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Belastningsgrad/
funktionsniveau

MGB

0 – Ikke vurderet

 Ingen beskrivelse af patientens funktionsniveau i forhold til job og socialt liv

1 – Fremragende
usædvanlig, velfungerende
social, job og fritid
(GAF 91-99)
2 – Meget god
over normalt gennemsnit
social, job og fritid
(GAF 81-90)
3 – God
normalt fungerende eller
nogen forstyrrelse enten
social eller job
(GAF 71-80)
4 – Rimelig
Moderat forstyrrelse enten
social eller job – eller nogen
forstyrrelse i begge
(GAF 51-70)

 Udsædvanlig velfungerende/bedre funktionsniveau end gennemsnittet
 Fungere uden problemer i både job og socialt
 Overkommer meget (inkl. fritid)

 Strålende funktionsniveau inden for en lang række områder, mister

 Velfungerende funktionsniveau.
 Ingen problemer/vanskeligheder job eller socialt

 Godt funktionsniveau på alle områder, interesseret i og i gang med

5 – Ringe
Udtalt forstyrrelse enten
socialt eller job – eller
moderat forstyrrelse i begge
(GAF 31-50)
6 – Meget ringe
Svær nedsættelse socialt og
job
(GAF 11-30)

7 – Ekstremt ringe
Ekstrem nedsættelse på alle
områder
(GAF 1-10

 Passer job, men er måske ikke fuldt ud velfungerende derhjemme i forhold til familie og pasning af hjem
 Hverdagsproblemer og bekymringer.
 Går på arbejde/socialt liv fungerer i nogen grad med fritid/venner/ dagligdagsgøremål.
Skyldes ikke somatisk sygdom

GAF

GAF 91-99
aldrig overblikket over problemer opsøges af andre på grund af
mange positive kvaliteter
GAF 81-90
et stort spektrum af aktiviteter, socialt velfungerende, generelt
tilfreds med tilværelsen, kun hverdagsproblemer og bekymringer
GAF 71-80

 Ubetydelig, midlertidig og situationsbestemt nedsat social job eller
uddannelsesmæssig funktion







Kan eventuelt ikke arbejde fuldtid, måske ofte sygemeldt
Har svært ved at koncentrere sig og udtrættes, kommer måske i konflikt med andre.
Vanskeligheder i forhold til at udfylde rolle i familien og passe hjem.
Måske ikke overskud til fritidsinteresserer.
Situationsbestemt nedsat funktion i social sammenhæng samt arbejdsmæssig eller uddannelsesmæssig
funktion er påvirket.
 Måske mentor, bostøtte, flexjob eller lignende
Skyldes ikke somatisk sygdom.

GAF 61-70
 Nogle vanskeligheder med job, socialt eller uddannelsesmæssig
funktioner (

 Evt. svært ved at komme ud, udtrættes, undgår kontakt
 Fungerer ikke uden støtte fra andre (flexjob, bostøtte, mentor)
 Evt. spinkelt / manglende netværk
 Evt. ofte i konflikter med andre.
 Evt. behov for aflastning i forhold til børn, fungerer ikke i fritid/med venner/dagligdagsgøremål.
Skyldes ikke somatisk sygdom.
 Manglende evne til at fungere inden for næsten alle områder.
 Ikke i job, måske pensioneret eller aktuelt helt uarbejdsdygtig
 Afhængig af andres støtte - evt. beboer på plejehjem, institution, bosted
 Hvis hjemmeboende magter ikke familie, isolerer sig, evt. aggressiv og udadreagerende, svært indsnævret
interessefelt.
 Evt. svært ved personlig hygiejne.
Skyldes ikke somatiks sygdom.
 Ekstrem nedsættelse.
 Har brug for støtte døgnet rundt i forhold til alt.

GAF 41-50
 Alvorlig forstyrrelse af sociale, job og uddannelsesmæssige
funktioner, (ingen venner, ude af stand til at bevare job)
GAF 31-40
 Større funktionssvigt på flere områder som job, social og fritid (job
og familieforhold forsømmes)

Ikke betydeligt nedsat funktionsniveau
Væsentligt – betydeligt nedsat funktionsniveau
Ekstrem nedsat funktionsniveau

GAF 51-60
 Moderate vanskeligheder med job eller uddannelse eller sociale
funktioner (problemer med at få venner, samarbejde og lignende)

GAF 21-30
 Manglende evne til at fungere inden for næsten alle områder (ligger
i sengen hele dagen, har ikke job eller social kontakt)
GAF 11-20
 Personen er lejlighedsvis ikke i stand til at opretholde minimal
personlig hygiejne, og basale behov.

 GAF 1-10
 Permanent ophævet evne til at opretholde minimal personlig
hygiejne


