MMPI-2-RF skalaer
Validitetsskalaer
MISS

Antall ubesvarte

VRIN-r

Inkonsistente svar– tilfeldig besvarte

TRIN-r

Enighetsskala – faste svar

F-r

RBS

Infrekvente svar – sjeldent forekommende svar i
normalpopulasjonen
Infrekvens-psykopatologi – sjeldent forekommende svar i
pasientpopulasjonen innen psykiatri
Infrekvens-somatikk – sjeldent forekommende svar i
pasientpopulasjonen innen somatikk
Symptomvaliditet – somatiske og kognitive vansker assosiert
med høye nivåer av overrapportering
Svartendens – overdrevne hukommelsesvansker

L-r

Løgn – sjeldent hevdede moralske attributter eller aktiviteter

K-r

K-skala – påstand om god psykologisk tilpasning assosiert
med høye nivåer av underrapportering

Fp-r
Fs
FBS-r

Overordnede skalaer
EID
THD
BXD

Internalisering – problemer assosiert med sinnsstemning og
affekt
Tankeforstyrrelser – problemer assosiert med uorganiserte
tanker
Eksternalisering – problemer assosiert med ukontrollert
atferd.

Omstrukturerade kliniska skalor
RCd

Demoralisering – generell ulykkelighet og misnøye

RC1

Somatiske plager – diffuse fysiske helseplager

RC2

Lav positiv emosjonalitet – mangel på positiv emosjonell
mottakelighet
Kynisme – ikke-selvreferert overbevisning; å ha mistillit og
generelt dårlige inntrykk av andre
Antisosial atferd – regelbrytende og uansvarlig atferd

RC3
RC4
RC6
RC7
RC8
RC9
Somatiske skalaer (skalaer for
spesifikke problemer)
MLS
GIC
HPC
NUC
COG

Forfølgelsestanker – selvreferert overbevisning om at andre
utgjør en trussel
Dysfunksjonelle negative følelser – maladaptiv angst, sinne
og irritabilitet
Avvikende opplevelser – uvanlige persepsjoner eller tanker
Hypoman aktivering – overaktivering, aggresjon, impulsivitet
og grandiositet
Sykdomsfølelse – allmenn følelse av fysisk svakhet, dårlig
helse
Gatrointestinale plager – kvalme, gjentakende urolig mage,
dårlig matlyst
Hodepine – verk i hode og nakke
Nevrologiske plager – ørhet, svakhet, lammelser, tap av
balanse osv.
Kognitive plager – hukommelsesproblemer,
konsentrasjonsvansker

Internaliseringsskalaer (skalaer for
spesifikke problemer)
SUI
HLP
SFD
NFC
STW
AXY
ANP
BRF
MSF
Eksternaliseringsskalaer (skalaer
for spesifikke problemer)
JCP

Suicidtanker – idealisering av selvmord, tidligere
selvmordsforsøk
Hjelpeløshet – overbevisning om at det ikke er mulig å
oppnå mål eller å løse problemer
Tviler på egen mestring – mangel på selvtillit, følelser av
verdiløshet
Ineffektivitet – overbevisning om å være ubesluttsom og
ineffektiv.
Stress og uro – opptatthet av skuffelser, vansker med
tidspress
Angst – gjennomtrengende angst, redsler, ofte gjentatte
mareritt
Tilbøyelighet til aggresjon – blir lett sint, utålmodig med
andre
Begrensende fobier – redsler som på en avgjørende mæte
forhindrer normale aktiviteter
Flere spesifikke fobier – redsel for blod, ild, torden osv.

SUB

Atferdsproblemer som ung – vansker på skolen og hjemme,
tyveri
Rusbruk – aktuelt eller tidligere misbruk av alkohol og stoff

AGG

Aggresjon – fysisk aggressiv, voldsom atferd

ACT

Aktivering – oppgiret, forhøyet energinivå

Interpersonlige skalaer (skalaer for
spesifikke problemer)
FML

Problemer i familie – konfliktfylte familierelasjoner

IPP

Interpersonlig passivitet – ubesluttsom og underlegen

SAV

Sosial unngåelse – unnviker eller misliker sosiale
arrangementer
Sjenanse – beskjeden, tendens til å følge seg hemmet og
engstelig med andre
Misantropi – misliker mennesker, og å være sammen med
dem

SHY
DSF
Intresseskalaer (skalaer for
spesifikke problemer)
AES
MEC

Estetisk-litterære interesser – litteratur, musikk, teater
Mekanisk-praktiske interesser – reparere og bygge ting,
utendørsaktiviteter, idrett

"Personality Psychopathology
Five"
AGGR-r

Aggresjon – tilsiktelig målfokusert aggressivitet

PSYC-r

Psykotisisme – virkelighetsfrakopling

DISC-r

Hemningsløshet – ukontrollert atferd

NEGE-r

Negativ emosjonalitet/nevrotisisme – angst, usikkerhet, uro
og redsel
Introversjon lav positiv emosjonalitet – sosialt uengasjement
og anhedoni

INTR-r

