Kør godt
Testskema manuel kørestol

Kør Godt - testskema til manuel kørestol (version 4.2)

Kørestolsbrugerens navn: ________________________
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Færdighed

Køre fremad (10 m)
Køre baglæns (2 m)
Dreje under kørsel fremad (90°)
Dreje under kørsel baglæns (90°)
Vende på stedet (180°)
Manøvrere sidelæns (0,5 m)
Køre igennem en almindelig dør
Nå en højt placeret genstand (1,5 m)
Samle en genstand op fra jorden
Lette vægten fra bagdelen (3 sek.)
Flytte sig til og fra anden siddeflade
Folde kørestol ud, og klappe den sammen
Køre fremad 100 m
Undvige pludselige forhindringer
Køre op ad stigning på 5°
Køre ned ad hældning på 5°
Køre op ad stigning på 10°
Køre ned ad hældning på 10°
Køre tværs hen over skrånende underlag (5°)
Køre på blødt underlag (2 m)
Køre over hul, 15 cm bred
Køre over et dørtrin (2 cm)
Køre op over lav kant (5 cm)
Køre nedover lav kant (5 cm)
Køre opover kant (15 cm)
Køre ned ad kant (15 cm)
Balancere på baghjul på stedet (30 sek.)
Vende på stedet på baghjulene (180º)
Køre ned ad hældning på 10º på baghjulene
Køre ned over kant på baghjulene (15 cm)
Flytte sig fra gulv op i kørestol
Køre ned ad trapper
Total Score*

Mål for
Træning
(J/N)?

#

Kapacitet
Score*
(0-2)

Tester:________ Dato:____________

Kommentarer

%

* Se hvordan der scores og find en formel til at beregne den samlede score på
side 2
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Bemærkninger:

Mål for træning:

Der vil blive udarbejdet en kort rapport på baggrund af de svar, du har givet i
spørgeskemaet. Hvis du vil have en kopi af rapporten til dig selv eller en anden, kan
du i boksen nedenfor skrive navn, adresse og e-mail på den person, der skal have
rapporten tilsendt.
Navn, adresse og e-mail:

Scoring af de enkelte færdigheder
Score
Bestået
Bestået med
besvær
Ikke bestået
Ikke muligt
Test fejl

Score
2
1
0
IM
TF

Dette betyder
Opgaven blev løst selvstændigt og sikkert uden besvær
Evalueringskriterierne er opfyldt, men personen havde besvær,
der bør nævnes.
Opgaven blev ikke fuldført eller fuldført på en usikker måde.
Kørestolen var skyld i at færdigheden ikke kunne gennemføres.
Færdigheden blev ikke observeret godt nok til, at der kan scores

Formel til at beregne den samlede score
Summen af scoren i de gennemførte færdighedstests / (antallet af gennemførte
færdighedstests x 2) x 100 = Score i pct.
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