
GAF SKÅR 
Ingen eller minimale symptomer 

F.eks mild eksamensangst. 
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81 

Gode funksjoner på alle områder 
Interessert og engasjert i et bredt spekter av sosiale 

aktiviteter. Er sosialt effektiv, og er stort sett tilfreds 
med livet. Bare dagligdagse problemer og bekymringer. 

Kontrollert markering av uenighet. 
Forventede og forbigående reaksjoner på 

psykososiale stressorer 
F.eks konsentrasjonsvansker etter en krangel 

80 
 
 

71 

Ubetydelig, midlertidig og situasjonsbetinget nedsatt 
sosial, yrkesmessig eller skolemessig fungering. 

F.eks midlertidig komme på etterskudd med 
lekser/oppgaver. 

Noen lette symptomer 
F.eks lettere nedstemthet eller moderate 

innsovningsvansker. 

70 
 

61 

Noen vansker i sosial, yrkesmessig eller skolemessig 
fungering. 

F.eks sporadisk skulking eller tyveri innenfor hjemmet 
Moderate symptomer 

F.eks avflatede følelser, omstendelig språk og/eller 
sporadiske panikkanfall 

60 
 

51 

Moderate vansker i sosial, yrkesmessig eller 
skolemessig fungering 

F.eks få venner eller konflikter med arbeidskolleger 
Alvorlige symptomer 

F.eks selvmordstanker eller alvorlige tvangsritualer 
50 
 
 

41 

Alvorlig forstyrrelse i sosial, yrkesmessig eller 
skolemessig fungering 

F.eks ingen venner, klarer ikke å holde på jobb eller 
hyppige butikktyverier 

En del forstyrrelse i realitetstesting, 
kommunikasjon eller stemingsleie 

Talen er av og til ulogisk, uklar eller irrelevant. 
Sviktende dømmekraft. 
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31 

Større funksjonssvikt innen flere områder, slik som 
arbeid, skole eller familieforhold 

F.eks unngår venner, forsømmer familien. Er ute av 
stand til å arbeid. 

 
Atferden er betydelig påvirket av 

vrangforestillinger, hallusinasjoner eller 
alvorlig forstyrrelse i kommunikasjon eller 

dømmekraft 
F.eks av og til usammenhengende, svært upassende 

atferd eller stadig opptatt av selvmord 

30 
 
 
 
 

21 

Manglende funksjonsevne på nesten aller områder. 
F.eks holder sengen hele dagen, har ingen jobb, venner 

eller hjem. 

Fare for å skade seg selv eller andre alvorlig 
F.eks selvmordsforsøk uten klar forventning om 

død, er ofte voldelig, manisk, stum eller 
konfabulerende. 
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11 

Av og til svikt i det å sørge for et minimum i 
personlig hygiene 

F.eks griser med avføring 

Vedvarende fare for å skade seg selv eller andre 
alvorlig 

F.eks gjentatte voldshandlinger eller alvorlig 
suicidalhandling med klar forventning om å dø. 
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1 

Vedvarende svikt i det å sørge for et minimum i 
personlig hygiene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GAF SKÅR 
GAF skåringsveiledning 

 
 
 Se bort fra de symptomer og den sosiale isolasjon som skyldes somatisk sykdom og fysisk 

handikap. 
 For øvrig må skåringen ikke bli påvirket av sekundære opplysninger slik som diagnose og 

medikasjon. 
 Unngå fortolkninger, unnskyldende betraktninger og indirekte resonnementer. Vær 

nøytral og passivt registrerende, ikke vurderende. 
 Når opplysningene ”spriker”, bruk da det symptom og den funksjonsindikator som gir 

laveste poengskår. 
 Skår symptomer og psykososial fungering hver for seg og anvend det laveste av disse to 

tallene som pasientens GAF-skår. 
 Unngå gjennomsnittsberegninger. 
 Angi skåringsverdi så nøyaktig som mulig uten å avrunde til en nærliggende tallverdi. 
 Skalaen angir bare eksempler innenfor hver gruppe. Di kan godt basere din vurdering på 

symptomer og funksjonsindikatorer som ikke er nevnt i skalaen. Disse må da plasseres i 
gruppen med tilsvarende sykdomsgrad (eks. ”lett – moderat – alvorlig”) 

 Skalaen angir også grader av sunnhet. De fleste mennesker befinner seg i området 65 – 85. 
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