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När ska man använda de olika varianterna av självskattningsskalan 
ASRS? 

 
Självskattningsskalan ASRS, (Adult ADHD Self-Report Scale), finns nu i journalsystemets TakeCares 
webbapplikation för skattningsskalor i tre olika varianter. De tre instrumenten är avsedda att användas för 
olika syften och det är viktigt att klinikern väljer rätt instrument. 

 

 

 
ASRS-screening för vuxen-ADHD 
Adult ADHD Self-Report Scale - Screener –version 1.1 (originalversion på engelska). Svensk 
översättning godkänd av WHO. 

 
Användningsområde: 
ASRS-screening för vuxen-ADHD är en självskattning avsedd att användas för att skatta frekvens av 
ADHD-symtom under de senaste sex månaderna hos personer ≥ 18 år (DSM-IV kriterium A). 

 
Skattningsskalan är inte diagnostisk utan endast avsedd att användas i screeningsyfte. 

 

Tidsåtgång: 
5 min 

 
Tolkning: 
≥ 4 av 6 svarsalternativ över den definierade cut-off-gränsen: Symtom på vuxen-ADHD kan 
föreligga (DSM-IV-kriterium A) varför fortsatt diagnostisk utredning kan vara motiverad. 
Obs! För ADHD-diagnos krävs att även DSM-IV-kriterierna B-E bedöms vara uppfyllda. 

 
0-3 av 6 svarsalternativ över den definierade cut-off-gränsen: Mindre sannolikt att symtom 
på vuxen-ADHD föreligger (DSM-IV-kriterium A). 
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ASRS utredning 
 

Adult ADHD Self-Report Scale-Självrapportskala –version 1. Svensk version godkänd av 
WHO. 

 
Användningsområde: 
ASRS-aktuell symtomnivå är en självskattning avsedd att användas för att skatta aktuell nivå 
av ADHD-symtom under de senaste 6 månaderna hos personer ≥ 18 år (DSM-IV-kriterium A 
för ADHD). 

 
Skattningsskalan består av två delskalor, ouppmärksamhet (DSM-IV-kriterium A1 
för ADHD) respektive hyperaktivitet/impulsivitet (DSM-IV-kriterium A2 för ADHD). 
Skattningsskalan är inte diagnostisk utan avsedd att användas som …………… 

 
 

 
ASRS aktuell symtomnivå 

 

Adult ADHD Self-Report Scale-Självrapportskala –version 1.1. Svensk version godkänd av 
WHO, anpassad för behandlingsuppföljning. 

 
Användningsområde: 
ASRS-aktuell symtomnivå är en självskattning avsedd att användas för att skatta aktuell nivå 
av ADHD-symtom under den senaste veckan hos personer ≥ 18 år (DSM-IV-kriterium A för 
ADHD). 

 
Skattningsskalan består av två delskalor, ouppmärksamhet (DSM-IV-kriterium A1 för 
ADHD) respektive hyperaktivitet/impulsivitet (DSM-IV-kriterium A2 för ADHD). 
Skattningsskalan är inte diagnostisk utan avsedd att användas som ett mått på aktuell 
symtomnivå i samband med behandlingsuppföljning. 

 
 

Mer information om skalorna finns i de tolkningsdokument som sammanställts för 
respektive instrument. Dessa finns dels på psykiatristod.se , dels i TakeCares webbapplikation 
för skattningsskalor. 

 
April 2013, 
Ylva Ginsberg, Prima Vuxenpsykiatri, & Mattias Agestam, SLSO:s verksamhetsstöd eHälsa. 
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