FunktionsBarometern

Kunskapsstöd från Mundipharma

Validerat instrument
för funktions- och smärtanalys

Mundipharma arbetar aktivt för ett ökat kunskapsutbyte genom att
erbjuda utbildningar, arbetsmaterial och hjälpmedel i olika pedagogiska former till både läkare och sjuksköterskor.
Idag erbjuder vi såväl lokala som regionala utbildningar, distansutbildningar, symposier, kongresser och utbildningsstipendier med syfte att
öka kunskapen inom främst terapiområde smärta.

Enkelt och tydligt underlag för diagnos,
behandling, uppföljning och patientdialog.

Mundipharma är ett forskande läkemedelsföretag som ingår i en
internationell grupp associerade företag som alla arbetar främst med
fokus på smärtbehandling och onkologi. Här, liksom i övriga världen,
är vi ledande vid behandling av opioidkänsliga smärtor.
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I Sverige startade Mundipharma 1998 och är stationerat i Göteborg.
Vi arbetar aktivt tillsammans med sjukvården för att förbättra vård
av smärtpatienter. Vårt mål är att få fler människor att må bra och
fungera i vardagen genom att erbjuda högkvalitativa läkemedel och
utbildning.

FunktionsBarometern
Validerat instrument
för funktions- och smärtanalys

FunktionsBarometern – kombinerad
analys av funktion och smärta
Smärta är ett komplext problem för såväl patient som läkare.
För att göra en grundlig bedömning krävs analys av både
funktion och smärtupplevelse. Det är viktigt att se till hela
människan. FunktionsBarometern ger dig som läkare ett
verktyg för en enkel och tydlig analys av hur patientens
smärta påverkar funktion och förmåga.

FunktionsBarometern – grundläggande
frågor att alltid ställa till din smärtpatient
FunktionsBarometern är uppbyggd av enkla frågor som
berör patientens vardag:
Funktion
Livskvalitet
Smärtskattning
Arbete/Daglig aktivitet
Smärtdagbok

FunktionsBarometern är ett stöd i ditt arbete som sparar
tid och hjälper dig att lättare kunna ställa diagnos samt ta
ställning till lämplig behandling, utredning och rehabilitering. FunktionsBarometern är validerad mot WHO:s
klassificering av funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsningar och delaktighet (ICF).

Frågeställningarna är grundade på gedigen erfarenhet
av arbete med smärtpatienter. Frågorna ger en tydlig bild
över de olika sammanhang som påverkar patientens totala
funktion och smärtupplevelse.
FunktionsBarometern – enkelt och
lättanvänt arbetsmaterial
FunktionsBarometern består av två frågeformulär,
Del 1: Smärtanalys och Del 2: Smärtdagbok, samt en
webbapplikation av Del 1: Smärtanalys. Patienten fyller
själv i frågeformulär och beskriver sin smärtsituation.

FunktionsBarometern – involverar
din smärtpatient
Vid arbete med smärtpatienter är det avgörande att samarbetet mellan involverade parter är optimalt. FunktionsBarometern ger patienten möjlighet att på ett uttömmande
sätt beskriva sin situation och sina smärtproblem för dig.
Genom FunktionsBarometern får du som läkare ett tydligt
underlag för en fördjupad patientdialog.

29 Arbetar du?

Heltid

% eller
timmar/dag

Deltid

1

Nej

2

Under en veckas tid ska du varje dygn göra fyra smärtnoteringar: morgon, mitt på dagen, eftermiddag samt kväll.

Vid samma fyra klockslag varje dag ska du fylla i vilket smärttillstånd du befinner dig i exakt då. (Se exempel nedan.)
Namn
Personnummer

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Datum

Patient-ID

Namn

Söndag

Datum
Klockslag

Personnummer

Morgon

31 Yrke

Mitt på dagen
Eftermiddag

32 Arbetsuppgifter

Kväll
Du anger, precis som i Smärtanalysen, ett värde mellan
0 och 4. Har du inga problem, skriver du in 0. Har
du maximala problem, skriver du in 4. De fyra olika
klockslagen bestämmer du själv bara det är samma
tider varje dag under din vakna tid på dygnet.

(Markera med X i rutorna)

33 Finns det några problem på
arbetsplatsen som hindrar
dig att återgå i arbete?

Inga problem

Lätta problem Måttliga problem Stora problem Maximala problem

0

1

2

3

4

Arbetar redan 100 %.

Måndag
Klockslag

Morgon
Mitt på dagen
Eftermiddag
Kväll

Datum

8:00
12:00
18:00
22:00

Tisdag

8/5
1
3
4
4

Onsdag

9/5
2
3
4
4

10/5
1
3

Torsdag

EXEM

Fredag

11/5

12/5

Lördag

13/5

Söndag

14/5

PEL

Behandlingar
(Markera med X i rutorna)

34 Vad tror du om dina
förutsättningar att återgå
i arbete/utöka arbetstiden?

Inga problem

Här ska du beskriva dina pågående och tidigare behandlingar. Till exempel bassängträning, träningsprogram, sjukgymnastik, akupunktur, TENS, avspänning, mentala tekniker eller samtalsterapi. När genomgick du behandlingen
och hur länge varade den? Hjälpte det? Vilken lindrande effekt uppnåddes och hur länge varade lindringen?

Lätta problem Måttliga problem Stora problem Maximala problem

0

1

2

3

4

Vad??

Är redan i arbete.
35 Är du sjukskriven?

Heltid

Deltid

%

Deltid

%

Sedan

Sedan

Om “Ja”

Försäkringsärende

Ja

Del 1: Smärtanalys
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Del 2: Smärtdagbok

Egna åtgärder

Här beskriver du olika saker som du själv gör för att lindra smärtan. Till exempel töjningar, promenader, motion,
TENS, avslappning eller egna så kallade huskurer. Vad gör du? När, hur länge och hur ofta? Vilken lindrande effekt
får du och hur länge varar den?

Nej

Annat

Vad??

38 Vad skulle du helst vilja göra om du mådde lite bättre?

FunktionsBarometern är framtagen av
överläkare Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, specialist
i rehabiliteringsmedicin, smärtlindring samt företagshälsovård,
och Mundipharma AB.
Validerad av Elisabeth Svensson, PhD, biostatistiker,
professor emerita vid Örebro universitet.

När? Hur länge? Hur ofta?
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Nej

år

Arbetsskadeärende

Effekt och varaktighet

FunktionsBarometern

Nej

år

37 Har du ett pågående försäkringsärende som inte är avslutat?

När? Hur länge? Hur ofta?

Effekt och varaktighet

12-MUN-09-MS

Heltid

36 Har du stadigvarande sjukersättning? (varaktig sjukersättning, förtidspension)

Initium

För mer information, gå in på www.mundipharma.se
under Utbildningar, eller kontakta:
Lise-Lott Rohdin, säljassistent.
031-773 75 48, lise-lott.rohdin@mundipharma.se

FunktionsBarometern

Patient-ID
Dygnsnoteringar

Datum

Måndag

30 Utbildning

12-MUN-09-MS

Validerad av Elisabeth Svensson, PhD, biostatistiker,
professor emerita vid Örebro universitet.

FunktionsBarometern

Arbete/Daglig aktivitet

Initium

FunktionsBarometern är framtagen av överläkare
Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, specialist i rehabiliteringsmedicin, smärtlindring samt företagshälsovård,
och Mundipharma AB.

Svaren från smärtanalysen förs över till webb-applikationen
där de omvandlas till ett visuellt tydligt diagram. Läkare och
patient får en mycket god överblick över patientens tillstånd
och kan utifrån detta diskutera behandling och rehabilitering.

FunktionsBarometern är framtagen av
överläkare Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, specialist
i rehabiliteringsmedicin, smärtlindring samt företagshälsovård,
och Mundipharma AB.
Validerad av Elisabeth Svensson, PhD, biostatistiker,
professor emerita vid Örebro universitet.
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Citat från användande läkare:
“ – Precis det verktyg som vi har väntat på!”
“ – Enkelt, fångar upp patienten bra.”
“ – Behändigt material som sparar tid.”

