Instruktioner om hur man fyller i PIADS: Brukarversionen
När du förklarar för en brukare hur man fyller i PIADS bör du i största möjliga utsträckning hålla
dig till manuskriptet här nedan. Förklara inte de ord och uttryck som används i PIADS såvida inte
brukaren ber om hjälp.
Om brukaren är osäker på hur en viss fråga ska tolkas bör du tala om för brukaren att om han/hon
inte kan avgöra om hjälpmedlet har haft en positiv eller negativ effekt i relation till ordet eller
uttrycket så bör han/hon placera ett "0" i rutan, och därmed indikera att det inte har haft någon
effekt.
Försäkra dig om att brukaren verkligen har förstått att alla frågor i PIADS måste besvaras. Det finns
inget alternativ för "Ej tillämpligt". Kontrollera också att brukaren inte svarar på frågorna
slumpmässigt eller ger samma svar på alla frågor utan att egentligen tänka efter.
Använd definitionerna som finns i PIADS-ordlistan om brukaren ber om en förklaring av en fråga i
PIADS. Tala på nytt om för brukaren att det inte finns några svar som är rätt eller fel i PIADS och
att alla frågor måste besvaras. PIADS handlar om hur brukaren upplever det som beskrivs i frågorna
och hur han/hon tolkar innehållet i dem utifrån sina egna erfarenheter och sitt eget liv. Om brukaren
fortfarande är osäker på en fråga, trots att du förklarat den med metoden ovan, så uppmana
honom/henne att gissa och gå vidare till nästa fråga. (Lägg märke till att frågorna i PIADS inte
måste besvaras i nummerordning. Brukaren får gärna hoppa över en fråga och återvända till den
senare. Enda kravet är att alla frågorna besvaras.)
1. PIADS skattningsskala för påverkan består av ett frågeformulär som ber dig beskriva hur ett visst
hjälpmedel (ge ett exempel som passar brukaren, t ex rullstol) påverkar ditt liv och hur det får dig
att må.
2. Kryssa för rutan intill det ord eller uttryck som bäst beskriver dina känslor. Markera bara en ruta
för varje ord eller uttryck, och placera inga markeringar mellan rutorna.
3. Låt oss titta på ett par exempel som visar hur frågeformuläret fungerar när du beskriver dina
känslor inför ett visst ord eller uttryck. Låt oss titta på hur du skulle värdera din reaktion på ordet
"kompetens".
4. Om du känner dig mycket mer kompetent när du har tillgång till hjälpmedlet jämfört med när du
inte har tillgång till det (eller innan du började använda det) så sätt ett kryss i rutan under "3".
5. Om du känner dig något mer kompetent, men inte så kompetent som du förväntat dig, så kan du t
ex sätta ett kryss i någon av rutorna under "1" eller "2".
6. Om hjälpmedlet inte fått dig att känna dig vare sig mer eller mindre kompetent så sätt ett kryss i
rutan under "0".
7. Om hjälpmedlet har fått dig att känna dig inkompetent (eller betydligt mindre kompetent än du var
tidigare) så sätt ett kryss i rutan under "-3".
8. Om hjälpmedlet har fått dig att känna dig något inkompetent (eller mindre kompetent än du var
tidigare) så kan du t ex sätta ett kryss i någon av rutorna under "-2" eller "-1".
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