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Användningsområde:
CGI-S är en bedömarskattning. Den är avsedd att användas för att kvantifiera bedömarens
intryck av hur svårt psykiskt sjuk en patient är under och i samband med
undersökningstillfället. Bedömningen görs mot bakgrund av bedömarens samlade kliniska
erfarenhet av just denna patientpopulation, exempelvis de med depressiv episod. Om
patienten lider av flera psykiska sjukdomar/tillstånd ska den sammanlagda effekten av dessa
bedömas. Både symtomnivå och funktionspåverkan ska vägas in i bedömningen av
sjukdomsgrad. Tidsintervall: just nu.
Observera att bedömningen ska avse ”dagsformen”, dvs inte hela den aktuella
sjukdomsepisoden.
Tolkning:
0 = Ej bedömt
1 = Normal, inte alls sjuk
2 = Gränsfall för psykisk sjukdom
3 = Lindrigt sjuk
4 = Måttligt sjuk
5 = Påtagligt sjuk
6 = Allvarligt sjuk
7 = Bland de mest extremt sjuka patienterna
Exempel 1: Kvinna med läkemedelsbehandlad ADHD och depressiv episod för vilken hon nu
behandlats framgångsrikt med ECT . Skattning med CGI-S görs för utvärdering efter sista
ECT . Den depressiva episoden har i princip helt gått i remission, så nuvarande symtom och
funktionspåverkan härrör bara från ADHD. Förslag till CGI-S i samband med att ECT
avslutas: 3 (Lindrigt sjuk) . Kommentar: Eftersom patienten lider av flera diagnoser/tillstånd
ska den sammanlagda effekten av dessa bedömas.
Exempel 2: Kvinna med emotionellt instabil personlighetsstörning som föregående dag lades
in akut på vårdavdelningen i mycket agiterat tillstånd. Det förekom själskadehandlingar,
psykomotorisk agitation, höga rop och hot. Patienten blev föremål för tvångsåtgärder enligt

LPT då hon störde ordningen på avdelningen. Nu vill hon bli utskriven. Hon känner sig lugn,
och har också fungerat väl på avdelningen under förmiddagen: skött sin ADL, gjort en
adekvat planering för de kommande dagarna och uppvisar ett väsentligen normalt psykiatriskt
status. Förslag till CGI-S: 1-2. (Normal, inte alls sjuk eller Gränsfall för psykisk sjukdom)
Kommentar: Tidsintervall för CGI-S bedömningen är ”just nu”, så gårdagens symtom och
funktionsnivå ska inte tas i beaktande.
Exempel 3: Man med schizoaffektiv sjukdom, behandlad med stämningsstabiliserare och
neuroleptika. Nu neutralt stämningsläge, inga vanföreställningar eller hallucinationer. Dock
mycket låg funktionsnivå, måste ha hjälp med att betala räkningar, handla, städa och är
mycket passiv. Förslag till CGI-S: 5 (Påtagligt sjuk). Kommentar: den mycket låga
funktionsnivån gör att sjukdomsgraden är påtaglig, trots avsaknad av affektiva eller
psykotiska symtom.
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