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1. Att mäta och förstå (positiv) psykisk
hälsa bland ungdomar

Kontakt: fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se

Fredrik Söderqvist – Region Västmanland & Uppsala universitet

Slutsats och betydelse

Den här studien visar att Mental Health Continuum – Short Form (MCH-SF) mäter psykisk hälsa bland svenska 

ungdomar på ett psykometriskt tillfredsställande sätt. Därmed finns nu ett svenskt enkätinstrumentet för att:       

(1) följa utvecklingen av (positiv) psykisk hälsan i befolkningen, (2) studera skillnader (ojämlikhet) mellan grupper

och (3) utvärdera effekterna av främjande insatser.

Metod
Studien baserades på Liv och hälsa ung 2014, en 

tvärsnittsundersökning som genomförs på skoltid. I 

studien inkluderades elever från Västerås i årskurs 9 

i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Totalt ingick 

2680 individer som besvarade ett omfattande 

frågeformulär om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. 

Bland dess frågor ingick MHC-SF.

MHC-SF består av 14 frågor som ska mäta psykisk 

hälsa utifrån tre typer av välbefinnande. Dessa har 

sin teoretiska grund i två forskningstraditioner, en 

med fokus på emotionellt (hedoniskt) välbefinnande 

och två med fokus på social- och psykologisk 

funktion (eudaimoniskt välbefinnande). 

För att utvärdera instrumentets reliabilitet och 

faktoriella struktur (construct validity) användes 

Cronbach´s alpha och Konfirmatorisk faktoranalys 

(Confirmatory Factor Analysis med Robust Maximum 

Likelihood Estimation). Den senare utvärderar i 

vilken utsträckning respondenternas skattningarna 

(av hur ofta de under den senaste månaden har 

upplevt 14 ”symptom” på psykisk hälsa) passar en 

på förhand bestämd modell över den psykisk hälsan 

och dess underliggande komponenter (Figur 1). 

Eftersom faktoranalysen bekräftade instrumentets 

trefaktoriella struktur är det därmed meningsfullt att 

beräkna Cronbach´s alpha koefficienter för såväl 

respektive delskala som den totala skalan. Samtliga 

koefficienter får anses tillfredställande då värdet 1 är 

högsta möjliga reliabilitet. Reliabiliteten för den totala 

skalan (0,92) är utmärkt, se Tabell 1. 

Bakgrund
Psykisk hälsa är inte detsamma som frånvaro av 

psykisk ohälsa. I den epidemiologiska bevakningen 

av ungas hälsa bör psykisk hälsa därför mätas med 

ett för ändamålet särskilt utformat instrument. 

Lämpligen väljs då ett instrument som i linje med 

Världshälsoorganisationens definition av psykisk 

hälsa omfattar de tre komponenterna emotionellt 

välbefinnande och psykologisk- samt social funktion.

Syfte
Den här studien syftade till att genomföra en 

psykometrisk utvärdering av frågeinstrumentet MHC-

SF i en ungdomspopulation. Instrumentet är särskilt 

framtaget för att mäta närvaro av psykisk hälsa men 

har inte tidigare validerats på svenska ungdomar. 

Tabell 1. Beskrivning av instrumentets interna reliabilitet utifrån 

Cronbach´s alpha koefficienter.

Figur 1. Den faktoriella strukturen för mätinstrumentet Mental Health 

Continuum – Short Form.

Skalor Cronbach´s alpha (0-1)

Emotionellt välbefinnande 0.88

Socialt välbefinnande 0.79

Psykologiskt välbefinnande 0.88

Totalskalan (Psykisk hälsa) 0.92

Resultat
Resultatet av faktoranalysen visar att modellen 

passar data väl (Root Mean Square Error of 

Approximation = 0.066; Comparative Fit Index = 

0.942). Det vill säga, den psykiska hälsan som 

instrumentet mäter kan förstås utifrån de tre typerna 

av välbefinnande som beskrivs i metoden och som 

framgår av Figur 1.

Hur ofta den senaste månaden har du känt…?

Aldrig En eller två gånger 1 gång/ vecka 2-3 gånger/ vecka Nästan dagligen Dagligen



2. Skillnader i (positiv) psykiska hälsa bland 
Västmanländska ungdomar

Fredrik Söderqvist – Region Västmanland & Uppsala universitet

fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se

Slutsats och betydelse

Studien visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader i psykisk hälsa inom fyra av sex studerade indelnings-

grunder. Av dessa är det framförallt skillnader mellan grupper med olika socioekonomisk status (SES) som är av 

sådan storlek att de kan anses ha praktisk betydelse. Åtgärder för att reducera skillnader i psykisk hälsa bör 

därför i första hand anpassas så att de i omfattning och utformning tar särskild hänsyn till grupper med olika SES.

Metod
Analyserna baserades på den återkommande tvärsnittsstudien Liv 

och hälsa ung Västmanland, undersökningsåren 2014 och 2017. 

Studiepopulationen bestod av ungdomar i årskurs 9 i grundskolan 

och årskurs 2 i gymnasiet. Deltagandet var 78 % 2014 och 76 % 

2017, vilket motsvarar totalt 7 637 ungdomar varav 52 % var tjejer. 

Psykisk hälsa mättes med instrumentet Mental Health Continuum –

Short Form (MHC-SF). Instrumentet består av 14 frågor, och 

beskrivs närmare i postern bredvid. Poängen från respondenternas 

skattningar på dessa frågor summerades och användes för 

analysen av skillnaderna i psykisk hälsa mellan grupper. Max-

poängen i den här studien var 60 som kan relateras till medelvärdet 

(M) för de olika grupperna i Tabell 1.

Skillnader i psykisk hälsa mellan grupper studerades utifrån 

medelvärden och med såväl univariabel- som multivariabel analys. 

Den senare innebär att effekten av respektive indelningsgrund på 

medelvärden i psykisk hälsa presenteras med hänsyn tagen till 

samvariation med övriga indelningsgrupper. Detta är viktigt 

eftersom ingen av skillnaderna existerar i ett vakuum utan det finns 

en samvariation mellan de olika indelningarna och psykisk hälsa. 

Storleken på skillnader mellan grupper som var statistiskt 

signifikanta kategoriserade utifrån kända rekommendationer i 

litteraturen om bedömning av effektstorlek i socialvetenskaplig 

forskning. 

Bakgrund
Om effektiva insatser ska kunna utformas för att 

utjämna de påverkbara skillnaderna i psykisk hälsa 

behövs det kunskap inte bara om förekomsten av 

utan också storleken på skillnader mellan grupper.

Medan det finns en del sådan kunskap om psykiska 

besvär och psykisk sjukdom är underlaget betydligt 

tunnare när det gäller skillnader i förekomst av 

(positiv) psykisk hälsa, som är något annat än bara 

frånvaro av psykisk ohälsa. 

Syfte
Syftet med den här studien – som utgör uppdrags-

forsknings till Folkhälsomyndigheten inom ramen 

för ett regeringsuppdrag – var att undersöka 

skillnader i psykisk hälsa bland ungdomar utifrån 

indelningsgrunderna: SES, kön, ålder, sexuell 

läggning, födelseland och fem typer av funktions-

nedsättningar.

Tabell 1. Skillnader i skolungdomars psykiska hälsa mellan kategorier inom 

respektive indelningsgrund utifrån medelvärden (M), standardavvikelser (S).

Resultat
Studien visar att det finns statistiskt signifikanta 

skillnader i psykisk hälsa inom fyra av sex studerade 

indelningsgrunder. Av dessa är framförallt skillnader 

mellan grupper med olika SES som är av sådan storlek 

att de kan anses ha praktisk betydelse.

Skillnader inom övriga indelningsgrunder – justerade 

bland annat för SES – är små eller mycket små men 

kan tillsammans få praktisk betydelse. Det gäller t.ex. 

de samlade skillnaderna inom kön, sexuell läggning 

och funktionsnedsättningar såsom add, adhd och 

Tourettes.

Studien visar också en signifikant försämring i psykisk 

hälsa mellan de två mättillfällena, 2014 och 2017. Totalt 

sett är försämringen att betrakta som mycket liten. 

Ändå är den problematisk eftersom den kan kopplas till 

fyra funktionsnedsättningar inom vilka ojämlikheten i 

psykisk hälsa ser ut att ha ökat mellan 2014 och 2017. 

Indelningsgrund Kategori M       (S)       P-värde

[Undersökningsår]
2014 38,36  (11,87)

< 0,001
2017 36,98  (12,72)

Kön
Tjej 35,98  (11,94)

< 0,001
Kille 39,52  (12,41)

Ålder

< 15 år 37,83  (12,46)

0,785
16 år 37,99  (12,99)

17 år 37,60  (11,87)

> 18 år 37,51  (12,48)

SES

Högst upp, mest pengar 42,68  (14,44)

< 0,001

6 41,28  (11,14)

5 38,77  (11,72)

4 36,41  (11,92)

3 32,59  (12,33)

2 30,81  (12,52)

Längst ner, minst pengar 33,11  (14,04)

Sexuell läggning
Heterosexuell 38,34  (11,96)

< 0,001
Bisexuell/homosexuell/annan/ osäker 31,49  (13,20)

Födelseland

Sverige 37,70  (12,24)

0,148Land i övriga Europa 36,63  (13,32)

Land i övriga världen 38,41  (12,26)

Funktionsnedsättning

Hörselnedsättning
Nej 38,05  (12,20)

0,001
Ja lätt/ja svår 36,03  (12,07)

Synnedsättning
Nej 38,04  (12,15)

< 0,001
Ja lätt/ja svår 35,62  (13,16)

Rörelsehinder
Nej 38,01  (12,19)

< 0,001
Ja lätt/ja svår 34,69  (12,44)

Läs- och skriv-svårigheter, dyslexi eller dyskalkyli
Nej 38,16  (12,08)

< 0,001
Ja lätt/ja svår 35,80  (13,06)

Adhd, add, Tourettes eller liknande
Nej 38,36  (12,03)

< 0,001
Ja lätt/ja svår 32,74  (12,91)

Läs hela rapporten på: www.regionvastmanland.se/lhu2017



3. Skolbaserad intervention för att främja ungdomars 
psykiska hälsa – en genomförandestudie

Fredrik Söderqvist – Region Västmanland & Uppsala universitet: fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se

Sussan Öster – Region Västmanland: sussan.oster@regionvastmanland.se

Urban Norling – Norling Education: urban@goodsolution.se

Utbildning 

Lärarna får en 6 dagars utbildning med målet att utveckla 

deras färdigheter i att leda och genomföra förlängda 

mentorsträffar med elevgrupper utifrån ett lösningsfokuserat 

upplägg och förhållningssätt. Här är ett grundläggande 

antagande att försök att utreda orsaken till problem inte alls 

självklart utgör ett steg mot lösningen. Det är mer till hjälp att 

fokusera på lösningshistorier än problemhistorier eftersom 

problem sällan är statiska. 

I utbildningen kommer lärarna att öva sig i färdigheter som: 

(1) att observera (lägga märke till och upptäcka) styrkor och 

resurser, (2) att kunna lyfta fram dessa styrkor och resurser 

på ett trovärdigt sätt, (3) att undvika långa diskussioner om 

problem och istället snabbt skapa allians som syftar till att 

(samkonstruera) bygga lösningar som tar sikte på en önskad 

framtid. Lärarna kommer också att tränas i att följa 

interventionsmanualen.

Intervention och uppföljning

Interventionsprogrammet (SIM, Figur 1), består av åtta 

manualstyrda samtalsträffar om vardera två timmar som hålls 

på skoltid med cirka en veckas mellanrum. För att bygga 

samtalsallians med eleverna kommer de att inom ramen för 

manualen, individuellt få välja det fokus som känns viktigast 

och mest relevant att samtala om. Samtliga valbara fokus är 

viktiga för den psykiska hälsan och är tydligt kopplade till hur 

denna definieras och mäts i studien utifrån emotionellt-, 

socialt- och psykologiskt välbefinnande (Figur 1). 

I samband med utbildningen och interventionen testas den 

digitala plattformen och de enkätinstrument som senare ska 

användas för att utvärdera effekten av interventionen (Figur 

1). Varje samtalsträff utvärderas t.ex. med fyra frågor som rör 

innehåll och form (GSRS). Slutligen utvärderas genom-

förandet genom intervjuer i grupp med lärare respektive 

elever och enskilt med rektorerna för respektive skola. 

Bakgrund
Det saknas skolbaserade metoder för att främja ungdomars 

psykiska hälsa med bevisad effekt. Det finns metoder som 

förebygger psykisk ohälsa men dessa handlar inte främst 

om att stärka och utveckla psykisk hälsa.

Psykisk hälsa är något annat än bara frånvaro av psykisk 

ohälsa. Den har ett värde i sig. Att vara fri från psykiska 

problem och psykisk sjukdom innebär alltså inte 

nödvändigtvis att man har höga nivåer av psykiskt 

välbefinnande. Därför är det viktigt med främjande insatser.

Syfte
Syftet med den här studien är att utveckla, testa och 

processutvärdera en ny metod för att främja den psykiska 
hälsan bland gymnasieungdomar. 

Figur 1. Flödesschema över studiens fyra delar

Målsättning

Målet med studien är dels att skapa rätt förutsättningar för en senare randomiserad kontrollerad studie som kan 

utvärdera effekter av interventionen och dels att skapa en god förankring bland berörda aktörer så att en bred 

implementering blir möjlig om insatsen visar sig ha önskad effekt.

ve. 3

Info till 
lärare och 
samtycke.

Baslinjeenkät till 
lärare utbildnings-
dag 1.

ve. 11

Info och samtycke 
till informanter 
plus intervjuer om 
förankringen.

Dec-Jan 2018 ve. 22 Jun 2019

1. Förankring 2. Utbildning + test av enkät

Info till 
elever och 
samtycke.

6 dagars utbildning av lärare i 
psykisk hälsa och 

lösningsfokuserade 
förhållningssätt och tekniker

Baslinjeenkät till 
elever innan träff 1.

Solution-focused Intervention for Mental health (SIM)

Träff 1 Träff 2 Träff 3 Träff 4 Träff 5 Träff 6 Träff 7 Träff 8

2 tim

*GSRS GSRS GSRS GSRS GSRS GSRS GSRS GSRS

Emotionellt 
välbefinnande Psykologiskt

välbefinnande Socialt 
välbefinnande

Skoltrivsel

Uppföljande enkät till lärare och 
elever på mentorstid efter träff 8.

3. Intervention + test av frågeinstrument och digital  plattform

Fokusgrupper 
med elever

Fokusgrupper 
med lärare

Uppföljande 
intervjuer med 
rektorer

4. Uppföljande 
intervjuer

ve. 6

* Group Session Rating Scale

Metod

Förankring

Efter beslut om finansiering av studien, från Samordnings-

förbundet Västerås och Samhällskontraktet, presenterades 

den i maj 2018 för verksamhetsledningen för Västerås 

gymnasieskola, som var positiv till förslaget. Informationen 

om studien fördes vidare på ett ledarforum för rektorer. Tre 

gymnasieskolor kom sedan att visa ett särskilt intresse. 

Lärare och elever från olika program i årskurs 1 vid dessa 

skolor tillfrågades därefter om att ingå i studien, totalt 16 

lärare och cirka 200 elever. En utvärdering av förankrings-

processen görs utifrån intervjuer med nyckelpersoner så 

som rektorer, verksamhetsledning med flera.

Forskningsförberedelser och metodutveckling

Under hösten 2018 har enkätinstrument, forskningsplan 

och forskningspersoninformation tagits fram och en 

etikansökan är genomförd. En digital plattform för smidig 

datainsamling håller också på att ta form. Själva metoden 

har utvecklats och en manual till lärarna, som kommer att 

leda interventionen med eleverna, har utarbetats. Med 

teoretisk utgångspunkt i Världshälsoorganisationens 

definition av psykisk hälsa har interventionen utformats så 

att den: 

1. återspeglar teorin om psykisk hälsa, hur den mäts och vilka 

bestämningsfaktorer som påverkar den

2. kan implementeras i en skolmiljö inom befintliga strukturer

3. kan genomföras av specialutbildade pedagoger vid skolan

4. kan genomföras i befintliga mentorsgrupper

5. inte blir för omfattande men samtidigt tillräcklig för att ha en 

effekt på den psykisk hälsan

6. styrs av lösningsfokuserade förhållningssätt och tekniker



Development and content validity of the  

Gaming Addiction Identification Test (GAIT) 

Conclusion: GAIT showed good content validity in capturing gaming addiction 

Background 

In 2012, no Swedish screening 

measurement existed for 

adolescents or as a parent version.  

A universal accepted definition of 

the latent construct “gaming 

addiction” do not exist, although in 

2013, Internet Gaming Disorder 

(IGD) was included in DSM-5, 

section 3: “Conditions for Further 

Studies”   
 

Aim 

To describes the development of a 

screening instrument for symptoms 

of gaming addiction in adolescents, 

the Gaming Addiction Identification 

Test (GAIT), and to evaluate the 

content validity of GAIT 
 

Participants 

The heterogeneous expert panel 

consisted of professional raters 

(n=7, three women), parent raters 

(n=10, five mothers), and 

adolescent raters (n=10, five girls, 

13-20 years, median age 15 years) 
 

Results 

The mean scores for both I-CVI and        

S-CVI/Ave ranged between  0.97 

and  0.99 compared with the lowest 

recommended  I-CVI value of  0.78 

and the S-CVI/Ave value of  0.90.  
 

There were no sex differences and 

no differences between expert 

groups regarding ratings in content 

validity. No differences in the overall 

evaluation of the scale emerged in 

the cognitive interviews 

 

 
 

 

Vadlin, S., Åslund, C., & Nilsson, K. W. (2015). 

Development and content validity of a screening 

instrument for gaming addiction in adolescents:  

The Gaming Addiction Identification Test (GAIT). 

Scandinavian Journal of Psychology, 56(4):458-466 

 

Sofia Vadlin 

Cecilia Åslund 

Kent W Nilsson 
 

sofia.vadlin@ltv.se 

Methods 

GAIT was developed based upon the 

current research literature on 

gaming, gambling, and addictions. 

The Alcohol use Disorders 

Identification Test (AUDIT), the 

Problematic Online Gaming 

Questionnaire (POGQ), and Griffiths’ 

six core components (salience, mood 

modification, tolerance, withdrawal, 

conflict and relapse) were used as 

models 
 

The expert panel estimated the 

Content Validity of each Item (I-CVI) 

as well as of the whole Scale           

(S-CVI/Ave), and participated in a 

succeeding cognitive interview about 

the GAIT 
 

The I-CVI was computed as the sum of all items of 

relevance (3 or 4) divided by the number of raters for each 

item; 
 

I – CVI = 𝝨 
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 3 𝑜𝑟 4

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠
 

 

The S-CVI/Ave was computed as the mean of all I-CVI; 
 

S – CVI/Ave = 𝝨 
𝐼−𝐶𝑉𝐼

𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠
 

 

 



Psychometric evaluation of the GAIT 

Conclusion: GAIT and GAIT-P are suitable for measuring symptoms of gaming 

addiction in adolescents, and presents good psychometric results 

Aim 

To evaluate the psychometric 

properties of the GAIT, and its 

parent version GAIT-P, in a 

community sample of adolescents 

and parents in Västmanland, 

Sweden 

Participants 

A total of 1736 complete 

adolescent–parent pairs, and a 

randomized, stratified subsample of  

participants (n=64), 1 year follow-up 

Methods 

Self- and parent-rated gaming 

addictive symptoms identified by 

GAIT and GAIT-P were analyzed for 

frequency of endorsement, internal 

consistency, concordance, factor 

structure, prevalence of gaming 

addiction, concurrence with the 

Gaming Addiction Scale for 

Adolescents (GAS)7-item version 

and the parent version of GAS 

(GAS-P), and for sex differences 
(Lemmens et al 2009) 

Results 

The response alternative “disagree” 

was the most common rating for all 

items in both adolescents and parents 

scales (range 37.9%–87.9%) 

Descriptives of the GAIT and GAIT-P 

 

 

Mean total gaming time ≈16h/w, 21 % 

played more than 30h/w, and10 % of 

the boys played ≈ 61h/w, compared to 

10 % of the girls that played 16h/w. 

The 12-month prevalence of IGD was 

found to be 1.3% with GAIT and 2.4% 

with  GAIT-P. Results also indicated 

promising psychometric results within 

this population, with high internal 

consistency (GAIT α= .906, GAIT-P α= .946), 

and high concurrent validity with 

GAIT/GAS (ρ= .834), and GAIT-P/GAS-P 

(ρ= .884). Concordance between 

adolescents’ and parents’ ratings was 

high (ρ= .704), although moderate in 

girls. Although exploratory factor 

analysis indicated a poor model fit, it 

also indicated unidimensionality and 

high factor loadings in all analyses 

Polychoric-based EFA using WLS and oblimin rotation 

Vadlin, S., Åslund, C., Rehn, M., & Nilsson, K. W. 

(2015). Psychometric evaluation of the adolescent 

and parent versions of the Gaming Addiction 

Identification Test (GAIT). Scandinavian journal of 

psychology, 56(6), 726-735 Boys Girls 
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GAIT, n = 1783 GAIT-P, n = 1814 

The fit indices for the EFA model were; 2 = 2988.59 (df = 65) p < 0.001, TLI = .826, 

RMSEA = .159 (95% CI .153 -.165). Measure of sampling adequacy (MSA) with 

Kaiser-Myer-Olkin (KMO) was overall MSA = .92, MSA item range .89 -.95 with 

Bartlett’s test of sphericity  0.001. Internal consistency for the GAIT measured by 

Cronbach’s Alpha  .906 

The fit indices for the EFA model were; 2  = 3296.7 (df = 65) p < 0.001, TLI = .875, 

RMSEA = .166 (95% CI .160 - .171).  Measure of sampling adequacy (MSA) with 

KMO was overall MSA= .95, MSA item range .93 -.97 with Bartlett’s test of sphericity 

 0.001. Internal consistency for the GAIT-P measured by Cronbach’s Alpha  .946

N Mean SD Median Q1-Q3 α  (95% CI) Corrected Item-Total 

Correlation  range lo-hi 

GAIT 1783 6.706 8.346 3.000   .000 - 10.000  .906 ( .899 - .912)  .528 (item 11) - .746 (item 5) 

GAIT boys 806 10.464 9.176 9.000 3.000 - 16.000  .886 ( .874 - .897)  .482 (item 3) - .693 (item 6) 

GAIT girls 977 3.605 6.037 1.000   .000 - 4.000  .897 ( .888 - .907)  .525 (item 11) -.733 (item 8) 

GAIT-P 1814 7.708 10.346 3.000   .000 - 12.000  .946 ( .943 - .950)  .619 (item 14) - .866 (item 6) 

GAIT-P boys 817 13.535 11.352 11.000 3.000 - 21.000  .934 ( .928 - .941)  .581 (item 14) - .829 (item 6) 

GAIT-P girls 997 2.999  6.269  .000   .000 - 3.000  .929 ( .923 - .936)  .627 (item 9) - .819 (item 6) 

Sofia Vadlin 

Cecilia Åslund 

Kent W Nilsson 

sofia.vadlin@ltv.se 
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Problematic gaming and psychiatric symptoms 

among adolescents in two samples 

Conclusion: Screening for problematic gaming along with psychiatric symptoms is 

important, in order not to overlook the probability of co-existing symptoms  

 

Aim 

To investigate associations between 

problematic gaming and psychiatric 

symptoms among adolescents 
 

Participants 

Data from adolescents in the 

SALVe-cohort, including 

adolescents in Västmanland born in 

1997 and 1999, (N= 1868, 1034 

girls) and data from consecutive 

adolescent psychiatric outpatients in 

Västmanland (N=242, 169 girls) 

were analyzed 
 

Methods 

Adolescents self-rated the Gaming 

Addiction Identification Test (GAIT), 

Adult ADHD Self-Report Scale 

Adolescent version (ASRS-A), 

Depression Self-Rating Scale 

Adolescent version (DSRS-A), 

Spence Children’s Anxiety Scale 

(SCAS), and Psychotic-Like-

Experience (PLE) 

 

 

Results 

Boys self-rated higher problematic 

gaming in both samples, whereas 

girls self-rated higher in all psychiatric 

domains  
 

 

 

 

Boys had more than eight times the 

probability, Odds Ratio (OR), of 

having problematic gaming. 

Symptoms of ADHD, depression and 

anxiety had an OR of 2.43, 2.47, 

and 2.06, respectively, in relation to 

co-existing problematic gaming 
 

 

 

Multivariable Logistic Regression analysis  

regarding problematic gaming 
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Content 

EPIQ includes specific scales: 

• SDQ* 

• SCAS* 

• ASRS* 

• DSRS* 

• GAIT* 

• PLE* 

• A-TAC* 

• HADS* 

• AUDIT-C* 

• CSDS* 
 

EPIQ also includes clinically relevant 

items specifically developed by the 

authors regarding conduct disorder, 

eating disorders, PTSD, family 

maltreatment, school functioning and 

related bullying, somatic pain and 

sleep problems, illicit drug use, sexual 

abuse, peer relations, SES,  and  

patient satisfaction with  EPIQ as well 

as clinical staff- patient relations 
 

 
 

the Strengths and Difficulties Questionnaires (SDQ), Spence Childrens’ Anxiety Scale (SCAS), the Adult ADHD Self-

Report Scale (ASRS), the Depression Self-Rating Scale (DSRS), the Gaming Addiction Identification Test (GAIT), 

Psychotic-Like-Experience (PLE), The Autism -Tics, AD/HD and other Comorbidities inventory (A-TAC), Hospital Anxiety 

and Depression Scale(HADS), The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C), Child Sheehan Disability Scale 

(CSDS) 

 

Output 

Completed EPIQ-questionnaires are 

presented  to clinicians in a graphical 

output with additional text output for 

highlighted problem areas.  

Adolescent- and parent reports can 

be integrated in a single output.  
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• Age-specific EPIQ 

• School-EPIQ 

• Primary care-EPIQ 
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Electronic Psychiatric Intake Questionnaire (EPIQ) 

Conclusion:  EPIQ as an intake procedure gives a good baseline data of psychiatric 

     symptoms, indication of probable comorbidity and a direction of    

     important next steps in the diagnostic process 

Objective 

• To screen for the most common 

psychiatric symptoms, and 

psycho-social factors among 

child- and adolescent psychiatric 

(CAMHS) out-patients and their 

parents in Västmanland 

• Routine use of standardized and 

structured instruments to enable  

equal care 

• Baseline assessment  to enable 

follow-up and evaluation of 

received treatment  

• Patient-friendly web-based 

questionnaire completion 

• Clinician-friendly integration with 

electronic medical record 

• Computerized data collection for 

    research purposes 

• Single Sign On (SSO) encryption 

for secure email-administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 



The overall ability of the SCAS and 

SCAS-P to predict anxiety diagnoses 

was significant for both the total score 

and all subscales (AUC range 0.70 – 0.94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results equal to or above the 

diagnostic cut-offs produced the 

greatest increase in post-test 

probability of an anxiety disorder 

whereas results below the screening 

cut-off yielded the greatest decrease 

in posterior probability of anxiety. Post-

test increases and decreases of 

probabilities of anxiety disorders were 

smaller for cut-off scores of the SCAS-

P compared to those of the SCAS 
 

 

Diagnostic accuracy of self-report and parent 

versions of the Spence Children’s Anxiety Scale 
Conclusion: The SCAS and its parent version SCAS-P are useful clinical  tools for the detection 

and assessment of social phobia, generalized anxiety disorder, specific phobia, panic/agoraphobia, 

obsessive-compulsive disorder and separation anxiety disorder among adolescents 

 Aim 

To investigate the psychometric 

properties and diagnostic accuracy 

of the Swedish versions of the 

Spence Children’s Anxiety Scale, 

self- and parent-report versions, 

among adolescents referred to child 

and adolescent psychiatry (CAMHS) 
 

Participants 

A total of 104 adolescents (60 % 

girls)  and their parents, referred to 

CAMHS in Västmanland for all 

causes 
 

Methods 

Presence of anxiety diagnoses was 

assessed with the diagnostic 

interview K-SADS (reference 

standard).  Psychometric properties 

of the SCAS and SCAS-P were 

evaluated. New cut-off scores 

(i.e., high [.90] sensitivity ‘screening’ 

cut-off scores and high specificity 

[.90] ‘diagnostic’ cut-off scores) were 

obtained by ROC-analyses and 

compared to previously identified 

cut-off scores (T60) in analyses of 

diagnostic accuracy  

Olofsdotter S, Sonnby K, Vadlin S, Furmark T, Nilsson KW. 

Assessing adolescent anxiety in general psychiatric care: 

Diagnostic accuracy of the swedish self-report and parent 

versions of the spence children’s anxiety scale. Assessment. 

2015 May 1.Epub ahead of print. 

Susanne Olofsdotter 

Karin Sonnby 

Sofia Vadlin 

Tomas Furmark 

Kent W Nilsson 
 

susanne.olofsdotter@ltv.se 

Test variables Area Under Curve 

SCAS total score 0.89*** 

SCAS-P total score 0.86*** 

***p < .001, 2-tailed 

Receiver Operating Characteristics for 

six anxiety disorders. Plots of sensitivity 

versus 1-specificity for all possible 

SCAS/SCAS-P cut-off scores. The area 

under the curves represents the 

proportion of psychiatrically referred 

adolescents with any anxiety (n=57) with 

higher SCAS and SCAS-P scores than 

adolescents without anxiety (n=47).   

Results 

Results showed high informant 

agreement (total score: r = 0.71***) and 

good internal reliability, concurrent and 

discriminant validity for both versions 

and demonstrated that this scale can 

distinguish between adolescents with 

and without an anxiety disorder in a 

CAMHS clinical setting 
 

 

 

 

 

 

  

 

Overall, for both the SCAS and SCAS-

P, the diagnostic cut-off score yielded 

the highest efficiency (overall correct 

classification), mean SCAS: 86%, SCAS-P: 83% 

Evaluated for the first time among 

adolescents referred to Swedish 

CAMHS, results showed that the T60 

cut-off score were not optimal for 

screening purposes 
(sensitivity/specificity for the T60 total score: .49/.96).   

 
 

Olofsdotter S, Sonnby K, Vadlin S, Furmark T, Nilsson KW. 

Spence Ångest-skala vid strukturerad bedömning av ångest 

hos tonåringar på BUP: svenska kliniska gränsvärden och 

diagnostisk förmåga. BestPractice. 2015 September. 

Psychometric property/ 

Statistic 
SCAS 

total score 

SCAS-P 
total score 

Internal consistency/ 

Cronbach´s α 0.94 0.91 

Concurrent validity/ 

Spearman´s  0.74*** 0.63*** 

Discriminant validity/ 

Cohen´s d 
1.75*** 1.43*** 



Anxiety disorders among adolescents referred to 

child and adolescent psychiatry for all causes:  

clinical presentation, prevalence, and comorbidity 
Conclusion: The finding that only 21% of adolescents diagnosed with anxiety disorders were  

referred because of anxiety further supports the routine use of standardized and structured 

instruments—irrespective of referral cause—to improve both precision and detection rates in CAMHS  

Background 

Research on the characteristics of 

anxiety disorders among youths in 

clinical settings typically include 

samples specifically referred for 

anxiety treatment. The specific 

characteristics of anxiety among 

adolescents referred to general child 

and adolescent mental health 

(CAMHS) for any reason has not 

been reported 

Aim 

To investigate the clinical 

presentation, prevalence and 

related comorbidity of seven anxiety 

disorders among Swedish 

adolescents referred to CAMHS 

Participants 

125 adolescents (58% girls)  

consecutively referred for any cause 

to two CAMHS units in 

Västmanland, Sweden 

 

 
  

Olofsdotter, S, Vadlin, S, Sonnby, K, Furmark, T, 

Nilsson, KW (2015). Anxiety disorders among 

adolescents referred to general psychiatry for 

multiple causes: clinical presentation, prevalence, 

and comorbidity. In press. Scandinavian Journal of 

Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. 

Susanne Olofsdotter 

Sofia Vadlin 

Karin Sonnby 

Tomas Furmark 

Kent W Nilsson 
 

susanne.olofsdotter@ltv.se 

Methods 

Participants were assessed for anxiety 

disorders and comorbidity using the 

Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia for School-Age Children 

(K-SADS). Self-ratings of anxiety 

symptoms (SCAS) and difficulties with 

family, school, friends, sleep, and 

somatic pain were obtained 

Results 

Fifty-eight adolescents (46%) were 

diagnosed with at least one anxiety 

disorder, with a female-to-male ratio of 

~4:1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Homotypic comorbidity was observed in 

43%, and heterotypic comorbidity was 

observed in 91%. No comorbidity was 

observed in 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Significant and positive associations were 

observed between a diagnosis of anxiety 

and a clinical presentation of:  

• SCAS-scores above a Swedish clinical 

screening cut-off 

• A referral for neurodevelopmental assessment 

• Somatic pain 

• Difficulties making friends 

No association was found between a 

referral cause of anxiety and a K-SADS-

based diagnosis of anxiety 

79
62

47
38 36 29 28

19

0
20
40
60
80
100

%

Self-rated functional impairment and experiences of adverse 

life events among anxiety-disordered adolescents 



The Influence of Parental dimensions 
In Relation to Depressive symptoms among Adolescents

Rebecka N. Addo rebecka.addo@regionvastmanland.se 

Susanne Olofsdotter susanne.olofsdotter@regionvastmanland.se 

Kent W. Nilsson kent.nilsson@regionvastmanland.se 

Cecilia Åslund cecilia.aslund@regionvastmanland.se 

The association between Parental dimensions and depressive symptoms during later adolescence

has been researched in the present study. The parental dimensions: Warmth, Rejection, Structure,

Chaos Autonomy support & Coercion are suggested to be associated with depressive symptoms

among adolescents. The parent- adolescent relationship are therefore suggested to be considered in

both the prevention and treatment of adolescent depressive symptomatology.

Method
The study includes 1541 adolescents 16-18 years (Females = 58%, Scandinavian ethnicity = 79%)

who participated in The Survey of Adolescent Life Cohort Study in Västmanland, Sweden during 2012

wave I and 2015 wave II. The Depression Self-Rating Scale – Adolescent Version were used to

assess depressive symptoms and The Parents As Social Context Questionnaire – Adolescent

Version were used to assess the Parental dimensions.

Results
The Parental dimensions were significantly associated with depressive symptoms wave II. The

positive dimensions (warmth, Structure, & Autonomy support) were associated with a decreased rate

of depressive symptoms, and the negative dimensions (Rejection, Chaos, & Coercion) were

associated with an increased rate of depressive symptoms.

Significant interaction effects were found between depressive symptoms wave I and higher ratings of

Structure & Warmth, which decreased the amount of depressive symptoms at wave II, as well as

between sex & Structure as well as Coercion, where the influence of Parental dimensions were more

pronounced among females.

Aim
To evaluate the association between parental dimension and depressive symptoms among

adolescents and whether there are sex differences in such associations.

Interaction effects of Parental dimensions, Sex, & Depressive symptoms Wave I in relation to Depressive symptoms Wave II

GLM a

Model b Variables Coefficient SE t ∆R2 p

1 Sex 2.560 .675 -3.791 .009 <.001

Depressive symptoms Wave I -.002 .133 -.016 .000 .987

Warmth -.342 .052 -6.607 .028 <.001

Sex*Warmth -.115 .062 -1.846 .002 .065

Depressive symptoms  Wave I *Warmth .035 .012 2.814 .005 .005

2 Sex 1.215 .135 8.994 .050 <.001

Depressive symptoms  Wave I .385 .033 11.553 .080 <.001

Rejection .400 .049 8.181 .042 <.001

Sex*Rejection -.010 .057 -.170 .000 .865

Depressive symptoms  Wave I *Rejection -.018 .011 -1.656 .002 .098

3 Sex 2.037 .404 5.039 .016 <.001

Depressive symptoms  Wave I .226 .084 2.679 .005 .007

Structure -.086 .040 -2.126 .003 .034

Sex*Structure -.097 .049 -1.969 .003 .049

Depressive symptoms  Wave I *Structure .024 .010 2.290 .003 .022

4 Sex 1.064 .179 5.961 .023 <.001

Depressive symptoms  Wave I .350 .043 8.075 .041 <.001

Chaos .226 .041 5.494 .019 <.001

Sex*Chaos .071 .050 1.429 .001 .153

Depressive symptoms  Wave I *Chaos .001 .011 .126 .000 .900

5 Sex .2.132 .552 3.862 .010 <.001

Depressive symptoms  Wave I .284 .106 2.680 .005 .007

Autonomy support -.260 .046 -5.621 .020 <.001

Sex* Autonomy support -.082 .055 -1.482 .001 .139

Depressive symptoms  Wave I * Autonomy support .008 .011 .717 .029 <.001

6 Sex .937 .214 4.371 .012 <.001

Depressive symptoms  Wave I .351 .050 6.999 .031 <.001

Coercion .117 .041 2.857 .037 .004

Sex*Coercion .101 .048 2.115 .007 .035

Depressive symptoms  Wave I *Coercion .009 .011 .851 .000 .395
a General Linear Models, N = 1541 
b All models were controlled for by ethnicity and age

p-value of .05 was considered significant for the main effects

p-value of .10 was considered significant for the interaction effects 



SALVe - Survey of Adolescent Life in 
Vestmanland

SALVe-projektet studerar arv och miljö utifrån kunskapen om att de flesta beteenden har en ärftlig grundläggande 

del, lagrad i våra gener, som sedan utformas i samverkan med den miljö man växer upp i. Vi vill studera dessa arv 

och miljömekanismer i förhållande till den nya tidens ungdomskultur där livsstil och levnadsvanor på många sätt är 

helt annorlunda än för bara en generation sedan.

SALVe-Kohort

• Ca 2000 ungdomar i Västmanland följs under 20 år.

• Undersöker levnadsvanors samband med fysisk och 

psykisk hälsa samt biologisk känslighet för miljön.

Experimentell fördjupningsstudie –

spelbeteende

• 200 deltagare slumpvis utvalda från 

kohortundersökningen.

• Undersöker olika geners och miljöfaktorers 

betydelse för spelbeteende och känsloreaktioner 

genom olika mätningar i en experimentell miljö.

EPIQ - Electronic Psychiatric Intake

Questionnaire

• Webbaserat instrument som screenar för de 

vanligaste psykiatriska tillstånden och 

för psykosociala riskfaktorer.

• Möjliggör bland annat uppföljning och utvärdering 

av BUP:s insatser.

Psykiatriforskning 
Via SALVe-gruppen bedrivs forskning kring:

Alkohol och alkoholmissbruk ADHD Anknytningsmönster

Spelproblematik (dataspel, pengaspel) Antisocialt beteende Familjeproblematik 

Ångest Psykofysiska mätningar Mobbning

Depression Psykosomatik Samsjuklighet

Gen-miljö-interaktion och biologisk känslighet Psykometri Behandlingsresultat

Samsjuklighet på Maria Ungdom

• Undersöker samsjuklighet och behandlingsrespons 

bland ungdomar som missbrukar alkohol och droger.

• Psykosociala och biologiska faktorer undersöks.

SNOB - Sala Nybesök och Bedömning

• Syftet är att kartlägga förekomst av depression, 

ångesttillstånd, ADHD, alkohol och drogmissbruk, 

samsjuklighet, psykosociala belastningsfaktorer, 

genetisk disposition och behandlingsresultat hos 

patienter som kommer till en vuxenpsykiatrisk

mottagning.

Uppföljningsstudie BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatri)

• Undersöker psykosociala och biologiska faktorer 

bland barn och ungdomar som kommer till BUP i 

Västmanland, vilken hjälp de får och hur det går för 

dem i framtiden.

Vi som arbetar i SALVe-gruppen

Kent Nilsson, professor Rebecka Addo, doktorand 

Cecilia Åslund, docent Megha Bendre,doktorand

Karin Sonnby, postdok Dave Checknita, doktorand

Sofia Vadlin, postdok Sofia Kanders, doktorand

Susanne Olofsdotter, postdok Lotta Nilsson, forskningssjuksköterska

Aniruddha Todkar, postdok Mattias Rehn, datamanager

Fredrik Söderqvist, postdok Lydia Ersberg, forskningsassistent

Catalina Soler Torres, doktorand Cathrine Hultman, forskningsassistent

Iordana Ntini, doktorand



INTRODUCTION 
The Depression Self-Rating Scale for Adolescents (DSRS-A) 
is a modified version of the Depression Self-Rating Scale for 
adults (DSRS). The scale assesses DSM IV criteria A for 
Major Depressive Disorder (MDD). The aim of the study was 
to examine the diagnostic accuracy of the DSRS-A in child 
psychiatric patients. 
 

 
METHODS 
Consecutive out-patients (N=137) from three child psychiatric 
settings in the Counties of Uppsala and Vestmanland in 
Sweden (mean age 15 years, boys 42 %) reported on the 
DSRS-A and were interviewed together with a parent with  
the diagnostic psychiatric interview Kiddie Schedule of 
Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS).               
The K-SADS-interviewer (N=5) showed an inter-rater-
reliability 0.88 for a MDD diagnosis and 0.84 for all 
diagnoses.  
 

 
RESULTS 
The DSRS-A showed sensitivity of 0.81, specificity of 0.68, 
positive predictive value 0.66 and negative predictive value 
0.83. The area under the curve in receiver operating 
characteristic analysis was 0.81 (95% CI; 0.73-0.88; p<.001). 
Results for boys and girls showed distinct differences, please 
see table. 
 

 
DISCUSSION 
The DSRS-A assessed MDD criteria A more accurate than it 
assessed criteria  A combined with impairment. The DSRS-A 
assessed MDD more accurate in girls. Self-report of 
impairment might improve if concrete examples to response 
alternatives are provided, which is not included in the DSRS-
A. The diagnostic accuracy of the DSRS-A in child psychiatric 
patients wasn´t optimal, especially in boys, whereas it was 
better in girls. However, the DSRS-A could probably be useful 
in epidemiological studies. There is a need for further 
validation studies. 
 
 
Address of correspondence: karin.sonnby@ltv.se 

MAIN CONCLUSION DSRS-A assessing DSM criteria A showed  
non-optimal diagnostic accuracy for clinical use. 

Diagnostic accuracy  
of the Depression Self-rating Scale  

for adolescents 

DSRS-A  
DSM Criteria A 

Sens Spec PPV NPV 

All .81 .68 .66 .83 

Boys .63 .84 .56 .79 

Girls .88 .56 .69 .81 

DSRS-A  
DSM Criteria A  

and role 
impairment  

Sens Spec PPV NPV 

All .61 .85 .75 .74 

Boys  .44 .94 .78 .80 

Girls .67 .75 .74 .67 

Sonnby K MD¹, Olofsdotter S¹, Vadlin S¹, Skordas K MD², Nilsson K PhD¹, Ramklint M MD, PhD² 
 

¹Centre for Clinical Research, Västmanland Hospital, Västerås/Uppsala University, Sweden;  
²Department of Neuroscience, Uppsala University, Sweden 



ASRS-A: En livräddande insats för 

barn och ungdomar med ADHD

.

Karin Sonnby karin.sonnby@ltv.se 

0

18

19

Konsekvenser vid obehandlad ADHD
• Relationer – svårt att underhålla/behålla sociala kontakter, anpassa sig efter andra
• Skola och arbete – underpresterar, svårt att: fokusera, lyssna, minnas instruktioner och 

organisera, slutar ofta i förtid, svårt att sköta arbeten som ställer krav på förmåga att
fokusera och organisera/planera 

• Hälsa – ökad risk för: övervikt, för andra psykiatriska diagnoser så som ångest, depression 
inklusive självmord och missbruk. Stort lidande, utanförskap och låg självkänsla.

ASRS‐A 
Skattningsformuläret ”the Adult ADHD Self Report Scale ” för ungdomar mäter symtom på 

ADHD
Bra behandling finns, men först måste man upptäcka symtomen på ADHD!

ADHD finns hos 5‐9% av alla ungdomar. Endast en minoritet söker vård. Personer med ADHD 
förväntas kunna  fokusera, planera och organisera  bättre än de kan. De får ofta negativ 
återkoppling av omgivningen då de misslyckas leva upp till förväntningarna.

Livsuppgifter som barn och ungdom

• Utforska ”världen”, leka med andra barn och 
kunna anpassa sig till andra, klä sig själv

• Följa vardagliga regler t.ex. vänta på sin tur
• Klara att lyssna,  ta instruktioner, att fokusera 
på skolarbetet tillräckligt länge i taget, prestera 
på prov, klara viss organisation gällande t.ex.  
läxor, gympakläder, studiebesök.

• Hantera ökade krav på självständighet och 
ansvar, hantera kompis‐ och kärleksrelationer 
och bedöma risksituationer 

• Klara att sommarjobba, passa tider, komma 
ihåg avtalade tider med t.ex. vård  och skola

Livsuppgifter som  vuxen

• Flytta hemifrån, sköta studier och/eller 
arbete  

• Klara att hushålla med pengar och att ha en 
långsiktig planering för att säkerställa skuldfri 
privatekonomi

• Sköta kontakter med vård och myndigheter
• Hantera relationer och kontakter på 

arbetsplatsen, utvecklas i yrkeslivet
• Aktiv fritid och deltagande i samhället
• Föräldraskap inklusive den planering i 

vardagen som omhändertagandet av barn 
kräver, försörjningsansvar



Samtidiga symtom på ADHD och depression –

kön, etiologi, vårdsökande och diagnostik 

Kontakt: karin.sonnby@ltv.se

En doktorsavhandling i fyra delar av Karin Sonnby

Flickor med ADHD har lägre chans att bli upptäckta och få 
behandling jämfört med pojkar. Konsekvenserna är uteblivet stöd i 

skolan/till familjen, låg självkänsla, ökad risk att få ångest, 
depression och missbruk. 

FRÅGA: Finns en association mellan 

erfarenheter av sexuella övergrepp och 

samtidiga symtom på ADHD och 

depression? 

VEM/ HUR : 5451 ungdomar i åk 9 och åk 2 

på gymnasiet deltog i enkätstudien ”Liv och 

Hälsa Ung” i Västmanland år 2006.

SVAR: Samtidiga symtom på ADHD och 

depression fanns hos 2.4% av ungdomarna 

(1% av pojkarna, 3.9% av flickorna) och 

varannan individ rapporterade också 

erfarenheter av sexuella övergrepp. 

SLUTSATS: Symtomscreening skulle 

kunna identifiera ungdomar med flertal av 

riskfaktorer för  långvarig psykisk ohälsa.

Samtidiga symtom på ADHD och depression 
hos ungdomar – association med erfarenhet 
av sexuella övergrepp
Sonnby, Åslund, Leppert, Nilsson

FRÅGA: Finns en association mellan genen 
för Transkriptionsfaktoraktiverande protein 2 
beta (TFAP-2-beta) och symtom på ADHD 
när det gäller risken för att ha samtidiga 
symtom på depression?

VEM/HUR: 175 respektive  1506 ungdomar 
år i åk 9 eller åk 2 på gymnasiet. Studie-
grupperna baserades på enkätstudien ”Liv 
och Hälsa Ung” i Västmanland åren 2001 
och 2006.

SVAR: Flickor med varianten av TFAP-2-
beta med 9 upprepningar och symtom på 
ADHD hade mer sällan samtidiga symtom 
på depression jämfört med flickor med 
andra TFAP-2-beta-varianter och jämfört 
med pojkar.

SLUTSATS: Det finns biologiska skillnader 
mellan pojkar och flickor när det gäller 
risken att utveckla samtidiga symtom på 
ADHD och depression.

Transkriptionsfaktoraktiverande protein-2-beta      
och symtom på ADHD i relation till symtom på 
depression i två olika studiegrupper                              
Nilsson, Sonnby, Leppert Nordquist,  Comasco, Oreland, Sjöberg

Kvalitetssäkrade 
skattningsformulär ökar 

upptäckt av symtom på ADHD!

Kvalitetssäkrade 
skattningsformulär bidrar till 
mer jämlika chanser till vård 

och stöd vid ADHD!

Föräldra- och ungdomsrelationens
betydelse för vårdsökande till psykiatrin
Sonnby, Nilsson, Ramklint  

BAKGRUND/FRÅGA: De flesta med psykiatriska problem 
söker inte vård. Har en trygg föräldra-ungdomsrelation 
betydelse för om man söker vård inom barn- och 
ungdomspsykiatrin?

VEM/ HUR: 4506 ungdomar i åk 9 och åk 2 på gymnasiet  
deltog i enkätstudien ”Liv och Hälsa Ung” i Västmanland år 
2012.

SVAR: Föräldra-ungdomsrelationen mätt  som självskattad 
trygg anknytning till föräldrarna minskade vårdsökandet. 
Samtidiga symtom på ADHD och depression var den faktor 
som var starkast associerad med att man sökte vård inom 
barn- och ungdomspsykiatrin. Flickor med symtom på ADHD 
(utan samtidiga symtom på depression) sökte vård hälften så 
ofta som pojkar.

SLUTSATS: Trygg anknytning mellan förälder och ungdom 
ökar inte vårdsökandet. 

Validering av the Adult ADHD Self Report Scale
för ungdomar
Sonnby, Skordas, Olofsdotter, Vadlin, Nilsson, Ramklint  

FRÅGA: Är skattningsformuläret ”the Adult ADHD Self 
Report Scale”  för ungdomar (ASRS-A) ett bra instrument för 
att identifiera ADHD hos barnpsykiatriska patienter?

VEM/ HUR : 134 nya  barn-och ungdomspsykiatriska 
patienter i åldern 12-17 år (53 pojkar, 81 flickor). Deltagarna 
fyllde i ASRS-A och genomgick en diagnostisk intervju för 
fastställande om diagnosen ADHD förelåg eller inte.

SVAR: ASRS-A identifierar 8 av 10 som har diagnosen 
ADHD. 8 av 10 som inte har diagnosen ADHD skattar under 
gränsvärdet.  Dock har ungefär hälften av dem som skattar 
över gränsvärdet ändå inte ADHD. ASRS-A visade bättre 
egenskaper för flickor  jämfört med pojkar.

SLUTSATS:  Formuläret ASRS-A visar lovande  egenskaper 
för användning inom  klinisk barnpsykiatrisk verksamhet.



Gen‐miljö interaktion:
Socioekonomisk status, 5‐HTTLPR och
antisocialt beteende bland ungdomar

Cecilia Åslund cecilia.aslund@ltv.se 

Jerzy Leppert jerzy.leppert@ltv.se

Kent W Nilsson kent.nilsson@ltv.se 

Konklusion

5-HTTLPR interagerade med familjens socioekonomiska status i relation till antisocialt beteende bland 

ungdomar. Kurvlinjära associationer mellan familjens socioekonomiska status och antisocialt beteende

upptäcktes bland pojkar med de genetiska varianterna LL och LS, och flickor med de genetiska varianterna

SS och LS. Detta tyder på en könsspecifik genetisk susceptibilitet för miljöfaktorer i relation till antisocialt

beteende.

Bakgrund

Låg socioekonomisk status (SES) är relaterat till högre förekomst av aggressivitet, våld och kriminalitet. Det

centrala serotonerga systemet influerar predisposition för aggressivitet, och låg serotonerg responsivitet i

hjärnan har även relaterats till låg SES. Serotonintransportörgenen (5-HTT) har föreslagits som en möjlig

“susceptibilitets-gen”, som medför en biologisk känslighet för påverkan från miljömässiga faktorer. 

Genexpressionen av 5-HTT varierar beroende på olika varianter av polymorfismen 5-HTTLPR. Vår hypotes var

därför att 5-HTTLPR kan interagera med erfarenheter och upplevelser relaterade till SES vid utveckling av

antisocialt beteende.

Metod

Totalt 1467 studenter i

gymnasiets åk 2 i

Västmanland besvarade

formuläret Liv & Hälsa ung

2006 under skoltid och

lämnade ett salivprov för

DNA extraktion. Medverkan

var anonym och frivillig.

PCR-baserad genotypning

av 5-HTTLPR genomfördes. 

Deltagarna klassificerades

som homozygota för den 

korta allelen (SS), 

heterozygota (LS) och

homozygota för den långa

allelen (LL). 

 Deltagarna rankade sin 

familjs SES i jämförelse med 

samhället i stort på en 7-

gradig skala.

Deltagarna besvarade 15 

frågor om antisociala

handlingar, t ex häleri, stöld, 

rån, olagligt vapeninnehav, 

misshandel och sexuella

övergrepp. 

Resultat

En multivariabel general 

linear model visade

signifikanta interaktions-

effekter mellan 5-HTTLPR
och familjens SES i relation 

till antisocialt beteende

(Tabell 1). 

 Kurvlinjära associationer

mellan familjens SES och

antisocialt beteende

hittades bland pojkar med 

LL eller LS genvarianterna, 

och flickor med SS eller LS 

genvarianterna (Figur 2). 

Dessa fynd indikerar

förekomst av genetisk

susceptibilitet för påverkan

från miljöfaktorer i form av

familjens SES, i relation till 

antisocialt beteende. 

Figur 1. Regressionsdiagram över predicerade

värden (M och SD) för pojkar och flickor som visar

interaktionen mellan 5-HTTLPR och familjens SES i

relation till antisocialt beteende. 

Tabell 1

Multivariabel GLM uppdelat på kön, som testar 

effekten av 5-HTTLPR i interaktion med linjära och 

kvadrerade variabler för familjens socioekonomi 

(SESz and SESz2) i relation till antisocialt beteende.

  df F p 

Pojkara,c 1. 5-HTTLPR 2, 689 1.766 .172 

 2. Familjens SESz 1, 689 0.974 .324 

 3. Familjens SESz2 1, 689 7.571 .006 
 1*2 2, 689 6.665 .001 
 1*3 2, 689 6.916 .001 
     

Flickorb,c 1. 5-HTTLPR 2, 661 3.366 .035 
 2. Familjens SESz 1, 661 0.586 .444 

 3. Familjens SESz2 1, 661 7.398 .007 
 1*2 2, 661 2.738 .065 

 1*3 2, 661 10.792 < .001 
     
a Justerat R2, Pojkar = .203. 
b Justerat R2, Flickor = .106. 
c Justerat för separerade föräldrar, förälders arbetslöshet, boende, 
etnicitet, alkoholkonsumtion och depression. 
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Adolescents gaming and gambling 
in relation to health

Charlotta Hellström    Charlotta.hellstrom@mdh.se

PhD Charlotta Hellström Mälardalen University 

Division of Public Health Sciences

Conclusions
Excessive gaming time and escape motives were found to be associated with increased probability of negative 

consequenses due to gaming as well as of ill health among adolescents.

Moreover, adolescents with ADHD symptoms seem to be more sensitive to gambling, in terms of being

susceptible to delveloping gambling problems.

Method
A population-based sample of adolescents were 

used to obtain self-report information about gaming 

and gambling habits among 7757 Swedish 

adolescents aged 13–18 years. 

Results
Time spent in online gaming was associated with 

negative social consequences, and this relationship 

was explained by online gaming motives. Gaming for 

fun and social motives was associated with a 

reduced risk of negative social consequences, 

whereas gaming to escape problems, gain status, or 

meet demands from others was associated with an 

increased risk. 

Increased online gaming time on weekdays 

increased the probability of having depressive, 

musculoskeletal, or psychosomatic symptoms, and 

was related to online gaming motives. The 

probability of ill health was low in those who reported 

gaming for fun or social motives. 

Adolescents with symptoms of Attention-Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) were more sensitive 

to gambling frequency and to developing a gambling 

problem. However, among those identified as 

susceptible, adolescents with ADHD were equally 

affected compared with other susceptible 
participants in terms of their gambling frequency. 

Introduction
Gaming are a common activity among the 

adolescent population. Of all online games, 

massively multiplayer online role-playing games 

(MMORPGs) are the most popular, and 46% of 

gamers report a preference for this type of game . 

The debate as to whether gaming are good or bad 

for the individuals that play them has been going on 

since the early 1990s. 

Frequent computer-related activities have been

suggested to be a new health risk factor. Moreover, 

young people are more neurobiologically vulnerable

compared with adults and are at higher risk of

developing problematic gambling, partly because of

their underdelveloped ability to predict

consequences due to actions. 

Hyperactivity, low impulse control, and inattention are

included in ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity

Disorder) and are important issues in research about

gambling behaviour among adolescents.

Aim
1. To examine the relationships between time spent 

gaming, the motives for playing MMORPGs and the 

negative consequences experienced by participating 

adolescents. 2. To measure the amount of time spent 

gaming by adolescents and to study whether gaming 

motives have additive effects on depressive, 

musculoskeletal and psychosomatic symptoms. 

3. To investigate the associations between gambling 

frequency, ADHD symptoms and problem gambling 

among adolescent boys and girls. 

Implications and contribution
Information about factors related to gaming and 

gambling problems may be of interest to clinicians in 

psychiatry, psychology and social work, as well as to 

policymakers, parents and teachers involved in 

adolescent health and development.

Photos: https://pxhere.com/sv/photo/493051
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SLUTSATSER:

• Missbruk beständigt över tid

• Behandling förutspådde inte förbättring

• Psykiatrisk sjukdom kom före missbruk

• Tung social & psykiatrisk situation

Missbruk är ett 

svårbehandlat tillstånd 

– Vi måste ändra vår metod!

Missbruk och

annan psykiatrisk och 

social problematik 

samexisterar 

– Vi måste bli experter på 

samsjuklighet!

Samsjukligheten  

är komplex och 

insatser är lätta att

rikta fel 

– Vi måste utreda bättre!

Behandling av 

missbruk

och psykiatrisk 

problematik

och bör ske simultant 

– Vi måste 

skapa riktlinjer!

SLUTSATSER:

• Intervju bäst på att fånga drogbruk bland skolungdom

• Håranalysen i samband med intervjun, kan ha skärpt motivationen att 

svara mer sanningsenligt

• Mix av biologiskt testning, enkät och intervju kan vara god idé för 

detektion

Kontakt: Sara.Lovenhag@ltv.se

FRÅGA: Finns faktorer i uppväxt som förutspår 

missbruk i tidiga vuxenlivet?

VEM: 147 ungdomar, 13-18 år, som sökte 

vård för missbruk på Maria Ungdom 2004 

HUR: Diagnostisk intervju, lagfördaregistret,

försäkringskassan, föräldraintervjuer

SVAR:      

Faktorer som förutspår:

• Begå brott

• Vara mobbad

• Fått behandling för missbruk

• Vara dotter till mor med missbruk

SLUTSATSER:
• Riskbruk mycket vanligt
• Stor samsjuklighet, riskbruk och psykiatri
• Bör behandlas simultant
• Bör behandlas av psykiatriskt kunnig organisation

Alkoholriskbruk på BUP
Lövenhag, Larm, Åslund, Nilsson  

FRÅGA: Hur ser samsjuklighet mellan 
alkoholriskbruk och psykiatriska symptom ut? 
VEM: 960 ungdomar 13-18 år, som sökte vård 
för psykisk ohälsa på BUP, 2010-2014
HUR: Självskattning vid inskrivning mätte 
alkoholriskbruk, psykiatriska och 
psykosociala faktorer

SVAR: 
• 20 % med riskbruk
• 4:e vanligaste sjukdomen på BUP
• Signifikant koppling mellan samtliga 

psykiatriska tillstånd och riskbruk
• Symptom på ångest, depression, ADHD, förekommer oftast 

bland de med riskbruk
• Riskbruk förekommer oftast bland de med symptom på 

antisociala beteenden, ADHD, ätstörning

FRÅGA: Kan man lita på svaren från 

ungdomar som självskattar drogbruk? 

Samma svar i enkät, intervju, håranalys?

VEM: 400 ungdomar i 9:an och 3:an 

på gymnasiet i Västmanland 2001

HUR: Enkäten Liv & Hälsa och 

håranalys (HS-SPME) jämfördes med 

intervju

Rapport av drogbruk –
Samma svar med olika mätmetoder?
Lövenhag, Kronstrand, Åslund, Nilsson  

SVAR:

• Intervju: Dubbla antalet medgivanden jämfört med enkät

• Håranalys:  missade 44 % av de som medgivit i intervjun

• Ungdomar  från mindre  priviligierad socioekonomisk 

bakgrund  gav oftare olika svar i intervju, enkät & håranalys

SLUTSATSER:
• Då antisociala beteende finns

spelar symptom på ADHD mindre roll
• Bryta antisociala beteenden viktigt 

förebyggande
• Flickor: Ouppmärksamhet påverkades 

EJ av antisociala beteenden. Egen 
relation till alkoholbruk.

FRÅGA: Påverkar antisocialt beteende 

Kopplingen mellan ADHD symptom & alkoholbruk? 

VEM: 3864 ungdomar i 9:an och  3:an 

på gymnasiet i Västmanland 2010

HUR: Enkäten Liv & Hälsa som vartannat

år mäter hälsan hos skolungdom

SVAR: 

Antisocialt beteende minskade 

associationen mellan:

• Pojkars ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet & impulsivitet

• Flickors hyperaktivitet & impulsivitet

Alkohol & narkotika bland ungdomar 
i relation till psykiatrisk samsjuklighet 

& psykosocial belastning

En doktorsavhandling 
i fyra delar av Sara Lövenhag

5-årig uppföljning av             
ungdomar som sökte vård för 
missbruk 
Hodgins, Lövenhag, Rehn, Nilsson  

Antisocialt beteende förklarar   
bättre kopplingen mellan ADHD 
och alkoholbruk
Lövenhag, Larm, Åslund, Nilsson  

HELT KORT!



Samsjuklighet

Depression, 

adhd,

kön och

sexuella

övergrepp

Alkohol

Antisociala beteenden

avgörande vid ADHD 

och alkoholbruk

Validering

För ungdomar, 

kliniskt bruk:

Spence

Children's

Anxiety

Scale(SCAS)

Validering

För ungdomar,

kliniskt bruk:

Depression Self-

Rating Scale

(DSRS)

Dataspelsmissbruk

Hur (o)lika skattar

ungdomar och

föräldrar?

Långtidsstudien

Kartlägger

prediktorer

för risk- och

skyddsfaktorer

för psykisk ohälsa

Transkriptorfaktor alfa2-betas

funktion för symptom på ADHD 

och depression

Sofia Vadlin, socionom
Sköter långtidsstudien

Fokus dataspelande

Lotta Nilsson, sjuksköterska
Arbetar med långtidsstudien

Josefine Hedlund, socionom

Fokus behandlingsutvärdering

Karin Sonnby, läkare
Fokus depression och adhd

Sara Lövenhag, psykolog 
Fokus missbruk

Susanne Olofsdotter, psykolog
Fokus ångest

BUP-studie: Diagnostik, behandling
SALVe: Skolenkät vartannat år

Arv & Miljö: 

Långtidsstudie

av födda -97 och -99

Behandlingsutvärdering

Vilka diagnoser ges?

Vilken behandling ges för

dessa? Följer man 

riktlinjer?

Alkohol och droger

Vilka faktorer som

predicerar missbruk i tidigt

vuxenliv

Långtidsstudien

Kliniska

intervjuer för

jämförelse-

material

Ångest

Kulturella

skillnader? 

Köns-

skillnader?

Validering

För 

ungdomar, 

kliniskt bruk:

Adult ADHD 

Self-report

Scale

(ASRS)

Dataspelsberoende

Utveckla tillförlitligt

mätinstrument

Vårdsökande

Vem blir

vårdsökande

Ångest

Hur (o)lika

skattar

ungdomar och

föräldrar?

Alkohol och droger

Vilka metoder hittar droger bäst? 

Enkät, intervju, kemisk håranays?

Alkoholriskbruk

och psykiatrisk

samsjuklighet på

BUP
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