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SAS-PD v12.0
Dette spørgeskema indeholder en række udsagn relateret til ni områder af en persons liv. For hvert
område bedes du vælge det af de fire udsagn, der bedst beskriver, hvordan det er for dig generelt. Vi
er interesserede i, hvordan det generelt er for dig frem for, hvordan det måske har været i løbet af
de seneste dage eller uger.
Afkryds venligst kun ET felt indenfor hvert af de ni områder. Du skal vælge det udsagn, der bedst
beskriver, hvordan det er for dig generelt.

1. Samvær med andre

 Jeg nyder at være sammen med andre mennesker
 Jeg synes nogle gange det er svært at være sammen med andre mennesker
 Generelt kan jeg ikke lide at være sammen med andre
 Jeg kan overhovedet ikke lide at være sammen med andre mennesker og gør alt for at undgå det
2. Tillid til andre

 Jeg har ikke svært ved at stole på andre
 Nogle gange har jeg svært ved at stole på andre
 Der er meget få mennesker som jeg kan stole på
 Jeg stoler ikke på nogen og dette forhindrer mig i at gøre de ting som jeg skal
3. Venskaber

 Jeg har ikke svært ved at få og beholde venner
 Jeg har svært ved at få og beholde venner
 Jeg har meget få venner
 Jeg har ingen venner
4. Temperament

 Jeg bliver ikke let vred
 Jeg har lettere ved at blive vred end andre
 Jeg har let ved at blive vred og dette bringer mig i vanskelige situationer
 Jeg bliver let vred og dette har fået mig til at gøre skade på mig selv eller andre mennesker
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5. Impulsive handlinger

 Jeg handler aldrig eller sjældent impulsivt (dvs. før jeg har tænkt over konsekvenserne)
 Jeg handler nogle gange impulsivt (dvs. før jeg har tænkt over konsekvenserne)
 Impulsive handlinger giver mig problemer med andre
 Impulsive handlinger har medført at jeg har skadet mig selv eller andre
6. Bekymringer

 Generelt er jeg ikke en bekymret person
 Jeg bliver nogle gange bekymret over ting, som ikke bekymrer andre
 Jeg er generelt en bekymret person
 Konstante bekymringer forhindrer mig i at gøre ting, der er nødvendige for mig at gøre
7. At være organiseret

 Jeg har det fint med at tingene ikke er velorganiserede
 Jeg kan ikke lide det, når ting ikke er velorganiserede
 Mine forsøg på at organisere ting spænder ben for de fleste ting jeg skal
 Mine forsøg på at organisere ting forhindrer mig i at gøre noget som helst
8. Medfølelse med andre mennesker

 Jeg går op i hvordan andre mennesker har det
 Jeg er ikke særlig opmærksom på om mine handlinger påvirker andre mennesker
 Jeg er ligeglad med om mine handlinger sårer andre menneskers følelser
 Andre mennesker siger, at jeg er kold eller ufølsom
9. Selvstændighed

 Jeg gennemfører som regel selv de ting jeg har brug for at få gjort
 Når der er noget jeg skal tage mig af, kan jeg godt lide at få hjælp fra andre
 Når der er noget jeg skal tage mig af, har jeg generelt brug for hjælp fra andre
 Jeg kan ikke gøre noget som helst alene
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