
AUDIT

Hur ofta har Du under senaste året druckit någon form av 
alkohol?

 (0)  Aldrig 

 (1)  En gång i månaden, eller mindre 

 (2)  2–4 ggr i månaden 

 (3)  2–3 ggr i veckan 

 (4)  4 ggr i veckan eller mer 

 Hur många glas alkohol dricker Du under en typisk dag 
när Du dricker?

 (0)  1 eller 2 

 (1)  3 till 4 

 (2)  5 till 6 

 (3)  7 till 9 

 (4)  10 eller fl er 

 Hur ofta dricker Du 5 om du är KVINNA eller 6 om du är 
MAN* glas alkohol eller mer vid ett och samma tillfälle?

 (0)  Aldrig 

 (1)  Mindre än 1 gång per månad 

 (2)  En gång i månaden 

 (3)  En gång i veckan 

 (4)  Dagligen eller nästan dagligen 

 Hur ofta under det senaste året har Du funnit att Du inte 
kunnat stoppa att dricka alkohol när Du väl börjat?

 (0)  Aldrig 

 (1)  Mindre än 1 gång/månad 

 (2)  En gång i månaden 

 (3)  En gång i veckan 

 (4)  Dagligen eller nästan dagligen 

 Hur ofta under det senaste året har Du låtit bli att göra 
det Du skulle gjort därför att Du drack alkohol?

 (0)  Aldrig 

 (1)  Mindre än 1 gång/månad 

 (2)  En gång i månaden 

 (3)  En gång i veckan 

 (4)  Dagligen eller nästan dagligen 

AUDIT är en strukturerad intervju, som utvecklats av WHO. Den 
innehåller frågor om aktuell alkoholkonsumtion, beroendesymtom och 
alkoholrelaterade problem. Frågorna gäller det senaste året. 

Med glas alkohol 
nedan menas:
1 burk (50 cl) folköl eller

1 burk (33 cl)starköl eller

1 glas (10-12 cl) vin eller

1 glas (6 cl) starkvin eller

1 glas (4 cl) starksprit  

Namn

Personnr

Översättning som bygger på AUDIT Core Questionnaire

 Hur ofta under det senaste året har Du behövt inta 
alkohol på morgonen för att komma igång efter att ha 
druckit mycket alkohol dagen före?

 (0)  Aldrig 

 (1)  Mindre än 1 gång/månad 

 (2)  En gång i månaden 

 (3)  En gång i veckan 

 (4)  Dagligen eller nästan dagligen 

 Hur ofta under det senaste året har Du haft skuldkäns-
lor eller varit ångerfull efter att ha druckit alkohol?

 (0)  Aldrig 

 (1)  Mindre än 1 gång/månad 

 (2)  En gång i månaden 

 (3)  En gång i veckan 

 (4)  Dagligen eller nästan dagligen 

 Hur ofta under det senaste året har det varit omöjligt 
för Dig att komma ihåg vad som hände kvällen innan där-
för att Du druckit alkohol?

 (0)  Aldrig 

 (1)  Mindre än 1 gång/månad 

 (2)  En gång i månaden 

 (3)  En gång i veckan 

 (4)  Dagligen eller nästan dagligen 

 Har Du eller någon annan blivit skadad som ett resultat 
av Ditt drickande?

 (0)  Nej 

 (2)  Ja, men inte under senaste året 

 (4)  Ja, under det senaste året 

 Har någon släkting, vän, läkare eller någon annan inom 
sjukvården varit oroad över Ditt drickande eller föreslagit 
att Du bör minska konsumtionen?

 (0)  Nej 

 (2)  Ja, men inte under det senaste året 

 (4)  Ja, under det senaste året 

   Totalsumma: _____

*Ref. NIAAA 2000


