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CPRS schizofreni - 

subskala ur CPRS

Upphovsmän: Eva Lindström och Leif Lindström

Skattningsformulär

 Namn  Ålder  Kön  Datum  Kod Summa

1. Obeslutsamhet

Avser svårigheter att fatta beslut i enkla valsituationer. Särhålls från Ängslighet (9),

Tvångstankar (10) och Initiativlöshet (14).

0 Ingen obeslutsamhet.

1

2 Upplever sig som obeslutsam men kan fatta beslut, när så erfordras.

3

4 Obeslutsamhet, som fördröjer eller eventuellt förhindrar aktiviteter, medför 

svårigheter att svara på enkla frågor eller välja mellan olika alternativ.

5

6 Utpräglade valsvårigheter t o m i situationer, som vanligen inte kräver ett Skattning

medvetet beslut (t ex sitta eller stå, gå in eller stanna utanför).

2.  Inadekvata affekter

Avser minskad affektiv reaktivitet (affektiv avtrubbning), avsaknad av uttryck för 

emotionellt engagemang samt förekomst av affektuttryck, som är klart inkongruenta 

med situation eller samtalsämne. Särhålls från Sänkt grundstämning (41) och 

Förhöjd grundstämning (42).

0 Adekvata affekter, kongruenta med grundstämningen.

1

2 Ter sig oengagerad. Enstaka bisarra affektuttryck.

3

4 Uppenbart minskad affektiv reaktivitet eller klart inkongruenta affektuttryck vid 

diskussion av känsliga ämnen.

5

6 Till synes total emotionellt oengagerad. De affektuttryck, som Skattning

förekommer, är klart inkongruenta med situationen.
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3. Självförsjunkenhet

Avser en till synes inskränkt uppmärksamhet på omgivningen och en avsaknad av 

iakttagbara reaktioner på andra människors försök att påkalla uppmärksamhet. 

Särhålls från Perplexitet (50), Spärrning (51), Tankeflykt (56) och Hallucinatoriskt 

beteende (65).

0 Förefaller vara väl medveten om omgivningen.

1

2 Tillfällig självförsjunkenhet, men kan utan svårighet fås att vända 

uppmärksamheten mot intervjuaren.

3

4 Verkar frånvarande, självförsjunken och kan endast med svårighet fås att 

vända uppmärksamheten mot intervjuaren. 

5 Skattning

6 Helt autistisk. Förefaller inte reagera på tilltal eller beröring.

4. Minskat talflöde

Avser fåordighet, tröghet i talet, ökad latens och pausering. Särhålls från 

Självförsjunkenhet (49), Perplexitet (50), Spärrning (51) och Specifika talrubbningar 

(55). Ökat talflöde skattas till ”0” på detta item.

0 Normalt talflöde utan längre pauser.

1

2 Tar tid på sig och svarar kortfattat.

3

4 Extremt korta, ofta enstaviga svar, som kan komma med påtaglig fördröjning. 

Säger nästan inget spontant.

5 Skattning

6 Enstaviga svar fås fram med stor möda. Mutism.
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5. Minskad motorisk aktivitet

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen 

baseras på latenstid, hastighet, antal och utsträckning. Ökad motorisk aktivitet (59) 

skattas ”0” på detta item.

0 Ordinär växlande aktivitet med perioder av stillhet. Ordinär latens vid 

påbörjande av rörelser.

1

2 Sparsam mimik, få gester och medrörelser.

3

4 Nästan ingen spontan motorik. Långsam gång. Uttalad latens.

5

6 Måste ledas in till intervjun. Ingen spontan motorik, inga mimiska Skattning

rörelser. Stupor.

6. Upplevelser av kontroll och styrning

Avser en upplevelse av att i bokstavlig bemärkelse vara kontrollerad eller styrd 

utifrån, och en upplevelse av att känslor, impulser eller intentioner inte är ens egna. 

Hit förs också motsvarande upplevelser av att kunna påverka eller styra andra. 

Särhålls från Störningar i tankeförloppet (30) och Förföljelseidéer (31).

0 Endast ordinär upplevelse av påverkan från omvärlden.

1

2 Vaga eller föga övertygande beskrivningar av att vara styrd utifrån.

3

4 Tillfälliga men tydliga upplevelser av kontroll eller styrning som under hypnos.

5

6 Ständiga upplevelser av att känslor eller intentioner inte härrör från det Skattning

egna jaget utan tvingas på en, t ex via radiovågor eller kosmisk strålning.
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7. Störningar i tankeförloppet

Avser upplevelser av tankeförlopp, tankedetraktion och tankepåsättning samt 

upplevelser av att tankarna kan läsas av andra eller ”sändas ut” som via radio. 

Särhålls från Tvångstankar (10) och Koncentrationssvårigheter (16).

0 Ingen upplevelse av störningar i tankeförloppet.

1

2 Vaga eller föga övertygande beskrivningar av avbrott i tankeströmmen.

3

4 Tillfällig men otvetydigt tankestopp eller enstaka upplevelser av 

tankedetraktion eller tanke påsättning. Upplevelse av att ens tankar läses.

5

6 Invalidiserande störningar i tankeförloppet. Upplevelse av att ens Skattning

tankar sänds ut, som via radio.

8. Förföljelseidéer

Avser misstänksamhet och en upplevelse av att vara observerad, åsyftad eller 

förföljd. Särhålls från Upplevelser av kontroll och styrning (29).

0 Ingen överdriven misstänksamhet.

1

2 Svag känsla av att vara observerad. Tillfälliga misstankar om att andra 

människor har onda avsikter gentemot en.

3

4 Stark upplevelse av att andra människor ”talar om en”. Starka misstankar om 

att vara hotad eller förföljd.

5

6 Okorrigerbar övertygelse om att vara offer för systematisk förföljelse. 

Feltolkningar av triviala händelser, ”ledtrådar” eller ”bevis”. Ogrundad Skattning

övertygelse om att vara omtalad eller åsyftad i t ex tidningar eller television.
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9. Andra hörselhallucinationer

Avser hallucinerade ljud eller röster med undantag av Kommenterade röster (37). 

Innefattar även rösthallucinationer, som är kongruenta med ett sänkt stämningsläge, 

t ex ”samvetets röst” i samband med ett depressivt tankeinnehåll.

0 Inga hörselhallucinationer utöver eventuella hypnagoga fenomen.

1

2 Feltolkningar av hörselintryck. Vaga eller ej övertygande beskrivningar av

 hörselhallucinationer.

3

4 Tydliga hallucinationer, som kan vara frekventa men inte nödvändigtvis 

påträngande.

5 Skattning

6 Högljudda eller obehagliga hörselhallucinationer. Imperativa hallucinationer.

10. Tankeflykt

Avser ett snabbt flöde av associationer i talet. Till skillnad från Splittring (57) finns ett 

samband, t ex i form av klangassociationer mellan olika meningar, även som talets 

snabbhet kan göra det svårt att uppfatta.

0 Ingen tankeflykt.

1

2 Fria, livliga associationer med tendens till avsteg från samtalsämnet.

3

4 Snabbt men följbart flöde av associationer. Byter ofta samtalsämne.

5

6 Samtalet spårar ideligen ur. Associationernas rikedom och snabbhet gör Skattning

ordnat samtal svårt eller omöjligt.

 Skattningen utförd av:
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