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Hvad er DIN ACE score?* 

Under din opvækst, igennem de første 18 år af dit liv, har du oplevet: 

1. At en af dine forældre eller en anden voksen i dit hjem, ofte eller meget ofte....
       Ydmygede dig, skældte dig ud eller fornærmede dig? 
                                                    eller 
       Opførte sig på en måde, så du var bange for at blive fysisk forulempet? 
                                                JA   NEJ                     Hvis Ja, skriv 1 _________ 

2. At en af dine forældre eller en anden voksen i dit hjem, ofte eller meget ofte....
       Skubbede, greb dig eller gav en lussing eller kastede ting efter dig ? 
                                                  eller 
        Slog dig så hårdt at det efterlod blå mærker eller at du blev såret ? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 

3. At en voksen, eller en der var mindst 5 år ældre end dig, nogensinde 
        Berørt dig seksuelt, eller fået dig til at berøre ham/hende seksuelt 
                                                eller 
        Gjort forsøg på eller faktisk fuldført oral, anal eller vaginal samleje med dig? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 

4. Følte du ofte eller meget ofte...
        At ingen i din familie elskede dig eller syntes du var vigtig eller speciel? 
                                                 eller 
        Passede I i din familie ikke på hinanden, følte jer tæt på hinanden eller støttede hinanden? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 

5. Følte du ofte eller meget ofte...
       At du ikke fik nok at spise, måtte gå i beskidt tøj eller ikke havde nogen til at passe på dig 
`                                              eller 
       At dine forældre var for fulde eller høje på stoffer til at tage ordentlig vare på dig eller tage 
       dig med til lægen, hvis du havde brug for det? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 

6. Har dine forældre været sepereret eller skilt ? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 
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7. Blev din mor eller papmor 
Ofte eller meget ofte slået, skubbet, grebet eller smidt ting efter? 

                                              eller 
Nogle gange, ofte eller meget ofte sparket, bidt, slået med knytnæve eller slået 

       med en hård genstand? 
                                             eller 

På noget tidspunkt slået ubønhørligt i nogle minutter eller blev truet med en kniv eller en pistol? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 

8. Har du på noget tidspunkt levet sammen med én, som drak eller var alkoholiker eller stofmisbruger? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 

9. Var én i dit hjem deprimeret eller mental syg eller har én i dit hjem forsøgt at begå selvmord? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 

10. Har én i dit hjem været i fængsel? 
                                               JA  NEJ                                                                      Hvis Ja, skriv 1_________ 

                       Læg alle dine ”Ja” svar sammen: ____________  er din ACE score

*Frit oversat fra engelsk af Benita Holt Rasmussen. For et se den engelse version, se venligst: 
http://www.acestudy.org/files/ACE_Score_Calculator.pdf


