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Spørgsmålene i dette skema drejer sig om dine følelser og tanker inden for den sidste måned. Ved
hvert punkt skal du angive med et kryds, hvor ofte du har haft den pågældende følelse eller tanke.
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Hvor ofte inden for den sidste måned er du
blevet oprevet over noget, der skete uventet?
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Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt, at du var ude af stand til at kontrollere de
betydningsfulde ting i dit liv?
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Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt dig nervøs og “stresset”?
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Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt dig sikker på dine evner til at klare dine
personlige problemer?
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Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt, at tingene gik som du ønskede det?











6

Hvor ofte inden for den sidste måned har du
oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det du
skulle?
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Hvor ofte inden for den sidste måned har du
været i stand til at håndtere ting, som irriterer
dig?
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Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt, at du havde styr på tingene?
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Hvor ofte inden for den sidste måned er du
blevet vred over ting, du ikke havde indflydelse
på?





















Hvor ofte inden for den sidste måned har du
10 følt, at vanskelighederne hobede sig så meget
op, at du ikke kunne klare dem?

Konsensusversionen af PSS er lavet ud fra tre forskellige tidligere oversættelser af skalaen, som er
blevet anvendt i dansk forskning. Forskerne bag de tidligere oversættelser har i fællesskab lavet
denne version til brug i fremtidig dansk forskning.
Bag oversættelsen står:
• Anders Jørgensen, M.D., Ph.D. Psychiatric Centre Copenhagen / Laboratory of
Neuropsychiatry, Dep. O, Rigshospitalet
• Bobby (Robert) Zachariae Professor, dr.med. Enhed for Psykoonkologi og
Sundhedspsykologi Onkologisk Afd., Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet
• Lis Raabæk Olsen, Afdelingslæge, Ph.D. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup
• Samt en gruppe forskere fra Arbejdsmedicinsk klinik på Regionshospitalet i Herning.
Spørgsmål til denne version af skalaen kan rettes til psykolog Anita Eskildsen, Arbejdsmedicinsk
klinik, Regionshospitalet Herning animorte@rm.dk
Generelle informationer om PSS kan findes på: http://www.psy.cmu.edu/~scohen/

