
Oswestryn toimintakykyindeksi  
(ODI versio 2.1a)

Kyselyn tarkoituksena on antaa meille tietoa siitä, kuinka selkävaivasi (tai alaraajavaivasi) 
vaikuttavat kykyysi suoriutua jokapäiväisistä toimistasi. 

Vastaa jokaiseen kohtaan. Rastita joka kohdasta vain se ruutu, joka parhaiten kuvaa 
tilannettasi tänään.

Kohta 1 - Kivun voimakkuus

 Minulla ei tällä hetkellä ole kipuja. (0 p)

 Kipu on tällä hetkellä hyvin lievää. (1 p)

 Kipu on tällä hetkellä kohtalaista. (2 p)

 Kipu on tällä hetkellä melko voimakasta. (3 p)

 Kipu on tällä hetkellä hyvin voimakasta. (4 p)

 Kipu on pahin mahdollinen tällä hetkellä. (5 p) Pisteet:

Kohta 2 - Itsestä huolehtiminen (peseytyminen, pukeutuminen, jne.) 

 Pystyn huolehtimaan itsestäni normaalisti ilman ylimääräistä kipua. (0 p)

 Pystyn huolehtimaan itsestäni normaalisti, mutta se on hyvin kivuliasta. (1 p)

 Itsestä huolehtiminen on kivuliasta ja siksi olen hidas ja varovainen toimissani. (2 p)

 Tarvitsen hieman apua, mutta pystyn suurelta osin huolehtimaan itsestäni. (3 p)

 Tarvitsen päivittäin apua useimmissa itsestäni huolehtimiseen liittyvissä asioissa. (4 p)

 En pukeudu, peseydyn vaivalloisesti ja pysyttelen vuoteessa. (5 p) Pisteet:

Kohta 3 - Nostaminen 

 Pystyn nostamaan raskaita taakkoja ilman ylimääräistä kipua. (0 p)

 Pystyn nostamaan raskaita taakkoja, mutta se aiheuttaa ylimääräistä kipua. (1 p)

 Kipu estää minua nostamasta raskaita taakkoja lattialta, mutta pystyn nostamaan, 
 mutta se onnistuu, jos ne on sijoitettu sopivasti, kuten esimerkiksi pöydälle. (2 p) 
 Kipu estää minua nostamasta raskaita taakkoja, mutta pystyn nostamaan kevyitä 
 tai keskiraskaita taakkoja, jos ne on sijoitettu sopivasti. (3 p) 

 Pystyn nostamaan vain hyvin kevyitä taakkoja. (4 p)

 En pysty nostamaan enkä kantamaan mitään. (5 p) Pisteet:
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Kohta 4 - Kävely 

 Kipu ei rajoita kävelymatkaani. (0 p)

 Kipu estää minua kävelemästä kilometriä pidempiä matkoja. (1 p)

 Kipu estää minua kävelemästä 500 metriä pidempiä matkoja. (2 p)

 Kipu estää minua kävelemästä 100 metriä pidempiä matkoja. (3 p)

 Pystyn kävelemään vain keppiä tai kainalosaivoja käyttäen. (4 p)

 Olen enimmäkseen sängyssä ja joudun konttaamaan wc:hen. (5 p) Pisteet:

Kohta 5 - Istuminen 

 Pystyn istumaan minkälaisessa tuolissa tahansa niin kauan kuin haluan. (0 p)

 Pystyn istumaan lempituolissani niin kauan kuin haluan. (1 p)

 Kipu estää minua istumasta tuntia pitempään. (2 p)

 Kipu estää minua istumasta puolta tuntia pitempään. (3 p)

 Kipu estää minua istumasta 10 minuuttia pitempään. (4 p)

 Kipu estää minua istumasta. (5 p)
Pisteet:

Kohta 6 - Seisominen 

 Pystyn seisomaan niin kauan kuin haluan ilman ylimääräistä kipua. (0 p)

 Pystyn seisomaan niin kauan kuin haluan, mutta se aiheuttaa ylimääräistä kipua. (1 p)

 Kipu estää minua seisomasta tuntia pitempään. (2 p)

 Kipu estää minua seisomasta puolta tuntia pitempään. (3 p)

 Kipu estää minua seisomasta 10 minuuttia pitempään. (4 p)

 Kipu estää minua seisomasta. (5 p) Pisteet:

Kohta 7 - Nukkuminen 

 Kipu ei koskaan häiritse nukkumistani. (0 p)

 Kipu häiritsee ajoittain nukkumistani. (1 p)

 Kivun takia nukun alle kuusi tuntia. (2 p)

 Kivun takia nukun alle neljä tuntia. (3 p)

 Kivun takia nukun alle kaksi tuntia. (4 p)

 Kipu estää minua nukkumasta. (5 p) Pisteet:
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Kohta 8 - Sukupuolielämä 

 Nykyinen kipuni ei häiritse sukupuolielämääni eikä seksuaalinen toiminta aiheuta ylimääräistä 
 kipua. (0 p)
 Nykyinen kipuni ei häiritse sukupuolielämääni, mutta seksuaalisesta toiminnasta aiheutuu hieman 
 ylimääräistä kipua. (1 p)

 Nykyinen kipuni ei häiritse sukupuolielämääni, mutta seksuaalisesta toiminnasta aiheutuu paljon 
 kipua. (2 p)

 Kipu rajoittaa  huomattavasti sukupuolielämääni. (3 p)

 Sukupuolielämäni on lähes olematonta kivun takia. (4 p)

 Kipu estää minulta kaikenlaisen sukupuolielämän. (5 p)
Pisteet:

Kohta 9 - Sosiaalinen elämä 

 Sosiaalinen elämäni on normaalia eikä liikkuminen aiheuta minulla ylimääräistä kipua. (0 p)

 Sosiaalinen elämäni on normaalia, mutta liikkuminen lisää kivun määrää. (1 p)

 Kipu ei vaikuta merkittävästi sosiaaliseen elämääni, paitsi että se rajoittaa toimintoja, jotka ovat 
 fyysisesti rasittavampia, kuten esimerkiksi urheilu jne. (2 p)

 Kipu on rajoittanut sosiaalista elämääni enkä käy yhtä usein ulkona. (3 p)

 Kivun takia sosiaalinen elämäni on rajoittunut kotiin. (4 p)

 Kivun takia minulla ei ole sosiaalista elämää. (5 p)
Pisteet:

Kohta 10 - Matkustaminen 

 Voin matkustaa minne haluan tuntematta kipua. (0 p)

 Voin matkustaa minne tahansa, mutta se aiheuttaa ylimääräistä kipua. (1 p)

 Kipu on voimakasta, mutta suoriudun yli kahden tunnin pituisista matkoista. (2 p)

 Kipu rajoittaa matkustamiseni alle tunnin kestäviin matkoihin. (3 p)

 Kipu rajoittaa matkustamiseni alle puoli tuntia kestäviin välttämättömiin matkoihin. (4 p)

 Kivun takia en voi matkustaa minnekään muualle kuin saamaan hoitoa. (5 p)
Pisteet:

Tulos
Indeksi lasketaan prosentteina maksimipistemäärästä: 
lasketaan yhteen pisteet kustakin vastatusta kysymyksestä, jaetaan summa maksimipistemäärästä 
(vastattujen kysymysten mukaan) ja kerrotaan sadalla. Esimerkiksi, jos kaikkiin kysymyksiin on vastattu ja 
pisteiden summa on 16, on indeksi 16/50 x 100 = 32 %.

Pisteet yhteensä: Vastattuja kohtia yhteensä: Sinun ODI:si = %
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Tulosten tulkinta

0 – 20 % Vähäinen toimintakyvyn aleneminen 
 Henkilö selviytyy kaikista toimistaan, mutta voi tarvita neuvoja istumisen, nostamisen 
 ja itsehoidon osalta. Sairausloma ei ole yleensä tarpeellinen. 
  
21 – 40 % Kohtalainen toimintakyvyn aleneminen 
 Selkäkivun takia on vaikeuksia istuessa, nostaessa, seisoessa ja matkustaessa. 
 Henkilö selviytyy päivittäisistä toimistaan, mutta voi tarvita sairauslomaa. Hoito on 
 konservatiivinen. 
  
41 – 60 % Vaikea toimintakyvyn heikentyminen 
 Kivun takia on vaikeuksia päivittäisissä toimissa, sosiaalisessa elämässä, 
 matkustamisessa, nukkumisessa ja sukupuolielämässä. Tutkimukset ovat aiheellisia. 
  
61 – 80 % Vaikea-asteinen toimintakyvyn rajoittuminen 
 Kaikki toimet kotona ja työssä ovat rajoittuneet selkäkivun takia. 
 Tutkimukset ovat tarpeelliset. 
  
81 – 100 % Vuodepotilas tai oireiden liioittelu 
 Henkilö tarvitsee huolelliset lääketieteelliset tutkimukset ja tarkkailun.
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Tulosten tulkinta
0 – 20 % Vähäinen toimintakyvyn aleneminen
         Henkilö selviytyy kaikista toimistaan, mutta voi tarvita neuvoja istumisen, nostamisen
         ja itsehoidon osalta. Sairausloma ei ole yleensä tarpeellinen.
 
21 – 40 % Kohtalainen toimintakyvyn aleneminen
         Selkäkivun takia on vaikeuksia istuessa, nostaessa, seisoessa ja matkustaessa.
         Henkilö selviytyy päivittäisistä toimistaan, mutta voi tarvita sairauslomaa. Hoito on
         konservatiivinen.
 
41 – 60 % Vaikea toimintakyvyn heikentyminen
         Kivun takia on vaikeuksia päivittäisissä toimissa, sosiaalisessa elämässä,
         matkustamisessa, nukkumisessa ja sukupuolielämässä. Tutkimukset ovat aiheellisia.
 
61 – 80 % Vaikea-asteinen toimintakyvyn rajoittuminen
         Kaikki toimet kotona ja työssä ovat rajoittuneet selkäkivun takia.
         Tutkimukset ovat tarpeelliset.
 
81 – 100 % Vuodepotilas tai oireiden liioittelu
         Henkilö tarvitsee huolelliset lääketieteelliset tutkimukset ja tarkkailun.
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