
Appendix 1:  The Rehabilitation Complexity Scale  -  foreløpig norsk versjon  (ikke testet/verifisert) 

Pasient 

Navn:                                            Nr:                              Dato:…../…../……. 

På hver subskala, velg høyeste funksjonsnivå pasienten har* 

 
PLEIE OG HJELPEBEHOV 
Beskriver behov for hjelp med grunnleggende dagligaktiviteter  

C 0 Stort sett selvhjulpen 

C 1 Trenger hjelp av 1 person til vanlige dagligaktiviteter (ADL) 

C 2 Trenger hjelp av 2 personer til vanlige dagligaktiviteter (ADL) 

C 3 Trenger hjelp av mer enn 2 personer til vanlige dagligaktiviteter (ADL) ELLER trenger konstant  1:1 tilsyn ved ADL 

 
BEHOV FOR SYKEPLEIE OG ANDRE FAGPERSONER 
Behov for tjenester fra sykepleier og tverrfaglig personale  

N 0 Ikke behov for sykepleier (evt. bare vanlig omsorg og pleie) 

N 1 Behøver å bli behandlet av sykepleier (f eks. for monitorering, medisinering, sårpleie etc) 

N 2 Behøver å bli behandlet av rehabiliteringssykepleier eller annet tverrfaglig personell 

N 3 Behøver høyspesialisert sykepleie (f eks. for tracheostomy, sonder, respirator, adferds-kontroll etc) 

 
REHABILITERINGSTJENESTER 
Beskriver behovet for tverrfaglighet  

Yrkesgrupper:  Beskriv  antallet ulike yrkesgrupper som behøver å aktivt delta i framover 

TD 0 0 Kryss av de som burde involveres: 

TD 1 1 yrkesgruppe 
 Fysioterapi 

 Ergoterapi 

 Logoped 
 KEF/Dietetiker 

 Sosionom 

 Psykolog 

 Samtaleterapeut/prest 

 Musikkterapeut/kunst 
 Aktivitør / lignende 

 Ortose/håndterapeut 

 Protesetekniker 

 Rehabilitation engineer UK/USA 
 Annet: 
 

TD 2 2-3 yrkesgrupper 

TD 3 ≥4 yrkesgrupper 

Intensitet: Behov for intensitet i rehabiliteringsinnsatsen  

TI 0 Ingen terapi (eller<1 time totalt per uke- som egentrening og mobilisering ved pleiepersonell/pårørende kan dekke) 

TI 1 Lavintensiv – mindre enn daglig (dvs kun behov for vurdering og noe oppfølging  av trening) ELLER kun gruppetrening 

TI 2 Moderat – daglig intervensjon 1:1 (+/- assistent) ELLER høyintensivt gruppeopplegg mer enn ≥6 timer/dag 

TI 3 Høy – svært intensiv 1:1 intervensjon (dvs 2 terapeuter behandler samtidig , eller total 1:1 therapitid >25 t/uke) 

Total  Total T score (TD + TI) :…………. 

 
BEHOV FOR LEGETJENESTER 
Behov for medisinsk og kirurgisk kompetanse: 

M 0 Ingen aktiv legebehandling 
(Fastlege eller annen tilsynslege i sykehjem er tilstrekkelig) 

M 1 Enkel behandling / monitorering  
(subakutt sykehusbehandling,  
Ikke behov for lege tilgjengelig døgnet rundt) 

M 2 
Behov for legespesialist (til undersøkelse eller behandling) 
 Må være innlagt i sykehus med legespesialist ) 

M 3 Akutt syk eller medisinsk ustabil 
(Behøver lege tilgjengelig døgnet rundt) 

TOTAL C:     N:      T:       M :           Oppsummert skåre:      /15 

(*NB More detailed instructions for application are available on request from the corresponding author) 
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