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W. OPPMERKSOMHETSSVIKTS- OG ADFERDSLIDELSER 
(ADHD - Voksne) 

 
( BETYR:  GÅ TIL  DIAGNOSEBOKSEN, SETT RING RUNDT NEI, OG GÅ TIL  NESTE MODUL) 

 
  Som barn: 
 
W5 a Var du aktiv, rastløs, urolig, alltid på farten? NEI JA 21 
 
 b Var du uoppmerksom og lett distraherbar? NEI JA 22 
 
 c Var du ikke i stand til å konsentrere deg på skolen eller mens du gjorde hjemmelekser? NEI JA 23 
 
 d Hadde du vanskeligheter med å gjøre ting ferdig, som f.eks. skolearbeid, prosjekter, osv.? NEI JA 24 
 
 e Ble du fort hissig, irritabel, eller hadde du “kort lunte”, eller tendens til å eksplodere? NEI JA 25 
 
 f Måtte beskjeder gjentas mange ganger for deg før ting ble gjort? NEI JA 26 
 
 g Hadde du tendens til å være impulsiv uten å tenke over konsekvensene? NEI JA 27 
 
 h Hadde du problemer med å vente på din tur? NEI JA 28 
 
 i Kom du opp i slåsskamper og/eller plaget du andre barn? NEI JA 29 
 
 j Klaget skolen på din orden og oppførsel? NEI JA 30 
   
    
  W5 (OPPSUMMERING): ER 6 ELLER FLERE W5 SVAR KODET JA? NEI JA 
   
    
W6  Hadde du noen av disse hyperaktivitets-, oppmerksomhetssvikt- eller impulsivitetssymptomene   NEI JA 31 
  før du var 7 år gammel? 
 
  Som voksen: 
 
W7 a Er du fortsatt lett distraherbar? NEI JA 32 
 
 b Avbryter du ofte andre eller sier ting som du senere angrer på? Kan du være påtrengende? NEI JA 33 
   
 c Er du fortsatt impulsiv, selv om du kan ha bedre kontroll enn da du var barn? NEI JA 34 
 
 d Er du fortsatt urolig, rastløs eller alltid på farten, selv om du kan kontrollere det bedre enn NEI JA 35 
  da du var barn? 
 
 e Er du fortsatt ofte irritabel og hissig? NEI JA 36 
 
 f Er du fortsatt impulsiv? Kan du for eksempel bruke mer penger enn det du burde? NEI JA 37 
   
 g Har du problemer med å få samlet deg til å gjennomføre arbeidsoppgaver? NEI JA 38 
 
 h Har du problemer med å få orden på fritid og privatliv? NEI JA 39 
 
 i Er du i en jobb som egentlig ligger under det dine evner skulle tilsi, eller yter du mindre  NEI JA 40 
              enn du burde hatt kapasitet til? 
 
 j Presterer du mindre enn det andre forventer av deg ut fra dine evner? NEI JA 41 
 
 k Har du skiftet arbeid eller blitt spurt om å finne deg nytt arbeid oftere enn andre? NEI JA 42 
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 l Klager ektefellen din over manglende oppmerksomhet, eller mangel på interesse for NEI JA 43 
  ham/henne/familien? 
 
 m Har du gjennomgått to eller flere skilsmisser, eller byttet partner oftere enn andre? NEI JA 44 
 
 n Føler du det noen ganger som om du er i en tåke eller ikke klarer å se omgivelsene klart? NEI JA 45 
 
    
  W7 (OPPSUMMERT): ER 9 ELLER FLERE W7 SVAR KODET JA? NEI JA 
 
    
W8  Har noen av disse symptomene forårsaket betydelige problemer i to eller flere situasjoner: NEI JA 46 
  på skolen, hjemme, på jobb, eller med familie eller venner? 
 
   
              ER W8 KODET JA? 
 
 
         

                                                       
 NEI                               JA 

Voksen 
Oppmerksomhetssvikt/hyper-

aktivitetslidelse - ADHD 

 


