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Lam Employment Absence and Productivity Scale (LEAPS) 
(Spørgeskema om arbejdsfravær og arbejdsproduktivitet) 
 
 
Navn: ___________________________________ Dato: ________________________ 
 
Selvom alle typer arbejde er vigtige, herunder også husarbejde og børnepasning, drejer de 
følgende spørgsmål sig om lønnet arbejde som ansat eller som selvstændig. Du bedes derfor 
undlade at medtage husarbejde, frivilligt arbejde eller skolearbejde i dine svar. 
 
1. Hvilken type betalt arbejde udfører du? ______________________________________ 
 
2. I de sidste 2 uger, hvor mange timer var det  
    planlagt eller forventet at du skulle arbejde? _____________ 
 
3. I de sidste 2 uger, hvor mange arbejdstimer  
     måtte du forsømme på grund af den måde, du havde det på? _____________ 
 
4. I de sidste 2 uger, hvor ofte har du på arbejdet været generet af nogen af disse 
problemer? Du skal kun svare på, hvordan du havde det i arbejdstiden. Du bedes sætte ring 
rundt om de tal, du vælger. 
 
 På intet 

tidspunkt 
(0%) 

Noget 
af tiden 
(25%) 

Halvdelen  
af tiden 
(50%) 

Det meste 
af tiden  
(75%) 

Hele 
tiden 
(100%) 

a) Manglende energi eller 
motivation.  

0 1 2 3 4 

b) Dårlig koncentrationsevne 
eller hukommelse. 

0 1 2 3 4 

c) Angst eller irritabilitet. 0 1 2 3 4 

d) Ikke at få udført så meget 
arbejde som du plejer.  

0 1 2 3 4 

e) At præstere arbejde af en 
dårlig kvalitet. 

0 1 2 3 4 

f) At gøre flere fejl end 
normalt 

0 1 2 3 4 

g) At have svært ved at 
kunne sammen med 
andre, eller at undgå 
andre. 

0 1 2 3 4 

Læg dine scores i hver 
kolonne sammen: 

 

     

    
Total Score (0-28) = 

 

 
 
Score  Påvirkning af arbejdsevnen 
0-5  Ingen til minimal 
6-10 Let 
11-16 Moderat 
17-22  Udtalt 
23-28 Yderst udtalt 

 


