
GAD-7 självskattningsfrågor 
Har du under de senaste två veckorna besvärats av något av detta?

Inte alls Flera  
dagar

Flertalet  
dagar

Så gott som 
dagligen 

Känt mig nervös, orolig, spänd
Inte kunnat låta bli att ängslas
Ängslats för mycket för olika saker  
Haft svårt att koppla av
Varit så rastlös att det varit svårt 
att sitta still
Varit retlig och lättstörd
Varit rädd, som om något förfärligt 
skulle kunna hända

Om något av detta förekommit, hur påverkade det din arbetsförmåga,  
hemsysslor och relationer?  
Inte alls 
Lite 
Mycket 
Påtagligt störande 

Översättning av Christer Allgulander
Ref Spitzer et al. Arch Intern Med 2006;166:1092-97
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Här finner du hjälpmedel för att ställa diagnosen Generaliserat Ångestsyndrom (GAD). 
Först ett enkelt frågeformulär som patienten kan fylla i i väntrummet för att fånga upp  
besvärande ångest- och depressionssymtom. Sedan ett formulär där patienten mer  
ingående får besvara frågor om typiska symtom vid generaliserad ångest. Och slutligen  
ett utdrag ur den strukturerade intervjun MINI som du använder i läkarsamtalet för att 
bekräfta de diagnostiska kriterierna för GAD. Betänk att liknande symtom kan före-  
komma i samband med depression, alkoholberoende och hypertyreos. 

Ytterst är det naturligtvis du som ställer en klinisk diagnos utifrån din erfarenhet  
och ditt omdöme.

O. Generaliserat Ångestsyndrom
(➔ betyder: gå direkt till diagnosrutan, ringa in nej och fortsätt med nästa avsnitt)

O1  a Har du varit avsevärt oroad eller ängslig för  NEJ ➔ JA 
 flera saker under de senaste 6 månaderna?

 b Känner du denna oro för det mesta? NEJ ➔ JA

Är patientens ängslan uteslutande begränsad till eller förklaras  
den bättre av något tidigare genomgånget syndrom? NEJ JA ➔

O2 Tycker du att det är svårt att kontrollera denna oro eller stör  
den din förmåga att koncentrera dig på vad du gör? NEJ ➔ JA

O3 Koda NEJ för följande frågor om symtomen är begränsade till  
drag av någon störning som diagnosticerats tidigare.

När du var ängslig under de senaste 6 månaderna, var det så att du för det mesta:

 a Kände dig rastlös, uppskruvad eller irriterad? NEJ JA

 b Kände dig spänd? NEJ JA

 c Kände dig trött, svag eller lätt blev uttröttad?  NEJ  JA

 d Hade svårt att koncentrera dig eller blev alldeles tom  
 i huvudet?  NEJ  JA

 e Kände dig lättretlig? NEJ  JA

 f Hade sömnproblem (svårt att somna in, vaknade upp mitt  
 i natten, vaknade alldeles för tidigt på morgonen eller sov  
 för mycket)? NEJ  JA

Har 3 eller fler O3-svar kodats JA? NEJ JA
  Generaliserat
  Ångestsyndrom
  Pågående

Materialet har granskats och godkänts av Docent Christer Allgulander, Karolinska institutet.

HAD-S
Frågor som relaterar till ångest har udda nummer och de som relaterar till depression har 
jämna nummer.

Poäng
Inte alls = 0
Av och till = 1
Ofta = 2
Mestadels = 3

Ångest
0–6 Ingen besvärande ångest
7–10 Mild till måttlig ångest
>10 Förekomst av kliniskt relevanta ångestsymtom. Bör utredas vidare.

Depression
0–6 Ej deprimerad
7–10 Nedstämdhet
>10 Förekomst av kliniskt relevanta depressionssymtom. Bör utredas vidare.

GAD-7
Poäng
Inte alls = 0
Flera dagar = 1
Flertalet dagar = 2
Så gott som dagligen = 3

GAD
5=mild GAD
10=moderat GAD
15=svår GAD
Vid ≥10 rekommenderas fördjupad diagnostisering.
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