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Skala for medikamentinduserte ekstrapyramidale symptomer (DIEPSS) 

  Studie: Gradering 

  Pasient: 0 = Ingen symptomer, normale funn 

  Undersøker: 1 = Minimale symptomer, usikre funn 

  Dato: Dag Måned År  2 = Lette 

  Tidsrom for vurderingen: ～ 3= Moderate 

4 = Alvorlige 

Les undersøkerens manual til DIEPSS nøye for detaljert forklaring på hva som kreves 

for de ulike graderingsnivåene. 

Sett sirkel rundt alternativet som passer best. 

1. Gange 0 1 2  3 4 

Subbende gange, nedsatt ganghastighet. Vurder grad av reduksjon i hastighet og skrittlengde,

medbevegelse i armene, lutende holdning og propulsjon.

2. Bradykinesi 0 1 2  3 4 

Treghet og lite bevegelse: forsinket start på bevegelser og/eller vanskeligheter med å sette i gang

og/eller avslutte bevegelser. Vurder også grad av reduksjon i ansiktsmimikk (maskeansikt) og monoton,

slørete tale.

3. Sialoré 0 1 2  3 4 

Økt spyttsekresjon.

4. Rigiditet 0 1 2  3 4 

Motstand mot fleksjon og ekstensjon i overarmene. Grader også tannhjul- og blyrørsrigiditet, voksaktig

fleksibilitet og bevegelighet i håndledd.

5. Tremor 0 1 2  3 4 

Repetitive, regelmessige (4-8 Hz) og rytmiske bevegelser observert oralt og perioralt (munnhule, kinn

og lepper), i fingre, armer, bein og trunkus.

6. Akatisi 0 1 2  3 4 

Subjektiv følelse av indre rastløshet og stress relatert til dette; legger selv merke til manglende evne til

å forbli sittende, rastløse ben, behov for å fikle med ting, konstant bevegelsestrang etc. Vurder også

økning i motoriske fenomener (rugge frem og tilbake, skifte vekt fra fot til fot, trippe med beina på

stedet, krysse beina gjentatte ganger, vandre omkring etc.).

7. Dystoni 0 1 2  3 4 

Økt muskeltonus som resulterer i symptomer som stivhet, vridende bevegelser og vedvarende unormale

muskelstillinger observert i tunge, hals, armer, bein, trunkus etc. Vurder graden av fremskutt tunge,

torticollis, retrocollis, trismus, okulogyr krise, Pisa-syndrom etc.

8. Dyskinesi 0 1 2  3 4 

Hyperkinetiske unormale bevegelser. Tilsynelatende meningsløse, uregelmessige og ufrivillige

bevegelser som observeres i ansikt, munn, tunge, kjeve, armer, bein og/eller trunkus. Vurder

choreatiske og atetotiske bevegelser, men ikke vurder tremor under dette punktet.

9. Samlet alvorlighetsgrad 0 1 2  3 4 

Samlet alvorlighetsgrad av ekstrapyramidale symptomer.


