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Dato:       Utfylt av (navn og tilhørighet til pasienten)                              

Bor sammen med pasienten:  Ja:       Nei:  

Vær vennlig å velge OM og eventuelt HVOR symptomet oppstår?
0: Aldri; de symptomene har pasienten aldri hatt
1: Lite kjent; pasienten har vært der, men er der sjelden
2: Ganske kjent; pasienten er der ganske jevnlig
3: Svært godt kjent; pasienten er der nesten daglig

Sett bare ett kryss ved hvert spørsmål. 

 Har pasienten noen gang ikke kjent igjen et landemerke?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare på steder pasienten er lite kjent
     2: Ja, på steder pasienten besøker ganske jevnlig
     3: Ja, på steder hvor pasienten er svært godt kjent

 Har det hendt at pasienten ikke har kjent igjen gatebilder?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare på steder pasienten er lite kjent
     2: Ja, på steder pasienten besøker ganske jevnlig
     3: Ja, på steder hvor pasienten er svært godt kjent

 Har det hendt at pasienten har mistet følelsen av at han/hun kjenner et sted?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare på steder pasienten er lite kjent
     2: Ja, på steder pasienten besøker ganske jevnlig
     3: Ja, på steder hvor pasienten er svært godt kjent

 Har det hendt at pasienten ikke har klart å beskrive veien mellom hjemmet sitt og  
 et bestemmelsessted?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare til steder pasienten er lite kjent
     2: Ja, til steder pasienten besøker ganske jevnlig
     3: Ja, til steder pasienten er svært godt kjent

 Har det hendt at pasienten har valgt feil retning i et kryss?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare i kryss pasienten er lite kjent
     2: Ja, i kryss pasienten kjenner ganske godt
     3: Ja, i kryss pasienten kjenner svært godt
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 Har det hendt at pasienten har glemt å svinge av fordi han/hun var uoppmerksom?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare på steder pasienten er lite kjent
     2: Ja, på steder pasienten besøker ganske jevnlig
     3: Ja, det har skjedd på steder pasienten er svært godt kjent (sånn som å gå forbi  
 hjemmet sitt)

 Har det hendt at pasienten har endt opp på et ukjent sted fordi han/hun var  
 uoppmerksom?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare når pasienten var uoppmerksom i et kryss hvor han/hun var lite kjent
     2: Ja, når pasienten var uoppmerksom i et kryss han/hun kjenner ganske godt
     3: Ja, når pasienten var uoppmerksom i et kryss han/hun kjenner svært godt 

 Når pasienten er ved utgangspunktet (f.eks. i hjemmet), har det hendt at han/hun  
 ikke har klart å peke ut retningen til et bestemmelsessted?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare til bestemmelsessteder hvor pasienten er lite kjent
     2: Ja, til bestemmelsessteder som pasienten besøker ganske jevnlig
     3: Ja, til svært kjente bestemmelsessteder (sånn som steder i nabolaget)

 Når pasienten er ute på tur, har det hendt at han/hun noen gang ikke har klart å  
 peke ut retningen hjem eller til bestemmelsesstedet?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare på steder pasienten er lite kjent
     2: Ja, på steder pasienten er ganske jevnlig
     3: Ja, på steder pasienten er svært godt kjent

 Når pasienten er innendørs, har han/hun noen gang ikke kunnet peke i retning 
 av utgangsdøren?
     0: Aldri
     1: Ja, men bare i bygninger hvor pasienten er lite kjent (sånn som et sykehus)
     2: Ja, i bygninger som pasienten besøker ganske jevnlig (sånn som en matbutikk)
     3: Ja, i bygninger pasienten kjenner svært godt (sånn som huset sitt)

 Har pasienten gått seg bort på et kjent sted (pasienten kunne ikke finne riktig vei  
 uten å spørre noen, eller ringe til noen i familien for å få hjelp)
     0: Nei, det har aldri skjedd
     1: Ja, det har skjedd
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