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Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet 
Föräldraformulär avsett att fånga dissociativa symtom hos yngre barn. Innehåller 20 beskrivningar av 
beteenden av dissociativ karaktär. Förälder/motsvarande markerar på en tregradig Likertskala (Sant, 
Delvis eller ibland sant, Helt osant) hur väl respektive påstående beskriver barnets beteenden nu eller 
inom de senaste 12 månaderna. CDC är avsett att användas för screening av dissociativa symtom och 
forskning. Användbart i behandling som ett stöd vid bedömning och uppföljning, men inte som ensamt 
diagnostiskt instrument.  

Krav på utbildning för användare 
Inga formella krav 

Målpopulation 
5-12 år 

Versioner 
Version 3 
Svensk översättning finns. 

Antal items/Administreringstid 
20 frågor 

Reliabilitet 
God, Chronbachs α .86. (Putnam m.fl. 1994) 

Validitet 
God. Visats ha hög samstämmighet med kliniska bedömningar samt kunna diskriminera mellan barn 
som har multipel personlighetsstörning (dissociativ identitetsstörning) och dissociativt syndrom UNS 
(Putnam med flera 1994).  

Normer/Svenska normer 
Inga svenska normer. Ingen svensk validering. Använts i många internationella studier. 
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Cut-off värden 
Excelblad för poängberäkning finns och indikerar poängvärdena 12 och 19. 
En poängsumma på 12 eller över kan vara en indikation på att en dissociativ störning föreligger. En 
poängsumma på 19 och över ger anledning att misstänka dissociativ identitetsstörning (Putnam 1997). 

Licensinnehavare och/eller distributör (Adress/hemsida) 
Översatt med tillstånd av författaren. Copyright på den svenska översättningen (Nilsson med flera)  
men den får användas fritt för forskning och klinisk verksamhet. 

Kostnad (initial-fortsatt användning) 
Ingen 

Kommentar 
Yngre barn tenderar att få något högre poäng. Putnam påpekar att icke dissociativa barn ibland får 1-3 
poäng för högt resultat när deras föräldrar fyller i formuläret för första gången, antagligen för att 
frågorna får föräldrarna att uppmärksamma mindre dissociativa fenomen de inte tidigare tänkt på.  
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