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Navn:    
 

                     Psykologisk Ressource Center Hjerne System Checkliste 

Bedøm venligst dig selv, ud fra hvert af de nedenstående symptomer, ved at bruge den 

følgende skala. Hvis det er muligt og for at give os det mest komplette billede, lad også en 

anden person, der kender dig godt (så som en ægtefælle, partner eller en forælder) bedømme 

dig. 

Oversat Fra Daniel Amen Brain System Checklist 
 

  
 

 

          Aldrig         Sjældent       En gang imellem        Ofte      Meget ofte           Ikke Relevant 
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Andre   Selv 

   

  1. 
 

Fejler når der kræves nøje opmærksomhed på detaljer eller laver ligegyldige fejl 

  2. 
 

Har svært ved at opretholde opmærksomhed i rutine situationer (f.eks. lektier, 

pligter, papirarbejde) 

  3. 
 

Har svært ved at høre efter 

  4. Er dårlig til at gennemføre ting 
 

  5. Er dårlig til at organisere tid og rum (Så som rygsæk, værelse, skrivebord, 
papirarbejde) 
 

  6. Undgår, har modstand på eller er tilbageholdende med, at engagere sig i opgaver 

der kræver en vedholdende mental indsats 

  7. Mister ting 
 

  8. Bliver nemt distraheret 
 

  9. Bliver nemt distraheret 
 

 

 

 



 

 2 

         Aldrig          Sjældent      En gang imellem         Ofte       Meget ofte          Ikke Relevant 

              0                     1                         2                          3                  4                            IR 

Andre   Selv 

   
 

  10. Er dårlig til at planlægge 
 

  11. Mangler klare mål eller fremadrettet tænkning 

  12. Har svært ved at udtrykke følelser 

  13. Har svært ved at udtrykke empati for andre 

  14. Overdreven dagdrømmen 

  15. Keder sig 

  16. Føler sig apatisk eller umotiveret 

  17. Føler sig træt, sløv eller bevæger sig langsomt 

  18. Føler sig svævende eller som i en tåge 

  19. Er rastløs, hvileløs eller har svært ved at sidde stille 

  20. Har svært ved at blive siddende i situationer hvor det er forventet at man skal 

blive siddende 

  21. Løber rundt eller klatrer overdrevent, i situationer hvor det er upassende 

  22. Har svært ved at lege stille 

  23. Er hele tiden i aktivitet eller som ”drevet af en motor i overgang” 

  24. Taler overdrevent meget 

  25. buser ud med svar, før spørgsmål er stillet færdigt 

  26. Har svært ved at vente på tur 

  27. Afbryder eller trænger sig på (f.eks. bryder ind i andres samtaler eller spil) 

  28. Opfører sig impulsivt (siger eller gør ting uden at tænke sig om først) 

  29. Er overdrevet eller sanseløst bekymret 
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  30. Bliver oprevet når tingene ikke går som du ønsker 

  31. Bliver oprevet når tingene ikke er på deres plads 

  32. Har tendens til at være opponerende eller rethaverisk 

  33. Har tendens til at have gentagende negative tanker 

  34. Har tendens til tvangsprægede handlinger 

  35. Har intens modvilje mod forandring 

  36. Har tendens til at bære nag 

  37. Har svært ved at skifte fokus fra emne til emne 

  38. Har svært ved at skifte adfærd fra opgave til opgave 

  39. Har svært ved at se muligheder i situationer 

  40. Har tendens til at holde fast i egne meninger og ikke lytte til andre 

  41. Har tendens til at blive fastlåst i at handle i en bestemt retning, om det så er godt 

eller ej 

  42. Har behov for at gøre tingene på en bestemt måde, ellers bliver du meget 

oprevet 

  43. Andre klager over at du bekymrer dig for meget 

  44. Har tendens til at sige nej uden først at have tænkt over spørgsmålet 

  45. Har tendens til at forudse frygt 

  46. Er ofte trist 

  47. Er humørsyg 

  48. Negativitet 

  49. Lav energi 

  50. Irritabel 
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  51. Formindsket interesse i andre mennesker 

  52. Formindsket interesse i ting der normalt er sjove og nydelsesfulde 

  53. Føler sig håbløs omkring fremtiden 

  54. Føler sig hjælpeløs eller magtesløs 

  55. Føler sig utilfredsstillet eller keder sig 

  56. Føler overdreven skyld 

  57. Selvmords følelser 

  58. Græde anfald 

  59. Har mindre interesse i ting man normalt syntes var sjovt 

  60. Oplever søvn forandringer (for meget eller for lidt) 

  61. Oplever appetit forandringer (for meget eller for lidt) 

  62. Har kronisk lav selvfølelse 

  63. Negativ sensitivitet over for lugte 

  64. Føler sig ofte nervøs eller ængstelig 

  65. Panik anfald 

  66. Symptomer på forøget muskel anspændthed (så som hovedpiner, ømme 

muskler, rystende hænder) 

  67. Perioder med dunkende hjerte, en hurtig hjerte rate, eller brystsmerter 

  68. Perioder med åndedrætsbesvær eller kvælningsfornemmelser 

  69. Perioder med svimmelhed, hvor du føler du vil besvime, eller føler dig ustabil på 

dine fødder 

  70. Perioder med kvalme eller har dårlig mave 

 



 

 5 

 
         Aldrig          Sjældent       En gang imellem        Ofte       Meget ofte          Ikke Relevant 

              0                     1                         2                          3                  4                            IR 

Andre   Selv 

   

  71. Perioder hvor du sveder, har varme eller kulde fornemmelser 

  72. Har tendens til at forudse det værste 

  73. Er bange for at dø eller gøre noget vildt 

  74. Undgår steder af frygt for at få et panikanfald 

  75. Undgår konflikt 

  76. Overdreven frygt for at blive bedømt eller gransket af andre 

  77. Vedholdende fobier 

  78. Lav motivation 

  79. Overdreven motivation 

  80. Oplever tics (enten motoriske eller vokale) 

  81. Dårlig håndskrift 

  82. Bliver nemt chokeret 

  83. Har tendens til at ”Fryse” i angst provokerende situationer 

  84. Mangler tillid til egne evner 

  85. Virker genert eller sky   

  86. Bliver nemt flov 

  87. Er følsom over for kritik 

  88. Bider fingernegle eller piller i huden 

  89. Har kort lunte eller perioder med ekstrem irritabilitet 

  90. Perioder med vrede ved kun lille provokation 

  91. Misfortolker ofte kommentarer som værende negative, når de ikke er ment 

sådan 
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  92. Irritabilitet har tendens til at bygge op, for så at eksplodere, hvorefter den 

aftager og ofte efterlader dig træt efter et raserianfald 

  93. Perioder med omtågethed eller forvirring 

  94. Perioder med panik og/eller frygt uden nogen specifik årsag 

  95. Visuelle og/eller auditive forandringer, så som at se skygger eller høre dæmpede 

lyde  

  96. Har ofte perioder med deja vu (Følelsen af at du har oplevet den nuværende 

situation en gang før) 

  97. Sensitiv eller mild paranoia 

  98. Oplever hovedpiner eller mavesmerter af usikker årsag 

  99. Har historik med en hovedskade eller med familie historik med vold eller 

eksplosivitet 

  100. Mørke tanker, tanker der kan involvere, selvmordstanker eller tanker om at begå 

mord 

  101. Perioder med glemsomhed eller hukommelsesproblemer  

  102. Opfører sig mærkværdigt 

  103. Mangler personlig hygiejne eller grooming 
 

  104. 
 

Udviser upassende humør for en given situation (f.eks. griner ved en trist 
begivenhed) 

  105. Har en markant mangel på initiativ 
 

  106. 
 

Føler ofte at nogen eller noget er ude efter at gøre ondt eller miskreditere 
ham/hende 

  107. 
 

Snorker højlydt (Eller andre klager over din snorken) 

  108. 
 

Andre siger du stopper med at trække vejret når du sover 

  109. 
 

Føler dig udmattet eller træt i løbet af dagen 
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  110. 
 

Føler ofte det er koldt, når andre har det fint, eller de har det er varmt 

  111. 
 

Føler ofte det er varmt, når andre har det fint, eller de har det er koldt 

  112. 
 

Har problemer med skrøbeligt eller tørt hår 

  113. Har problemer med tør hud 
 

  114. 
 

Har problemer med at svede 

  115. 
 

Har problemer med kronisk angst eller anspændthed 
 

  116. 
 
 
 

Har problemer ved at kommunikere på mindst et af de følgende (sæt venligst en 

cirkel rundt om alle de udsagn der passer, eller en markering ud for)  

a) Har forsinket eller total mangel på udvikling udtalt sprog (ikke ledsaget 

på forsøg på at kompensere); 

b) Hos individer med tilstrækkelig tale, Har han/hun markant svækkelse i 

evnen til at igangsætte eller vedligeholde en samtale med andre; 

c) Har gentagende brug af sprog eller besynderligt sprog; 

d) Har mangel på varieret, spontan laden som om leg, eller social 

efterlignings leg, der passer til det udviklingsmæssige niveau. 

  117. Har problemer med social interaktion ved mindst to af de følgende (sæt venligst 

en cirkel rundt om alle de udsagn der passer, eller sæt en markering ud for) 

a) Har markant svækkelse i brugen af flere nonverbale adfærd så som 

øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropsholdninger og gestikulationer til at 

regulere social interaktion; 

b) Kan ikke udvikle relationer til jævnaldrende; der passer til det 

udviklingsmæssige niveau. 

c) Mangler spontanitet i at dele fornøjelse, interesser, eller bedrifter med 

andre personer (f.eks. ved mangel på at vise, bringe eller pege på 

objekter der har interesse); 

d) Mangler social eller emotionel gensidighed 

  118. Udviser gentagende mønstre af adfærd, interesser og aktiviteter som 

manifesterer ved mindst et af de følgende (sæt venligst cirkler rundt om alle der 

passer, eller sæt en markering ud for): 
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a) Er optaget af noget der er abnormt enten i intensitet eller i fokus; 

b) Skal rigidt overholde specifikke, ikkefunktionelle rutiner og ritualer 

c) Har gentagende motoriske udtryk/manerer (f.eks. flagrer eller tvister 

med hånd eller fingre eller komplekse helkrops bevægelser); 

d) Er vedholdent optaget af dele af objekter. 
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Resultatnøgle for Psykologisk Ressource Center Hjerne System Checkliste: Læg alle 

spørgsmål besvaret som 3 eller 4 sammen i hver sektion 

Prefrontale Cortex Symptomer (PFC)  

 - Uopmærksomheds Symptomer: Spørgsmål 1 til 18   

Højest sandsynligt         8 spørgsmål med 3 eller 4 

Sandsynligt                    6 spørgsmål med 3 eller 4 

Måske muligt                4 spørgsmål med 3 eller 4 

  - Hyperaktivitet-Impulsivitets Symptomer: Spørgsmål 19 til 28   

Højest sandsynligt         8 spørgsmål med 3 eller 4 

Sandsynligt                    6 spørgsmål med 3 eller 4 

Måske muligt                4 spørgsmål med 3 eller 4 

 Cingulate system Symptomer: (Frontallap): (CS): Spørgsmål 29 til 45   

Højest sandsynligt         10 spørgsmål med 3 eller  

Sandsynligt                    7 spørgsmål med 3 eller 4 

Måske muligt                 4 spørgsmål med 3 eller 4 

Limbiske system Symptomer (LS): Spørgsmål 46 til 63   

Højest sandsynligt         10 spørgsmål med 3 eller  

Sandsynligt                    7 spørgsmål med 3 eller  

Måske muligt                 4 spørgsmål med 3 eller 4 

Basal Ganglia System symptomer (BGS): Spørgsmål 64 til 88   

Højest sandsynligt         10 spørgsmål med 3 eller 4 

Sandsynligt                    7 spørgsmål med 3 eller 4 

Måske muligt                 4 spørgsmål med 3 eller 4 

Temporal Lobe System Symptomer (TLS): Spørgsmål 89 til 101   

Højest sandsynligt         8 spørgsmål med 3 eller 4 

Sandsynligt                    6 spørgsmål med 3 eller 4 

Måske muligt                4 spørgsmål med 3 eller 4 

Autisme spektrum og sanse system: Spørgsmål 102 til 118  


