
Faces Pain Scale – Revised (FPS-R) 

ANSIKT SMERTE SKALA – Revidert (FPR in Norwegian if Scale Name should be translated)  

 

Norwegian instruction = Norsk instruksjon; 

 

I følgende instruksjon, si ”vondt” eller ”smerte”, ut fra hva som virker riktig for det enkelte barnet. 

”Disse ansiktene viser hvor vondt noe kan gjøre. Dette ansiktet (pek på ansiktet lengst til venstre) 

viser ingen smerte. Ansiktene viser mer og mer smerte (pek på hvert og et fra venstre mot høyre) helt 

til dette (pek på ansiktet lengst til høyre) – det viser veldig mye smerte. Pek på det ansiktet som viser 

hvor vondt du har (akkurat nå).” 

Poengsett det valgte ansiktet 0, 2, 4, 6, 8 eller 10, telt fra venstre til høyre, slik at ’0’ = ’ingen smerte’ og 

’10’ = ’veldig mye smerte’. Ikke bruk ord som  ’glad’ og ’trist’. Denne skalaen har til hensikt å måle 

hvordan barn føler seg, ikke hvordan deres ansikt ser ut.  

Referanse: www.painsourcebook.ca

 

Oversatt av Kari Sørensen og Lise Tuset Gustad. Godkjent som oversettelse og vil bli tilgjengelig på 

www.painsourcebook.ca sin liste over autoriserte oversettelser til andre språk mai 2006. 

http://www.painsourcebook.ca/
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ANSIKT SMERTE SKALA 
 
Norsk instruksjon  
 
I følgende instruksjon, si ”vondt” eller ”smerte”, ut fra hva som virker riktig for det enkelte barnet. 
”Disse ansiktene viser hvor vondt noe kan gjøre. Dette ansiktet (pek på ansiktet lengst til venstre) viser ingen smerte. Ansiktene viser 
mer og mer smerte (pek på hvert og et fra venstre mot høyre) helt til dette (pek på ansiktet lengst til høyre) – det viser veldig mye 
smerte. Pek på det ansiktet som viser hvor vondt du har (akkurat nå).” 
Poengsett det valgte ansiktet 0, 2, 4, 6, 8 eller 10, telt fra venstre til høyre, slik at ’0’ = ’ingen smerte’ og ’10’ = ’veldig mye smerte’. Ikke 
bruk ord som  ’glad’ og ’trist’. Denne skalaen har til hensikt å måle hvordan barn føler seg, ikke hvordan deres ansikt ser ut.  
Referanse: www.painsourcebook.ca
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