SJEKKLISTE FOR PSYKISK SYKDOM

PAS-ADD sjekkliste
PAS-ADD sjekkliste er utviklet for å utrede voksne personer med utviklings
hemning for psykiske helseproblemer. Sjekklisten skal hjelpe helse- og omsorgspersonell og familier med å oppdage psykisk sykdom, og til å vurdere om det er
behov for videre utredning.

Norsk

PAS-ADD sjekkliste
Norsk oversettelse av versjon utgitt 2013

PAS-ADD sjekkliste kartlegger atferd som kan forekomme hvis en person har psykiske
helseproblemer. Målet med sjekklisten er å hjelpe tjenesteyter eller nærpersoner til å
avgjøre om det er behov for en videre vurdering av psykisk helsetilstand.
Den som svarer på spørsmålene i sjekklisten, bør helst ha kjent personen i minst seks
måneder.

Steve Moss har utviklet sjekklisten og har over 30 års erfaring i arbeid
med personer med forskjellige funksjonsnedsettelser. Han har vært
med å utvikle PAS-ADD systemet som består av ulike kartleggingssystemer for psykisk sykdom. Steve har blant annet vært engasjert ved
Institutt for psykiatri ved King’s College London.

Hvis du ikke har all informasjon du trenger, prøv å få tak i den. For eksempel vet du
kanskje ikke hvor godt personen sover hvis dere bare er sammen på dagtid. Da bør
du kontakte noen som kan gi deg pålitelig informasjon.
Før kartleggingen starter, er det viktig å sikre at personen ikke har noen ukorrigerte
hørsels- eller synsproblemer. Slike vansker kan gi symptomer som kan forveksles med
psykiske helseproblemer.
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Navn på den som fyller ut sjekklisten
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Navn på person sjekklisten gjelder for
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Din relasjon til personen (koordinator, primærkontakt, foreldre, m.m.)
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PAS-ADD sjekkliste krever ingen spesiell opplæring, er enkel å bruke,
og består av 25 spørsmål som er utformet på et lettfattelig og forståelig
språk. Sjekklisten kartlegger forekomst av en rekke problemer, som
alle kan være en del av en psykisk sykdom.
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Forlaget aldring og helse er gitt tillatelse av Pavilion Publishing and
Media Ltd. til å distribuere PAS-ADD sjekkliste i Norge. Arbeidet med
oversettelsen er ledet av Frode Kibsgaard Larsen ved Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse. Frode er sertifisert bruker
av PAS-ADD testverktøy fra Dr. Steve Moss ved King’s College London.
DE SISTE FIRE UKENE

Eksempel på
spørsmåloppsett

Hvis du ikke kan svare på et spørsmål, SETTER DU EN STREK OVER
SPØRSMÅLET og skriver begrunnelsen for at du ikke kan svare. For
eksempel hvis personen ikke snakker godt nok til at du kan vite om
han har merkelige tanker eller holdninger, sett en strek over spørsmålet og skriv den begrunnelsen.

Forekommer
aldri eller
har alltid
vært slik

Forekommer
av og til
eller er til
stede i en
mild form

Forekommer
ofte eller
er til stede
i en moderat form

Forekommer i
en alvorlig
form store
deler av
tiden

Unngår sosial kontakt mer enn det som er vanlig for personen

0

0

1

1

Tap av selvtillit, føler seg verdiløs

0

0

1

1

Forsinket innsovning – minst én time senere enn det som er vanlig for
personen

0

0

1

1

Våkner for tidlig (minst én time tidligere enn det som er vanlig for
personen) og får ikke sove igjen

0

0

1

1

(Husk å inkludere spørsmålene fra forrige side) SUM SKÅR C=
Tap av interesse og glede, som å bruke mindre tid på å gjøre ting
personen vanligvis liker å gjøre

0

0

2

2

Trist eller nedfor (lagt merke til minst tre dager de siste fire ukene)

0

0

2

2

Plutselig intens frykt eller panikk utløst av situasjoner eller ting som å
være alene, folkemengder, torden m.m.

0

0

2

2

Engstelig eller panisk (uten at det er utløst av situasjoner eller ting)

0

0

2

2

Gjentatte handlinger, som å sjekke flere ganger om en dør er låst,
eller må gjøre ting i en spesiell rekkefølge

0

0

2

2

For glad eller «høy» (lagt merke til minst tre dager de siste fire ukene)

0

2

2

2

Sjekklistene selges i pakker à 20 stk.
BESTILLING:
post@aldringoghelse.no
telefon 33 34 19 50

En pakke koster kr 350,-

Bestilling via vår nettbutikk:
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SUM SKÅR D=

Merkelige og bestemte tanker som ikke er mulige eller usanne, f.eks.
tror de har spesielle evner eller krefter, at noe kontrollerer deres
tanker, eller at noen prøver å skade dem

0

2

2

2

Rare gester eller fakter som f.eks. rugge med kroppen eller vifte med
hendene

0

1

1

1

Merkelig bruk av språket, som å snakke mye fortere enn vanlig, gjenta
den samme frasen mange ganger eller gjenta det andre sier

0

1

1

1

SUM SKÅR E=

Del 1 – Livshendelser
Del 2 – Atferd
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