RAADS-14 Screen
Namn:

Födelsedatum:

Datum:

Ansvarig:

Välj ett av följande svarsalternativ:
Detta stämmer eller beskriver mig som jag är nu och som ung.
Detta stämmer på mig, men bara på hur jag är nuförtiden (avser tillägnade förmågor).
Detta stämde bara på mig när jag var ung (före 16 års ålder).
Detta har aldrig stämt på mig och beskrev aldrig mig.
Besvara frågorna utifrån vad som sant för dig. Sätt kryss i endast en ruta per fråga!

Några livserfarenheter och
personlighetsdrag som kan gälla för dig
1. När jag talar med andra har jag svårt för att förstå hur de
känner sig.

2. Vissa vardagliga material (som inte stör andra) upplever jag
som väldigt obehagliga när de berör huden.

3. Jag har väldigt svårt för att klara grupparbeten och att
fungera i grupp.

4. Det är svårt att föreställa sig vad andra förväntar sig av mig.
5. Jag vet ofta inte hur jag ska bete mig i sociala situationer.
6.* Jag är bra på att småprata och kallprata med folk.
7. När jag känner mig överväldigad av intryck behöver jag få vara
för mig själv och stänga dem ute.

8. Hur man skaffar sig vänner och hur man umgås socialt är
obegripligt för mig.

9. I samtal med någon har jag svårt att veta när det är min tur
att tala eller lyssna.

10. Ibland måste jag hålla för öronen för att utestänga obehagliga
ljud (t ex. dammsugare eller för mycket prat eller för
högljudda samtal).

11. Det kan vara väldigt svårt att avläsa en persons ansiktsuttryck,
gester eller kroppsspråk samtidigt som personen talar.

12. Jag fokuserar mer på detaljerna än på helheten.
13. Jag uppfattar saker för bokstavligt vilket gör att jag ofta
missförstår vad andra menar.

14. Jag blir extremt upprörd när det sätt som jag föredrar att göra
saker och ting på, plötsligt ändras.
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RAADS-14 Screen
En förkortad version av Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R)

Rättning:
 Alla items (utom fråga 6 som är reverserad och därför märkt *) skattas mellan 3 och 0.
 Den sammanlagda poängen kan variera mellan 0 och 42.
RAADS-14 Screen innehåller tre subskalor:
 Mentaliseringssvårigheter: fråga 1,4,9,11,12,13,14 (förklarar 32.5% av variansen)
 Social ångest: fråga 3,5,6,8
(förklarar 8.5% av variansen)
 Sensorisk reaktivitet: fråga 2,7,10
(förklarar 6.4% av variansen)

Medianpoäng i olika populationer:
 32 poäng hos 135 vuxna med normal begåvning och diagnostiserade med
autismspektrumstörning.
 15 poäng hos 344 vuxna med normal begåvning och diagnostiserade med ADHD.
 11 poäng i en sammanslagen grupp bestående av 164 vuxna med andra psykiatriska
diagnoser: psykossjukdom (n=30), affektiv sjukdom (n=59), ångestsyndrom eller OCD
(n=67) och borderline personlighetsstörning (n=39).
Eftersom vissa uppgivit flera olika diagnoser överstiger summan av diagnoser antalet
deltagare.
 3 poäng bland 590 vuxna icke-psykiatriska kontroller.
En cut-off på14 poäng eller över, resulterade i 97% sensitivitet och en specificitet på:
 46% för ADHD-gruppen.
 64% för den sammanslagna gruppen med psykiatriska patienter som inte hade en känd
autismspektrumstörning eller ADHD.
 95% för gruppen av vuxna icke-psykiatriska kontroller.
Beräkning av den diskriminerande förmågan hos de första fem frågorna i RAADS-14 Screen gav
följande resultat:
 En cut-off på 4 poäng eller fler (av maximalt15 poäng) gav 93% sensitivitet och en
specificitet på 45% i ADHD-gruppen, 49% hos gruppen med andra psykiatriska diagnoser än
autismspektrumstörning eller ADHD, och 90% bland icke-psykiatriska kontroller.
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