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Fati gue I mpact Scal e (FI S)  
      

enl  J. Fi sk et all.- Svensk versi on       

Skal a att mät a f ölj der av trött och orkesl öshet (f ati gue)      

Över sätt ni ng och bear bet ning från engel ska av Gull vi Fl ensner och Cat hari na Li ndencr ona  

         

         

         

Dat um         

         

Per s nr         

         

Na mn         

         

         

         

         

         

         

Anvi sni ngar:        

Många männi skor erf ar då och då en känsl a av f ysi sk trött het och bri st på ener gi.  

Vi d vi ssa medi ci nska till st ånd kan en känsl a av trött-och orkesl öshet f örekomma mer a   

och orsaka mer pr obl em än vanli gt.      

         

Det här frågef or mul är et har utf or mat s f ör att hj äl pa oss att f örst å hur Du uppl ever trött -och  

or kesl öshet samt hur det har påverkat ditt li v.     

         

Fyrti o påst åenden (1- 40) beskri ver hur trött-och orkesl öshet (f ati gue) kan i nverka och f örorsaka 

pr obl em i männi skors dagliga li v. Varj e påst ående skatt as i hur st or grad som Du anser att 

i nnehåll et i påst åendet har påverkat Di g under den senast e månaden, i nkl usi ve idag, genom 

att mar ker a med kryss kri ng påst åendet som st ämmer  bäst över ens enli gt f ölj ande skal a:  
 

 

 0=i nget probl em       

 1=l it et probl em       

 2=måttli gt probl em       

 3=st ort probl em       

 4=mycket st ort probl em 
 
 

     

         

         

 

 
Ko m i håg att f yll a i namn, per sonnu mmer och dat um på ALLA si dor. 
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Na mn               

        

Per sonnu mmer      Dat um       

        

 
Mar ker a i hur st or gr ad trött-och orkesl öshet (f ati gue) påverkat Di g under den senast e 

månaden, i nkusi ve i dag, geno m att marker a med kryss med det som st ämmer bäst 

över ens med di n uppl evel se enli gt f ölj ande skal a: 0=i nget probl em; 1=lit et probl em 

2=måttli gt probl em; 3=st ort pr obl em; 4=mycket st ort probl em.    

        

Läs varj e påst ående noggrant och mar ker a endast ett al t ernati v och hoppa i nt e över  

något.        

        

        

   I nget  Li t et Måt tli gt St ort Mycket  

   pr obl em pr obl em pr obl em pr obl em st ort 

       pr obl em 

   0 1 2 3 4 

        

1. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet känner j ag mi g       

mi ndr e pi gg.        

        

2. Jag känner mi g mer social t      

i sol er ad på gr und av mi n trött-      

och orkesl öshet.       

        

3. På gr und av mi n trött- och         

or kesl öshet måst e j ag dr a ner på      

mi n ar bet sbör da ell er ansvar.       

        

4. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet är j ag mer l ynnig.       

        

5. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet har j ag svårt att var a      

upp mär ksam någon l ängr e 
st und.  

     

        

6. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet känner j ag som om       

j ag i nt e kan t änka kl art.      

        

7. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet ar bet ar j ag mi ndr e       

eff ekti vt. ( Gäll er både i och/ell er       

ut anf ör hemmet)       

        

8. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet måst e j ag lit a till att      

andr a hj äl per mi g ell er gör saker       

åt mi g.        

        

9. Jag har svårt att pl aner a saker       

i f örväg på gr und av att mi n trött-      

och orkesl öshet kan var a ett       

hi nder.        
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Na mn        

        

Per sonnu mmer    Dat um    

        

        

   I nget  Li t et Måt tli gt St ort Mycket  

   pr obl em pr obl em pr obl em pr obl em st ort 

       pr obl em 

   0 1 2 3 4 

        

10. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet är j ag mer a   kl umpi g      

och i nt e samor dnad i mi na rörel ser.      

        

11. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet är j ag mer gl ömsk.       

        

12. På gr und av mi n trött- och         

or kesl öshet är j ag mer l ättirrit erad      

och blir l ätt are ar g.        

        

13. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet måst e j ag noga      

avpassa mi na f ysi ska akti vit et er.      

        

14. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet är j ag mi ndr e       

moti ver ad att gör a något som      

kr äver f ysi sk ansträngni ng.       

        

15. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet är j ag mi ndr e moti ver ad      

att engager a mi g i soci al a akti vit et er.      

        

16. Tr ött- och orkesl öshet       

begr änsar mi n f ör måga att f ärdas      

ut anf ör hemmet.       

        

17. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet har j ag svårt att       

anstränga mi g f ysi skt någr a l ängr e      

st under.        

        

18. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet t ycker j ag att det är       

svårt att f att a besl ut.       

        

19. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet har j ag f å soci al a      

kont akt er ut anf ör hemmet.       

        

20. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet i nnebär vanli ga      

dagli ga händel ser stress f ör mi g.       
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Na mn        

        

Per sonnu mmer    Dat um    

        

        

   I nget  Li t et Måt tli gt St ort Mycket  

   pr obl em pr obl em pr obl em pr obl em st ort 

       pr obl em 

   0 1 2 3 4 

        

21. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet känner j ag mi g mi ndr e       

moti ver ad att gör a saker som kr äver      

t ankear bet e       

        

22. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet undvi ker j ag stress-      

si t uati oner        

        

23. På gr und av mi n trött- och         

or kesl öshet känns mi na muskl er      

mycket svagar e än de bor de.       

        

24. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet har mi na f ysi ska      

obehag ökat.       

        

25. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet har j ag svårt att t a it u       

med något nytt.       

        

26. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet är j ag mi ndr e br a på att       

sl utf öra saker som kr äver tankear bet e.       

        

27. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet känner j ag mi g of ör mögen      

att möt a krav som andr a stäl l er på mi g.       

        

28. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet kl arar j ag sämr e av att      

bi dr a till f örsörj ni ngen av mi g sj äl v       

och mi n f ami lj.       

        

29. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet är j ag mi ndr e        

sexuellt akti v.       

        

30. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet t ycker j ag det är svårt      

att håll a i hop t ankar na när jag gör       

saker både hemma och på ar bet et.       
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Na mn        

        

Per sonnu mmer    Dat um    

        

        

   I nget  Li t et Måt tli gt St ort Mycket  

   pr obl em pr obl em pr obl em pr obl em st ort 

       pr obl em 

   0 1 2 3 4 

        

31. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet är j ag i nt e br a på att      

sl utf öra saker som kr äver      

kr oppsansträngni ng.        

        

32. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet or oar j ag mi g för hur       

andr a ser på mi g.        

        

33. På gr und av mi n trött- och         

or kesl öshet kl arar j ag sämr e av      

känsl omässi ga saker.       

        

34. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet känner j ag att jag      

t änker l ångsammar e.        

        

35. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet t ycker j ag att det är      

svårt att koncentrer a mi g.       

        

36. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet har j ag svårt att delt a       

i f ami lj eakti vit et er f ullt ut.      

        

37. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet måst e j ag begränsa      

mi na f ysi ska akti vit et er.       

        

38. På gr und av mi n trött- och       

or kesl öshet behöver j ag vila       

oft are ell er l ängr e st under.      

        

39. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet kan j ag i nt e ge så      

mycket känsl omässi gt st öd till       

mi n f ami lj som j ag bor de.       

        

40. På gr und av mi n trött- och      

or kesl öshet uppf att ar j ag mi ndr e       

pr obl em som st or a.        

        

Copyri ght ori gi nal versi onen 1994 Fi sk     

Svensk översätt ni ng 1995 Fl esner & Li ndencr ona, revider ad 2002   

Copyri ght svensk veersi on 1995  Fl ensner & Li ndencrona   

 


