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Er pasienten våken?
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/1
/1
/1

/3

1 1. Hvilken ukedag er det i dag.
1 2. Hvilket år har vi nå?
1 3. Hvilket fylke er vi i?

1
2
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/5

/2

/4

2
2

4. Husk disse fem tingene. Jeg kommer til å spørre deg om dem senere.
Eple
Penn
Slips
Hus
Bil
5. Du har 100 kroner og kjøper et eple til tre kroner og en notisbok til 20 kroner.
Hvor mye har du brukt?
Hvor mye har du igjen?
6. Si navnene på så mange dyr du kan i løpet av ett minutt.
0 0-4 dyr
1 5-9 dyr
2 10-14 dyr
3 15+ dyr
7. Hvilke fem ting var det jeg ba deg om å huske? Ett poeng for hver riktige ting.
8. Jeg kommer til å si noen tall, og deretter vil jeg at du skal si de samme tallene til meg, bare bakvendt.
Dersom jeg for eksempel sier 42, skal du si 24.
0 87
1 648
1 8537
9. Dette er en urskive. Sett inn tall eller streker på urskiven slik at den
viser ti på elleve.
Tallene er ok.
Tiden er riktig

1 10. Sett en X i trekanten.

/2

/8

1

Hvilken av figurene over er størst?
11. Nå skal jeg fortelle deg en historie. Lytt nøye, for etterpå vil jeg stille deg noen spørsmål
om den.
Kari var en svært vellykket aksjemegler. Hun tjente mange penger på aksjemarkedet. Så møtte
hun Ola, knakende kjekk mann. Hun giftet seg med ham og fikk tre barn. De bodde i Bergen. Så
sluttet hun å jobbe for å være hjemme og passe på barna. Da de ble tenåringer, gikk hun tilbake til
jobb. Hun og Ola levde lykkelige alle sine dager.
2 Hva het kvinnen?
2 Hva jobbet hun med?
2 Hvilket fylke bodde hun i?
2 Når begynte hun å jobbe igjen?
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