30. "Knut" I m4gen
31. Trangt t br6stet (som ett
band 6ver br6stet) ........
32. Ostadlgaeller vlnglfgaben ...........:..
33. I(Anslor av f6rvtrrlng och
desorlentertng.......
34. IGllsvetdg ........
35. IGnslghet f6r hdga Uud .......
36. Ringnfngar t Oronen
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SZ. Orrtgt (angevad)

Totalsumma:
Ndr Du nu ffllt t formulAret och rdknat ut Din totalsumma kan Du JAmfOra
denna mot f6[fande krtterier:
Mild attack = 69 poang eler under
Moderat attack = 70-108
Stark attack = 109 och 6ver
Vad menas med en mlld, moderat och stark attack? En stark attack 6r en
panikattack dar Du upplever ett flertal syntom under en lAng tid; under en
mild attack 6r dina symtom fdrre, av kortare ldngd, eller bAde och. PoAngen
fdr moderata attacker har rdknats fram genom att be ett stort antal mdnniskor som besv6rades av panikattacker att fflh f formuldret. Medelattacken
fdr denna gnrpp ld,g mellan 70 UU 108 poing. Av och ttll besvirades iven
denna grupp av attacker som klassiflcerades som mtlda eller starka.

Klassiftkation av Dina symtom
De symtom som Du upplever kan varlera nAgot mellan oUka panikattacker.
Syntomen tenderar dock att hamna I grupper eller kategorier. Om Du har
ett s5nntom I en kategort 6r sannoltkheten stor att Du iven upplever nAgra
av de andra t den kategortn. Nedan f6[er de sex syntomkategorler som karakteriserar olika tlper av panlkattacker. Notera att vissa syntom hgAr under flera kategorter.

A: Foruimng
Kvivningskdnslor. (5)
I(6nslor av att vara frAnkopplad frAn kroppen. (13)
Overkltghetskinslor, som t en dr6m. (14)
Yrsel. (27)
Svtmntngsk6nslor. (28)
I(Anslor av f6rvtrrtng och desorlenterlng. (33)
Rlngnlngar I 6ronen. (36)

sgmtom
B. Flsiologiska
Hjertat sltu snabbt. (1)
HJertat slAr hArt. (3)
Kvivntngskdnslor. (5)
Skddg inombords. (10)
Hflnder eller hela kroppen skakar. (1f)
Andas snabbt. (I7)
SvArrgtreter att fe luft. (26)
I(allsvettig. (3a1
C. SgmtomJrartmngen
Konsttg kinsla i magen. (20)
Nerverna pA "helspann". (21)
"FJdrilar" t magen. (29)
"Knut" I magen. (30)
D. DomnWar
eher sticlcningar
Stickande kAnsla i hdnder eller f6tter. (7)
Domningar i hlnder eller f6tter. (12)
Domnlngar t kroppen. (25)
I(allsvettig. (34)

E Bnistsmfritor
Brdstsmdrtor. (2)
Tryck 6ver brdstet. (241
SvArlglreter att fe luft. (26)
TYengt i brdstet. (31)

F. Illamhende
Anslktet kinns hett. (2)
IllamAende.(16)
Andas snabbt. (17)
De flesta som besvAra,sav panikattacker upplever s5nntom frAn kategod B.
OcksA vanllgt 6r symtomen i kategori A. Mllda pantkattacker inkluderar ofta
s5rmtom frAn en eller tvA kategorier. Du kan nu r6hna fr-am Ditt eget medelvirde fbr varJe kategori genom att summera podngen i kategortn och dela
med antalet s5rmtom I den kategortn. FOr enkelhets slrull, f6tJs varJe symtom
av ett nummer lnom parentes. Detfa motsvarar numret pA symtomet i frAgeformulSret.
Symtomkategorier med ett medelvirde pA 2 eller under anger att kategorin tnte innehAller symtom som ir karakterlsflska fbr direa panikattacker.
Kategorler dir Du har en podng pA mellan 2 och 4 anger att den lreneh6ller
s5rmtom som flr framtridande fbr Direa panikattacker. Och vade kategori ddr
Du har en poing pA 6ver 4 anger att symtomen i denna kategori dr mycket
domlnerande inslag I Dina panikattacker. Att pA detta sAtt analysera symtomen under Dina panikattacker ger Dig en klarare bild av attackerna. SAdan tnforrratlon 6r vdrdefull, den hJalper Dig och din terapeut att koncentrera behandllngen mot de symtom som ir mest besvirande f6r Just Dlg.
Clum, G.A. (1990).ThePanicAttadr SymptomsQuestionnaire(PASQ).In Copingwith panic: A
drugfree approachto dealingwith awiety attack. Brooks/ColePublishingCompany:Pacific
Grove,Califomia.
Overs[Uningtill svenska:Copyright@BengtE. Westling19% @rel.version).Kognitiv beteendeterapi
vid paniksyndrom.

