrighet eller afasi.
Kommunikation i princip ej möjlig

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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