
 

 

 
 

SYMPTOM GRAD 0 GRAD 1 GRAD 2 GRAD 3 GRAD 4 

Performance 

Status 

( din fysiske 

formåen ) 

Kan udføre 

normal 

aktivitet 

Er hæmmet i hårdt 

fysisk arbejde, 

men selvhjulpen 

Selvhjulpen, men 

kan ikke arbejde. 

Er oppe mere end 

50% af dagen 

Er minimal 

selvhjulpen. 

Er sengeliggende  

mere end 50% af 

dagen. 

Ude af stand til at 

gøre noget selv.  

Er sengeliggende 

Træthed 

start dato 

stop dato 

Ingen Lidt mere træt end 

vanlig 

Moderat træthed, 

svært ved at klare 

daglige aktiviteter  

Svær træthed, griber 

væsentlig ind i 

daglige aktiviteter 

Invaliderende 

Kvalme 

start dato 

stop dato 

Ingen Let kvalme; men  

kan spise 

Svær kvalme, 

besvær med at 

spise og drikke 

Kan hverken spise 

eller drikke 

Meget svær kvalme 

som kræver 

indlæggelse 

Opkastning 

 

start dato 

stop dato 

Ingen En opkastning på 

et døgn 

2 ~ 5 opkastninger 

på et døgn 

Flere end 5 

opkastninger på et 

døgn, eller behov 

for væske i et drop 

Uafbrudte 

opkastninger som 

kræver indlæggelse 

Diarré 

start dato 

stop dato 

Ingen Lidt; men mindre 

end 4 gange 

daglig 

4 ~ 6 gange daglig 

eller diarré om 

natten 

Mere end 6 gange 

om dagen 

Så meget at det 

kræver indlæggelse 

Slimhinde 

irritation i mund 

og svælg 

start dato 

stop dato 

Ingen Rødme eller sår 

der ikke er ømme  

eller kun lidt 

ømme 

Smertende 

rødmen eller sår, 

kan dog synke og 

spise 

Smertende rødmen 

eller sår. Kan ikke 

synke og må have 

væske i et drop 

Alvorlige sår. Må 

have væske og 

ernæring i drop. 

Vejrtrækningsbesvær 

Hududslet 

 

 
 

start dato 

stop dato 

Ingen Let udslet der kan 

afhjælpes med 

creme eller 

kløestillende 

midler 

Udslet der 

vanskeligt 

afhjælpes med 

creme eller 

kløestillende 

midler 

Udslet med 

smertende sår, der 

ikke kan afhjælpes 

med medicin 

 

Negleændringer 

 
start dato 

stop dato 

Ingen Farveændring, 

riller, flosser 

Helt / delvis tab  

af negle eller 

smerter i 

neglebånd 

  

Muskel og led 

smerter 

 

 

 

start dato 

stop dato 

Ingen Lette smerter, 

påvirker ikke ens 

funktioner 

Moderate smerter. 

Påvirker ens 

funktion; men 

ikke ens  daglige 

liv. 

Behov for medicin  

Svære smerter. 

Påvirker ens 

funktion og ens  

daglige liv. 

Smertestillende 

medicin er 

nødvendig  

Voldsomme 

invaliderende 

smerter 

Nervepåvirkning 

 
 

start dato 

stop dato 

Ingen Forbigående 

prikken / stikken i 

fingre / tæer 

Let vedvarende 

prikken / stikken i 

fingre  / tæer, der 

ikke påvirker 

daglige funktion 

Vedvarende prikken 

/ stikken i fingre / 

tæer, der påvirker 

den daglige funktion 

Vedvarende 

følelsesløshed i 

fingre / tæer, der 

påvirker den daglige 

funktion 

Væskeophobning 

 

 
 

start dato 

stop dato 

Ingen Let væske-

ophobning, ikke 

behandlings-

krævende 

Væskeophobning, 

kræver 

vanddrivende 

medicin 

Væskeophobning de 

påvirker ens daglige 

liv og ikke 

afhjælpes af 

vanddrivende 

medicin, 

 

Feber 

start dato 

stop dato 

Ingen Temp. 38.3 grader 

og derover 

  Livstruende 

konsekvenser 

Andre 

bivirkninger. 
Beskriv med få ord 

 


