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Instruktioner  
  

• Qualid är ett skattningsinstrument av vårdtagarens/den boendes livskvalitet som görs 
av en person som känner honom/henne väl, förslagsvis av kontaktpersonen.  

• Enkäten omfattar 11 påståenden/frågor som rör vårdtagarens beteende.  
• Vid bedömning av hans/hennes beteende använder man sig av något av de 

svarsalternativ som finns under respektive fråga.  
• Det finns inga rätt eller fel svar. Bedömningen skall baseras på en sammanfattande 

bedömning av hur man uppfattar vårdtagarens beteende den senaste veckan.  
• Om man har svårt att välja ett svar för sin bedömning, får man ringa in den siffra som 

man tycker passar bäst. 
 
 
 
 
 
Hur skulle du bedöma hans/ hennes beteende den senaste veckan? 
 
 
A. Ler 

1. spontant en gång eller flera gånger per dag. 
2. spontant, färre än en gång per dag. 
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag. 
4. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag. 
5. sällan eller aldrig. 

 
 
B. Verkar ledsen 

1. sällan eller aldrig. 
2. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag. 
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag. 
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag. 
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag. 

 
 
C. Gråter 

1. sällan eller aldrig 
2. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag. 
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag. 
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag. 
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag. 

 
 
D. Har ett ansiktsuttryck som visar på obehag, verkar olycklig eller smärtpåverkad 

(ser orolig ut, grimaserar, rynkar pannan eller slår ner blicken) 
1. sällan eller aldrig. 
2. mindre än en gång per dag. 
3. minst en gång per dag. 
4. nästan halva dagen, varje dag. 
5. det mesta av dagen. 
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E. Verkar känna fysiskt obehag, så som att sitta obekvämt och hela tiden ändra 

sittställning 
1. sällan eller aldrig. 
2. mindre än en gång per dag. 
3. minst en gång per dag. 
4. nästan halva dagen, varje dag. 
5. det mesta av dagen. 

 
 
F. Uttalar sig om, eller visar tecken på att vara missnöjd, olycklig eller ha det 

obekvämt (klagar, stönar eller skriker) 
1. sällan eller aldrig. 
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag. 
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag. 
4. utan anledning; mindre än en gång per dag. 
5. utan anledning; en gång eller mer än en gång per dag. 

 
 
G. Är irriterad eller aggressiv (blir arg, svär eller beter sig våldsamt mot andra) 

1. sällan eller aldrig. 
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag. 
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag. 
4. utan anledning; mindre än en gång per dag. 
5. utan anledning; en gång eller mer än en gång per dag. 

 
 
H. Tycker om att äta mat 

1. vid de flesta måltider och mellanmål. 
2. två gånger per dag. 
3. minst en gång per dag. 
4. mindre än en gång per dag. 
5. sällan eller aldrig. 

 
 
I. Tycker om beröring/ kroppskontakt 

1. nästa alltid; tar själv initiativet till kroppskontakt. 
2. mer än halva tiden; tar ibland initiativ till kroppskontakt. 
3. halva tiden; tar aldrig själv initiativ till kroppskontakt, men visar inte motstånd till 

kroppskontakt. 
4. mindre än halva tiden; visar ofta att han/ hon inte vill ha kroppskontakt. 
5. sällan eller aldrig; visar nästan alltid att han/ hon inte vill ha kroppskontakt. 

 
 
 
J. Tycker om att umgås eller att vara med andra 

1. nästan alltid; tar själv nästan alltid initiativet till gemenskap med andra. 
2. mer än halva tiden; tar ibland själv initiativet till gemenskap med andra. 
3. halva tiden; tar aldrig själv initiativet men motsätter sig inte gemenskap med andra. 
4. mindre än halva tiden; motsätter sig ofta gemenskap med andra. 
5. sällan eller aldrig; motsätter sig alltid gemenskap med andra. 

 
 
K. Verkar lugn och harmonisk 

1. nästan alltid; varje dag 
2. mer än halva tiden av varje dag 
3. halva tiden varje dag 
4. mindre än halva tiden varje dag 
5. sällan eller aldrig 
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