
HAMD-kysely

Ensimmäinen käynti

Viikottainen käynti

1. Masentunut mieliala. Kattaa sekä verbaalisen että ei-verbaalisen surullisuuden, masennuksen, alakuloisuuden, 
avuttomuuden ja toivottomuuden tunteen ilmaisut.

Neutraali mieliala (0 p)

Epävarmaa, onko potilas tavallista surullisempi ja masentuneempi, ilmaisee esim. olevansa tavallista alakuloisempi. (1 p)

Ilmeisesti huoli epämiellyttävistä elämyksistä, ei kuitenkaan avuton eikä toivoton. (2 p)

Masennuksen selvät ei-verbaaliset ilmaisut ja/tai ajoittainen voittamaton avuttomuus tai toivottomuus. (3 p)

Verbaaliset ja ei-verbaaliset toivottomuuden ilmaisut värittävät haastattelua eikä potilas ole johdateltavissa. (4 p)

2. Itsesyytökset ja syyllisyydentunteet. Kattaa alentuneen itsekunnioituksen syyllisyydentuntoineen.

Ei itsesyytöksiä eikä syyllisyydentunnetta (0 p)

Epävarmat itsesyytökset, koska potilas vain huolestunut nykyisen sairautensa aiheuttamasta taakasta perheelle ja 
työtovereille vähentyneen  työkyvyn vuoksi. (1 p)
Selvät itsesyytökset ja syyllisyydentunteet, koska potilas huolestunut nykyvaihetta aikaisemmista asioista. Syyttää esim. 
itseään pienistä laiminlyönneistä ja virheistä ja siitä, ettei ole toiminut velvollisuuksiensa mukaan tai on aiheuttanut 
toisille harmia. (2 p)
Ankarat syyllisyydentunteet. Ilmaisee usein pitävänsä tilaansa eräänlaisena rangaistuksena. Jos potilas kuitenkin 
älyllisellä tasolla ymmärtää käsityksensä vääräksi, arvioidaan 3. (3 p)

Pitää tiukasti kiinni syyllisyydentunteestaan vasta-argumenteista huolimatta, joten voidaan puhua 
harhakäsityksestä. (4 p)

3. Suisidaaliset  impulssit

Ei itsemurha-ajatuksia (0 p)

Potilas tuntee, ettei elämä ole elämisen arvoista, mutta ei ilmaise halua kuolla. (1 p)

Halu kuolla ilman itsemurhasuunnitelmia. (2 p)

Mahdolliset itsemurhasuunnitelmat (3 p)

Haastattelua edeltävinä päivinä itsemurhayrityksiä tai osastolla erityisseurannassa epäillyn itsemurhavaaran 
vuoksi. (4 p)

4. Nukahtamisvaikeudet. Arvioidaan sedatiivisesta tai hypnoottisesta lääkityksestä riippumatta.

Ei nukahtamisvaikeuksia. (0 p)

Potilas on kerran tai pari kuluneena kolmena yönä maannut vuoteessaan yli 30 minuuttua ennen nukahtamista. (1 p)

Kuluneena kolmena yönä potilas on jatkuvasti maannut vuoteessaan yli 30 minuuttia ennen nukahtamista. (2 p)

5. Katkonainen uni. Potilas herää kerran tai useita kertoja yön aikana (jos syy on WC:ssä käynti ja välitön 
nukahtaminen sen jälkeen, arvioidaan 0). Arviointi sedatiivisesta tai hypnoottisesta lääkityksestä riippumatta.

Katkoton uni (0 p)

Kerran tai kaksi kuluneina kolmena yönä. (1 p)

Vähintään kerran yössä. (2 p)

Developed by Dr. Max Hamilton of the University of Leeds, England, in 1960. The scale has been widely used in clinical practice and become a standard in 
clinical trials. 



HAMD-kysely

6. Aikainen herääminen. Potilas herää suunniteltua aikaisemmin itseensä tai ympäristöönsä liittyvistä syistä. 
Arvioidaan lääkityksestä riippumatta.

Herää tavalliseen aikaan. (0 p)

Herää vähemmän kuin yhtä tuntia suunniteltua aikaisemmin (ja pystyy jälleen nukahtamaan). (1 p)

Herää vakituisesti tai enemmän kuin yhtä tuntia suunniteltua aikaisemmin. (2 p)

7. Työ ja harrastukset. Kattaa sekä työsuoritukset että motivaation. Huomaa, että väsymyksen fyysiset manifestaatiot 
arvioidaan yleisten somaattisten oireiden yhteydessä.
A. Ensimmäinen arviointi

Tavallinen aktiviteetti (0 p)

Ilmaisee riittämättömyyttä johtuen motivaation puutteesta tai vaikeuksista suoriutua työtehtävistä, joskin on 
selvinnyt ilman suoritustason alenemista. (1 p)

Selvempi vajaatoiminta johtuen puuttuvasta motivaatiosta ja/tai päivittäisiin työsuorituksiin liittyvistä ongelmista. 
Potilaalla on alentunut työkyky, ei pysty ylläpitämään tavallista nopeutta, vähemmän suorituksia työpaikalla tai 
kotona. Jää mahdollisesti kotiin muutamaksi päiväksi tai pyrkii lähtemään työpaikalta aikaisin. (2 p)

Sairauslomalla. Sairaalassa (päivä- tai kokovuorokausipotilaana), mutta osallistuu osaston askareisiin pari tuntia 
päivittäin. (3 p)

Sairaalahoidossa ja enimmäkseen toimettomana osallistumatta osaston askareisiin. (4 p)
B. Viikottaiset arvioinnit

Tavallinen aktiviteetti (0 p)

Työssä, mutta suoritustaso on alentunut johtuen puuttuvasta motivaatiosta tai vaikeuksista suoriutua tavallisista 
tehtävistään. (1 p)
Sairaalassa tai sairauslomalla, osallistuu 3-4 tuntia päivässä askareisiin osastolla (tai kotona), mutta pystyy 
palaamaan työhön vain alentuneella suoritustasolla. (2 p)
Kykenemätön tekemään tavallista työtään, mutta osallistuu 3-4 tuntia päivässä osaston askareisiin. Voi 
mahdollisesti siirtyä päiväpotilaaksi, mutta kotiuttamista ei suositella. (3 p)

Kokovuorokausipotilaana sairaalassa eikä pysty osallistumaan askareisiin osastolla. (4 p)

8. Estyneisyys, hidastuneisuus.

Tavallinen verbaalinen aktiviteetti, tavallinen motoriikka ja asialliset ilmeet. (0 p)

Puhe lievästi tai epävarmasti hidastunut, mimiikka lievästi tai epävarmasti estynyt. (1 p)

Selvästi hidastunut puhe, taukoja, estynyt, hidas mimiikka. (2 p)

Haastattelu huomattavasti pidentynyt johtuen pitkistä latenssiajoista ja lyhyistä vastauksista. Kaikki liikkeet 
hidastuneet. (3 p)

Haastattelu on mahdoton johtuen motorisesta estyneisyydestä ja stuporista. (4 p)

9. Agitaatio (motorinen levottomuus)

Tavallinen motoriikka ja asialliset ilmeet (0 p)

Lievä tai epävarma agitaatio, pyrkii esim. vaihtamaan asentoa tai raapii päätään. (1 p)

Potilas on levoton, vääntää käsiään, vaihtaa asentoa jatkuvasti ja liikkuu jonkin verran ympäriinsä osastolla. (2 p)

Potilas ei pysy paikallaan haastattelun aikana ja/tai liikkuu ympäriinsä osastolla. (3 p)

Haastattelu toteutetaan potilaan liikkuessa huoneessa. Potilas kävelee lähes jatkuvasti edestakaisin, riisuutuu ja 
haroo hiuksiaan. (4 p)

Developed by Dr. Max Hamilton of the University of Leeds, England, in 1960. The scale has been widely used in clinical practice and become a standard in 
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10. Ahdistus (psyykkinen). Jännitys, ärtymys, huolestuneisuus, epävarmuus tai suorastaan suunnaton kauhu. 
Ahdistuselämyksien ("psyykkisten" eli "sentraalisten" ahdistusilmiöiden) erottaminen fysiologisista ("perifeerisistä") 
ahdistuksen oireista, kuten käsien vapinasta tai hikoilukohtauksista voi tuottaa vaikeuksia. Tärkeintä on potilaan 
huolestuneisuuden, epävarmuuden ja pelon kuvaus, siis psyykkinen ("sentraalinen") ahdistus.

Ei tavallista enemmän eikä vähemmän epävarma tai ärtynyt. (0 p)

Epävarma ärtyneisyys tai epävarmuus (1 p)

Selvemmät pelokkuuden tai ärtyneisyyden ja tilan hallintavaikeuksien ilmaisut. Oireet eivät kuitenkaan vaikuta potilaan 
päivittäisiin toimintoihin, koska huolet eivät koske keskeisiä seikkoja. (2 p)
Pelokkuuden ja epävarmuuden hallinta ajoittain hankalaa, koska huolet koskevat keskeisimpiä mahdollisia haittoja 
tulevaisuudessa. Ahdistus voidaan kokea paniikkeina, ylivoimaisena kauhuna. Vaikuttaa ajoittain päivittäisiin 
toimintoihin. (3 p)
Niin usein esiintyvä pelon tunne, että se selvästi vaikuttaa päivittäisiin toimintoihin. (4 p)

11. Ahdistus (somaattinen). Kattaa kaikki ahdistuksen fysiologiset oireet. Kaikki tunnetilat sen sijaan arvioidaan 
psyykkisen ahdistuksen yhteydessä.

Ei tavallista enempää eikä vähempää keskittynyt ahdistuksen aiheuttamiin somaattisiin elämyksiin. (0 p)

Tilapäiset heikkouden tuntemukset kuten vastaoireita, hikoilua tai vapinaa, oireet kuitenkin epämääräisiä ja 
epävarmat. (1 p)
Ajoittain vatsaoireita, hikoilua, vapinaa tms. oireet kuvataan selkeästi, mutta ne eivät ole vaikeita eivätkä aiheuta 
työkyvyttömyyttä, eivät siis vaikuta potilaan päivittäisiin toimintoihin. (2 p)
Ahdistuksen fysiologiset manifestaatiot ovat selvät ja ajoittain pelottavat. Vaikuttavat ajoittain potilaan päivittäisiin 
toimintoihin. (3 p)
Lukuisat jatkuvat ahdistuksen fysiologiset manifestaatiot, jotka ajoittain tekevät potilaan työkyvyttömäksi. Vaikuttavat 
selvästi päivittäisiin toimintoihin. (4 p)

12. Gastrointestinaaliset oireet. Oireet voivat olla peräisin koko ruuansulatuskanavasta. Suun kuivuminen, 
ruokahaluttomuus ja ummetus ovat mahaväänteitä ja -kipuja tavallisempia. Pidetään erillään gastrointestinaalisista 
ahdistuksen oireista ("perhoset" mahassa tai vetiset ulosteet) sekä nihilistisistä käsityksistä: ei ulostusta viikkoihin tai 
kuukausiin; sisälmykset kuihtuneet; nämä oireet arvioidaan hypokondrian yhteydessä.

Ei ruuansulatuskanavaan liittyviä valituksia (tai samanlaiset oireet kuin ennen depressiovaihetta). (0 p)

Potilas syö kehottamatta ja ravinnon saanti lähes normaali, mutta ruoka mauton (tai kaikki ruuat saman makuisia) ja 
tupakka ilman aromia. Ajoittainen ummetus. (1 p)
Ravinnon otto puutteellista ja potilasta on kehotettava syömään. Yleensä selvä ummetus. Ummetuslääkettä kokeiltu, 
apu vähäistä. (2 p)

13. Somaattiset yleisoireet. Keskeisiä ovat heikkouden ja uupumuksen tunteet sekä energian puute, mutta myös 
epämääräiset lihassäryt sekä niska-, selkä- ja raajakivut, esim. lihaspäänsärky.

Ei tavallista enempää eikä vähempää väsymystä eikä ruumiillisia epämiellyttäviä tuntemuksia. (0 p)

Epävarma tai hyvin lievä lihasheikkous tai muunlaiset ruumiilliset tuntemukset. (1 p)

Selvästi tai jatkuvasti väsynyt ja uupunut ja/tai ruumiilliset oireet kuten lihaspäänsärky. (2 p)

14. Sukupuolinen mielenkiinto. Tämä kohta voi tuottaa hankaluuksia varsinkin vanhusten osalta. Miehiltä on 
yritettävä tiedustella seksuaalisia harrastuksia ja haluja, naisilta kiinnostusta sekä toimintaan että tyydytykseen 
nähden.

Tavallinen sukupuolinen mielenkiinto. (0 p)

Epävarma tai lievästi alentunut mielenkiinto ja nautinto. (1 p)

Selvästi alentunut seksuaalinen mielenkiinto, usein toiminnallinen impotenssi miehillä ja haluttomuus naisilla. (2 p)

Developed by Dr. Max Hamilton of the University of Leeds, England, in 1960. The scale has been widely used in clinical practice and become a standard in 
pharmaceutical trials. 
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15. Hypokondria. Tarkoittaa keskittymistä ruumiillisiin oireisiin ja toimintoihin (somaattisen sairauden 
puuttuessa).

Ei osoita tavallista suurempaa mielenkiintoa suhteessa arkisiin lieviin ruumiillisiin tuntemuksiin. (0 p)

Lievästi tai epävarmasti lisääntyvissä määrin keskittynyt ruumiilliseen tilaansa. (1 p)

Potilas on hyvin huolestunut ruumiillisesta tilastaan. Ilmaisee ajatuksia elimellisestä viasta ja pyrkii "somatisoimaan" 
kliinistä tilaa. (2 p)
Potilas on vakuuttunut somaattisesta viasta, joka saattaa selittää hänen oireensa (aivokasvain, mahasyöpä tms.), mutta 
voidaan tilapäisesti rauhoittaa vakuuttamalla, ettei asian laita ole näin. (3 p)
Huoli oireista on luonteeltaan paranoidinen. Hypokondriset harhakäsitykset sisältävät usein nihilistisiä piirteitä tai 
itsesyytöksiä: mätänee sisäisesti, hyönteiset syövät kudoksia, sisälmykset umpeutuneet tai kuihtuneet, potilaan haju tai 
kuppa tarttuu toisiin potilaisiin jne. Vastatodisteet eivät vaikuta. (4 p)

16. Sairaudentunteen puuttuminen. Tämä kohta on luonnollisesti mielekäs vain, jos arvioija on vakuuttunut potilaan 
depressiivisestä tilasta haastatteluhetkellä. 

Potilas myöntää potevansa masennusoireita tai "hermostollista" sairautta. (0 p)

Potilas myöntää olevansa masentunut, mutta ei pidä sitä sairautena, vaan sekundaarisessa suhteessa esim. 
aineenvaihduntahäiriöihin, ilmastoon tai työrasitukseen. (1 p)
Kieltää olevansa lainkaan sairas. Harhaluuloinen potilas on luonnollisesti vailla sairaudentunnetta. Näin ollen on 
kiinnitettävä huomiota potilaan suhtautumiseen syyllisyys- ja hypokondrisiin oireisiinsa, mutta myös muihin 
harhaluuloihin. (2 p)

17. Painon lasku. Pyrittävä saamaan objektiivisia tietoja. Ellei sellaisia ole, on arvioitava konservatiivisesti.

A. Ensimmäisen arvioinnin yhteydessä. Tämä kohta kattaa koko ajankohtaisen sairausvaiheen.

Ei painon laskua. (0 p)

Painon lasku 1-2.5 kg. (1 p)

Painon lasku 3 kg tai enemmän. (2 p)

B. Viikottaiset arvioinnit.

Ei painon laskua. (0 p)

0,5 kg:n painon lasku. (1 p)

1 kg:n painon lasku tai enemmän viikossa. (2 p)

Pisteet yhteensä:

Developed by Dr. Max Hamilton of the University of Leeds, England, in 1960. The scale has been widely used in clinical practice and become a standard in 
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Developed by Dr. Max Hamilton of the University of Leeds, England, in 1960. The scale has been widely used in clinical practice and become a standard in 
pharmaceutical trials. 

Yli 15 pistettä = vakava masennus
8-15 pistettä = lievä masennus
0-7 pistettä = ei masennusta

Tulosten tulkinta
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1. Masentunut mieliala. Kattaa sekä verbaalisen että ei-verbaalisen surullisuuden, masennuksen, alakuloisuuden, avuttomuuden ja toivottomuuden tunteen ilmaisut.
2. Itsesyytökset ja syyllisyydentunteet. Kattaa alentuneen itsekunnioituksen syyllisyydentuntoineen.
3. Suisidaaliset  impulssit
4. Nukahtamisvaikeudet. Arvioidaan sedatiivisesta tai hypnoottisesta lääkityksestä riippumatta.
5. Katkonainen uni. Potilas herää kerran tai useita kertoja yön aikana (jos syy on WC:ssä käynti ja välitön nukahtaminen sen jälkeen, arvioidaan 0). Arviointi sedatiivisesta tai hypnoottisesta lääkityksestä riippumatta.
Developed by Dr. Max Hamilton of the University of Leeds, England, in 1960. The scale has been widely used in clinical practice and become a standard in clinical trials. 
HAMD-kysely
6. Aikainen herääminen. Potilas herää suunniteltua aikaisemmin itseensä tai ympäristöönsä liittyvistä syistä. Arvioidaan lääkityksestä riippumatta.
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8. Estyneisyys, hidastuneisuus.
9. Agitaatio (motorinen levottomuus)
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15. Hypokondria. Tarkoittaa keskittymistä ruumiillisiin oireisiin ja toimintoihin (somaattisen sairauden puuttuessa).
16. Sairaudentunteen puuttuminen. Tämä kohta on luonnollisesti mielekäs vain, jos arvioija on vakuuttunut potilaan depressiivisestä tilasta haastatteluhetkellä. 
17. Painon lasku. Pyrittävä saamaan objektiivisia tietoja. Ellei sellaisia ole, on arvioitava konservatiivisesti.
A. Ensimmäisen arvioinnin yhteydessä. Tämä kohta kattaa koko ajankohtaisen sairausvaiheen.
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Ei masennusta
Lievä masennus
Vakava masennus
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