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Bedömningsskala för frontotemporal demens  
(Frontotemporal Dementia Rating Scale – FRS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ringa in frekvensen av problemet på höger sida för varje mening. Om frågan 
inte gäller för patienten, t.ex. om han/hon inte lagade mat tidigare, markera 
ET (Ej tillämplig). Se riktlinjer för poängsättning och intervjuer innan du 
börjar administrera skalan. 

 

 
Beteende 

 
Frekvens 

1. Saknar intresse för att göra saker – egna intressen/fritidsaktiviteter/ 
nya saker 

Hela tiden Ibland Aldrig 

2. Saknar normal tillgivenhet, saknar intresse för familjemedlemmars 
bekymmer 

Hela tiden Ibland Aldrig 

3. Patienten är osamarbetsvillig när man ber honom/henne att hjälpa till 
med en sak, vägrar hjälp 

Hela tiden Ibland Aldrig 

4. Blir förvirrad eller kommer bort sig i nya miljöer Hela tiden Ibland Aldrig 

5. Är rastlös Hela tiden Ibland Aldrig 

6. Agerar impulsivt utan tanke, saknar omdöme Hela tiden Ibland Aldrig 

7. Glömmer bort vilken dag det är Hela tiden Ibland Aldrig 

 
Utflykter och inköp 

   

8. Har problem med att använda sitt vanliga transportmedel på ett 
säkert sätt (bil om han/hon har körkort, cykel eller kollektivtrafik om han/hon inte har 
körkort) 

Hela tiden Ibland Aldrig 

9. Har svårt att handla själv (t.ex. gå till en närbutik för att köpa mjölk och bröd 
om han/hon inte var van vid att ha hand om de huvudsakliga inköpen) 

Hela tiden 
 
ET 

Ibland Aldrig 

 
Hushållssysslor och telefon 

   

10. Saknar intresse eller motivation för att utföra hushållssysslor som 
han/hon brukade utföra tidigare 

Hela tiden 
 
ET 

Ibland Aldrig 

11. Har svårt att slutföra hushållssysslor på lämpligt sätt som han/hon 
utfört tidigare (på samma nivå) 

Hela tiden 
 
ET 

Ibland Aldrig 

12. Har svårt att hitta och slå ett telefonnummer korrekt Hela tiden Ibland Aldrig 

 
Ekonomi 

   

13. Saknar intresse för sina personliga affärer som t.ex. sin ekonomi Hela tiden 
 
ET 

Ibland Aldrig 

14. Har svårt att organisera sin ekonomi och betala räkningar (bankkonto, 
bankgiro, internet, räkningar) 

Hela tiden 
 
ET 

Ibland Aldrig 

15. Har svårt att organisera sin korrespondens utan hjälp (skrivförmåga) Hela tiden 
 
ET 

Ibland Aldrig 

16. Har svårt att korrekt hantera kontanter i affärer, på bensinstationer 
osv. (ge och ta emot växel) 

Hela tiden Ibland Aldrig 
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Läkemedel 

 

17. Har svårt att ta sin medicin vid rätt tidpunkt (glömmer eller vägrar att 
ta dem) 

Hela tiden 
 
ET 

Ibland Aldrig 

18. Har svårt att ta sina mediciner enligt anvisning (enligt korrekt dosering) Hela tiden 
 
ET 

Ibland Aldrig 

 
Matlagning och måltider 

   

19. Saknar tidigare intresse eller motivation att göra i ordning en 
måltid (eller frukost, smörgås) åt sig själv (poängsättning baserad på premorbid 
funktion, poängsätt samma aktivitet för fråga 19, 20 och 21) 

Hela tiden 
 

ET 

Ibland Aldrig 

20. Har svårt att organisera förberedelse av måltider (eller mellanmål 
om patienten inte var ansvarig för matlagningen) (välja ingredienser; 
husgeråd; ordningsföljd av moment) 

Hela tiden 
 

ET 

Ibland Aldrig 

21. Har svårt att förbereda eller laga mat (eller mellanmål 
i förekommande fall) själv (behöver tillsyn/hjälp i köket) 

Hela tiden 
 

ET 

Ibland Aldrig 

22. Saknar initiativkraft att äta (kan gå hela dagen utan att äta alls om mat inte 
serveras) 

Hela tiden Ibland Aldrig 

23. Har svårt att välja lämpliga bestick och smaksättare till maten Hela tiden Ibland Aldrig 

24. Har svårt att äta maten i normal takt och med normalt bordsskick Hela tiden Ibland Aldrig 

25. Vill äta samma sorts mat upprepade gånger Hela tiden Ibland Aldrig 

26. Föredrar sötsaker oftare än tidigare Hela tiden Ibland Aldrig 

 
Egenvård och rörlighet 

   

27. Har svårt att välja lämplig klädsel (med tanke på tillfälle, väder eller 
färgkombination) 

Hela tiden Ibland Aldrig 

28. Är inkontinent Hela tiden Ibland Aldrig 

29. Kan inte lämnas ensam hemma en hel dag (av säkerhetsskäl) Hela tiden Ibland Aldrig 

30. Är sängliggande Hela tiden Ibland Aldrig 
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