
   
 
 
 
 

 
 

MANUELL FUNKSJONSMÅLING (MANUEL ABILITY MEASURE (MAM-36) 
 

Velg en respons avhengig av hvor enkelt eller hvor vanskelig det er for deg å utføre følgende 
handlinger, uavhengig av hvilken hånd som brukes, uten å bruke hjelpemidler. 
Enkelt (4)= Jeg kan utføre det uten problemer. 
Litt vanskelig (3)= Jeg gjør det vanligvis selv, selv om det tar lengre tid eller er mer anstrengende nå enn 
før (dvs. før aktuell diagnose/tilstand/uførhet). Enkelte ganger er det smertefullt eller ubehagelig å gjøre 
det.   
Svært vanskelig (2)= Det er svært vanskelig for meg å gjøre det og jeg spør vanligvis andre om å gjøre 
det for meg, bortsett fra når ingen er tilstede. 
Kan ikke (1)= Jeg kan ikke utføre handlingen alene. 
Gjør det nesten aldri (0)= Jeg har ikke eller kommer nesten aldri til å gjøre det, selv om jeg tror jeg kan. 

  
(   ) Spise et smørbrød 
(   ) Drikke et glass vann. 
(   ) Ta opp en halvfull vannmugge 
(   ) Bruke skje eller gaffel. 
(   ) Smøre en brødskive (ta smør eller syltetøy på brødskiven). 
(   ) Skjære kjøtt på en tallerken med en kniv. 
(   ) Klemme ut tannkrem. 
(   ) Pusse tenner. 
(   ) Børste eller gre hår. 
(   ) Vaske hender. 
(   ) Vri et håndkle. 
(   ) Lukke en bukse med glidelås. 
(   ) Lukke en jakke med glidelås. 
(   ) Kneppe igjen klær. 
(   ) Feste trykknapper eller hekter. 
(   ) Klippe negler med en negleklipper. 
(   ) Knyte sko med lisser. 
(   ) Bruke fjernkontroll. 
(   ) Taste telefonnumre. 
(   ) Vri om dørhåndtaket for å åpne en dør. 
(   ) Vri om nøkkelen for å åpne en lås. 
(   ) Bære en handleveske med håndtak. 
(   ) Åpne et lokk på et glass med stor åpning, som har vært åpnet tidligere (syltetøy, agurk). 
(   ) Åpne en kartong som ikke har vært åpnet tidligere (melk eller frokostblanding). 
(   ) Helle væske fra en flaske over i et glass. 
(   ) Åpne en medisinflaske med en barnesikker kork. 
(   ) Åpne en konvolutt uten brevåpner. 

 



   
 

(   ) Skrelle grønnsaker eller frukt. 
(   ) Telle/håndtere penger (sedler og mynter). 
(   ) Ta ting ut fra en lommebok (kvitteringer, papirer, kredittkort). 
(   ) Skrive 3 til 4 leselige setninger. 
(   ) Bla om sider i en bok. 
(   ) Stokke og gi kort. 
(   ) Bruke hammer eller skrutrekker. 
(   ) Brette klær etter vask. 
(   ) Ta en CD/DVD ut av etuiet og legge det i en spiller. 
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