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Slutsats

Jämfört med traditionell undersökning innebär EPIQ 

att förutsättningarna för en jämlik och patientsäker 

vård ökar eftersom alla patienter genomgår en 

standardiserad bedömningsprocess.  En tidseffektiv 

administration via en användarvänlig digital plattform 

innebär att personalresurser kan användas bättre, t 

ex till behandlande insatser. Vetenskapliga 

utvärderingar har visat att informationen från EPIQ är 

till väsentlig klinisk nytta.

Resultat
EPIQ används rutinmässigt i samband med nybesök 

inom BUP i Västmanland. Detta innebär att patienter 

är medskapare till sin egen vård liksom att vården 

bedrivs effektivare, säkrare och mer jämlikt. Data 

från EPIQ möjliggör såväl uppföljning av BUP:s 

insatser som patientnära forskning.

Bakgrund
Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. För att 

kunna möta den ökade efterfrågan på hälso- och 

sjukvårdens insatser för psykisk ohälsa behöver 

arbetet inom vården bedrivas effektivare utan att ge 

avkall på säkerhet och vård på lika villkor.

I samband med nybesök inom barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) samlas en stor mängd 

information in rörande psykiatriska symtom, barnets 

uppväxt och utveckling, nuvarande situation och 

funktionsförmåga. Den traditionella metoden för 

informationsinsamlingen är en ostrukturerad intervju 

där vårdpersonal ställer frågor ur minnet. Metoden är 

personberoende och personalkrävande och innebär 

hög risk för att viktiga symtom och riskfaktorer 

missas. Den traditionella metoden bidrar därmed till 

en både patientosäker och ojämlik vård.

Syfte
EPIQ – Electronic psychiatric intake questionnaire -

är ett digitalt verktyg för bedömning av psykisk 

ohälsa hos unga. EPIQ är ett resultat av såväl 

planerade forskningsstudier som ett behov av 

enhetlig och strukturerad bedömning vid nybesök på 

BUP med möjlighet till uppföljning och utvärdering av 
BUP:s insatser. 

EPIQ är en web-baserad enkät som screenar för vanliga 

psykiatriska symtom, psykosociala riskfaktorer och funktion i 

vardagen. 

Standardiserad nybesöksenkät
+ digital teknik
+ medskapande patienter
+ patientnära forskning

= Bättre, snabbare, säkrare bedömningar på BUP
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Att balansera på skör lina –
ungdomars upplevelse av hälsa:

en intervjustudie på ungdomsmottagning

Petra Vikman Lostelius

petra.lostelius@regionvastmanland.se

Slutsats
Ungdomar upplever att deras hälsa balanserar på en 

skör lina mellan livet i balans och livet i obalans.

För att kunna stärka sin hälsa behöver ungdomar ha ett 

stödjande nätverk och tilltro till sin egen förmåga att 

klara tuffa perioder i livet.

Upplevelsen av ensamhet och utanförskap bidrar till 

ohälsa och ungdomar upplever att samhället kan brista 

i att ge det stöd ungdomar behöver, vilket kan hindra 

ungdomar från att söka hjälp. 

Metod
Totalt deltog 16 ungdomar av olika kön, födelseland och 

socioekonomi, i åldrarna 15-22 år. Data samlades 

genom individuella intervjuer. Induktiv innehållsanalys 

användes för att förstå, tolka och beskriva data. 

Resultat
Ungdomar upplever att olika faktorer kan puffa dem i 

endera riktningen – hälsa eller ohälsa. De är 

medvetna om att de själva kan påverka sin hälsa, 

men uttrycker också att omgivningen spelar roll för 

hur de lyckas agera för att stärka sin hälsa. 

Subkategorierna ”livet i balans” och ”livet i obalans” 

beskriver faktorer som ungdomarna anser antingen 
stärker hälsa eller kan leda till ohälsa. 

Bakgrund 
Ungdomar i Sverige mår generellt sett bra, men 

psykosomatiska besvär och psykisk ohälsa ökar. 

Ungdomsmottagningen (UM) i Sverige har i uppgift att 

ta hand om ungdomars sexuella och fysiska hälsa, men 

också att tidigt uppmärksamma ungdomars psykiska 

hälsa. Medarbetare på UM har uttryckt behov av ett 

strukturerat sätt att kartlägga ungdomars hälsa, göra 

ungdomarna delaktiga samt erbjuda stöd till ungdomar. 

Syfte
Att beskriva vad ungdomar som besöker UM upplever 

påverkar hälsan.  

Tabell 1. Analysprocessen från kategorier till tema.

Bild: Balansera på skör lina.

Kategori Subtema Tema
Tilltro till andra och 

mig själv
Livet i balans Balansera på skör 

lina

Ta hand om mig själv

Oviktig och oskyddad Livet i obalans

Stå i skuggan

Enkla valet blir dåligt 

på sikt

”Om jag hade fått hjälp från början så hade min psykiska ohälsa aldrig eskalerat så mycket… och 
eftersom jag träffade så många personer under så kort tid så hängde jag inte riktigt med vilka jag 
träffade. Jag har sökt hjälp för min psykiska ohälsa hos typ flera olika skolkuratorer, UM, Barn- och 
ungdomskliniken, typ fem pers på BUP, SOC. Ja. Det var komplicerat.”

Icke-binär, 15 år

”Preventivmedel och sånt funkar ju alltid 
också men det tänker jag är en del av att 
man är försiktig redan från början och 
liksom är varsam över vad man gör och 
inte agera och tänka sen för det är ju lite 
dumt.”

Kille, 22 år

”Försöker röra mig så mycket jag orkar och 
vill. Kör lite yoga, är ute på promenader och 
så. Men jag försöker ta hand om mig själv.”

Tjej, 18 år
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Det ska handla om oss -
ungdomars syn på en digital applikation för att 

identifiera hälsoproblem vid besök på 
ungdomsmottagning 

Petra Vikman Lostelius

petra.lostelius@regionvastmanland.se

Resultat
Ungdomar är villiga att använda en digital applikation 

som lockar till användning, säkrar personlig integritet, 

och går från generella till specifika frågor. Ungdomar 

inser svårigheter både gällande att utforma frågor och 

att ge beskrivande svar som fångar deras hälsa (figur 

1). 

Ungdomar anser att en digital applikation kan ge dem 

möjlighet att förmedla sin hälsa till personal på UM, 

samtidigt som de själva blir medvetna om hur de mår 

och av sitt behov av stöd. Samtalet med personalen har 

möjlighet att bli mer inriktat på just de områden som 

ungdomarna tycker är viktigt för hälsan (figur 2). 

Bakgrund
Ungdomar i Sverige mår generellt sett bra, men 

psykosomatiska besvär och psykisk ohälsa ökar. 

Ungdomsmottagningen i Sverige har i uppgift att ta 

hand om ungdomars sexuella och fysiska hälsa, men 

också att tidigt uppmärksamma ungdomars psykiska 

hälsa. Medarbetare på UM har uttryckt behov av ett 

strukturerat sätt att kartlägga ungdomars hälsa, göra 

ungdomarna delaktiga samt erbjuda stöd till ungdomar. 

Syfte
Att beskriva aspekter som ungdomar anser är 

betydelsefulla att beakta vid utveckling och användning 

av en digital applikation för att identifiera hälsoproblem 

vid besök på UM. 

Figur 1. Modell som beskriver vad ungdomar upplever viktigt vid 

utveckling och användning av en digital applikation.

”… man kan få en större bild på 
hur det ser ut och då kanske de 
som tar hand om det så att säga 
kan, kanske göra extra fokus på 

det viktigaste liksom.”
Tjej, 17 år

”Det finns definitivt frågor man 
måste ställa...  Mår du bra fysiskt? 
Mår du bra psykiskt? Mår du bra 
allmänt? Basic liksom. Inte gräva så 
djupt i det direkt.” 

Kille, 22 år

Anpassad för 
ungdomar

Vinster för 
ungdomars hälsa

Viktiga hälsoområdenChans till självreflexion Fokuserat samtal

Tilltalande
Från generellt 

till specifikt
Krav på 

integritet

Utmaningar att 
utforma frågor 

och svar

Slutsats
Ungdomar som söker Ungdomsmottagningen (UM) är 

villiga att använda en digital applikation för att identifiera 

hälsoproblem då de besöker UM, om den är speciellt 

utformad för ungdomar och innehåller frågor om 

områden som ungdomar upplever påverkar deras 

hälsa. 

Ungdomar anser att de kan vinna på att använda en 

digital applikation för att förmedla sitt hälsoläge innan 

de pratar med någon i personalen på UM.

Fråga om 
min kropp 

Fråga om 
min 

sexualitet

Fråga om 
mina 

relationer

Fråga om 
mina 

tankar och 
känslor
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Metod
Totalt deltog 16 ungdomar av olika kön, födelseland och 

socioekonomi, i åldrarna 15-22 år. Data samlades 

genom individuella intervjuer. Induktiv innehållsanalys 

användes för att förstå, tolka och beskriva data. 

Figur 2. Områden som är viktiga att fråga om för att identifiera 

hälsoproblem hos ungdomar
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KBT I PSYKIATRISK SLUTENVÅRD
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Psykiatricentrum

Sammanfattning
Psykiatrin utmanas av en paradox: den som är svårast sjuk får också minst 
tillgång till psykologisk behandling. 

I detta projekt utvärderades en KBT-baserad terapimodell (ACT) på en 
psykiatrisk slutenvårdsavdelning. ACT tycks minska risken för återinläggning 
samt har potential som arbetsverktyg även för avdelningspersonal utan formell 
terapiutbildning. 

Metod
I tre delstudier utvärderades effekten av ACT både i 
individuellt terapiformat, och i form av en förenklad 
modell som sjuksköterskor och skötare på avdelningen 
tränades i att använda som förhållningssätt i dagliga 
möten med patienter. 

Effekten av individuell ACT (i genomsnitt 2 sessioner), 
med avseende på risk för återinläggning efter utskrivning, 
undersöktes i en randomiserad kontrollerad studiedesign 
(n = 21). Effekten av personalens (n = 20) arbete med 
modellen, med avseende dels på egen arbetsrelaterad 
hälsa och ACT-konsekvent beteende och dels på 
patienters psykologiska flexibilitet, undersöktes i en 
kombinerad single-case/kvasiexperimentell design. 

Den upplevda användbarheten i ACT-modellen, ur 
personalgruppens (n = 10) perspektiv, undersöktes med 
kvalitativ intervjumetodik, och innehållsanalys.

Resultat
Individuell ACT, jämfört med sedvanlig vård, tycks minska 
risken för återinläggning i slutenvård (oddskvot 6.7).
Modellen verkar också användbar som terapeutiskt 
verktyg för personal utan formell terapikompetens, efter 
en kort (21 h) och intensiv utbildning med efterföljande 
handledningsstöd. 

Bakgrund
Personal, patienter och anhöriga är överens om att psykiatrisk slutenvård 
behöver bättre innehåll. I en miljö som är komplex både med avseende på 
förekommande diagnoser och arbetsmiljö består sedvanlig vård av omvårdnad, 
medicinering och riskhantering. Samtidigt finns beprövade psykologiska 
behandlingar för de aktuella tillstånden. Utmaningen är att skräddarsy dessa för 
att passa slutenvårdens särskilda utmaningar.

Syfte
I detta projekt utvärderades en särskilt anpassad KBT-
baserad terapimodell kallad ACT (kort för Acceptance & 
Commitment Therapy) som tillägg till sedvanlig psykiatrisk 
avdelningsvård för psykospatienter. 

Modellen är transdiagnostisk, och tar sikte på förändring i 
tre centrala och universella processer: öppenhet, 
medvetenhet och aktivitet.

ACT i korthet.

Exempel på övning som används i ACT.

Andel patienter (%) som klarade sig utan 
slutenvård under loppet av uppföljnings-
perioden (120 dagar), i behandlings-
(ACT) respektive kontrollgrupp
(TAU).



Rör i örat - rätt materialval 
halverar infektionsrisken!
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Slutsats
Trumhinnerör av silikon ger betydligt lägre risk för infektionsproblem jämfört med rör av Fluoroplast. Genom att 

fortsättningsvis endast använda rör av silikon så minskar risken för att barnet ska få en infektion i röret till ungefär 

hälften. Detta torde medföra minskat lidande för barnen, färre läkarbesök och mindre frånvaro från arbete för 

föräldrar. 

Metod
Vi inkluderade 400 barn i en randomiserad studie där 

barnen lottades till att få en typ av rör insatt genom 

ena trumhinnan och en annan typ av rör genom 

andra trumhinnan. Fyra olika typer av rör användes i 

studien.

Efter operationen gick barnen på kontroll hos 

öronläkare var tredje månad, samt hade extra besök 

vid behov, tills båda rören var utstötta och 

trumhinnan läkt. Vid besöken noterade öronläkaren  

bland annat om röret var kvar och om det varit några 

infektioner.

Bidrag till vårdutvecklingen
Varje år görs i Sverige ca 10 000 rörsättnings-

operationer. Tack vare studien vet vi nu vilken typ av 

trumhinnerör vi ska välja, vilket gör att antalet 

infektioner i efterförloppet halveras. Bara i 

Västmanland leder det till 50-100 färre 

specialistläkarbesök per år. Dessutom minskar det 

lidandet för barnen och torde resultera i mindre 

frånvaro från jobbet för föräldrar.

Bakgrund
Att operera in rör genom trumhinnorna är en av de 

allra vanligaste operationerna som görs på barn. 

Operationen görs dels om ett barn drabbas av 

många akuta öroninflammationer och dels om det 

samlats vätska i örat som nedsätter hörseln. 

Det finns en uppsjö av olika typer av rör. Trots detta 

har det funnits väldigt lite kunskap kring eventuella 

skillnader avseende komplikationsfrekvens. Den 

vanligaste komplikationen är att röret blir infekterat. 

Då börjar det rinna från örat och hörsel blir nedsatt. 

Infektionen brukar antibiotikabehandlas. 

Syfte
Studiens syfte var att jämföra fyra olika typer av rör 

avseende komplikationsfrekvens. 

De fyra rörtyperna som användes i studien.

Shepard (kort, Fluoroplast), Donaldson (kort, silikon)

Armstrong (långt, silikon), Straight tube (långt, Fluoroplast)

Resultat
• Silikonrör resulterade i avsevärt längre tid till 

första infektion. 

• Det var nästan dubbelt så vanligt att ett 

Fluoroplaströr drabbades av rörinfektion jämfört 

med ett rör av silikon.



CPCHILD
Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities

Att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos barn med CP

Katina Pettersson, Doktorand ortopedi Lund, Sjukgymnast Habiliteringen Västerås

katina.pettersson@regionvastmanland.se 021- 17 58 85

VAD VISAR VÅR FORSKNING?

CPCHILD kan användas för att 
mäta hälsorelaterad 
livskvalitet för barn med CP i 
de nordiska länderna, 
exempelvis före/efter 
behandling. 

Katina Pettersson, Kari Marte Bjerke, Reidun Jahnsen, John Öhrvik & Elisabet Rodby-Bousquet

METOD – vad och hur gjorde vi?
Frågeformuläret CPCHILD skickades ut till 106 
familjer med barn med CP födda 2000-2011 i både 
Sverige och Norge. Familjerna  besvarade samma 
enkäten två gånger med 4 veckors mellanrum och 
returnerade dem brevledes. 

BAKGRUND – Vad visste vi tidigare? 
CPCHILD är ett  validerat, föräldraskattat frågeformulär från Kanada, som kan användas för att skatta 
hälsorelaterad livskvalitet för barn med måttlig till svår form av CP, GMFCS nivå IV och V. Det är 
utvärderat i flertalet länder, men inte tidigare för de nordiska länderna. 

CPCHILD möjliggör jämförelser; före/efter insatser till individ, mellan individer, mellan grupper av 
individer samt mellan länder för att man ska kunna se om de insatser som ges höjer barnets 
hälsorelaterade livskvalitet. 

Syfte  – Vad vill vi titta på?
Är frågeformuläret CPCHILD tillförlitligt att 
använda för utvärdering av insatser till barn 
med svår form av CP i Norden, med avseende 
på hälsorelaterad livskvalitet? 

Resultat – Vad kom vi fram till?
64 familjer besvarade både enkät 1 och två, 
samt inom tidsintervallet på 4 veckor. 

CPCHILD har god tillförlitlighet och mäter det 
som avses att mäta, dvs. hälsorelaterad 
livskvalitet (visade god validitet), samt 
förmåga att särskilja mellan barn som ligger 
på olika grovmotoriska nivåer. Den har även 
god överenstämmelse vid upprepad mätning 
(god test-retest reliabilitet).



Protective ventilation in non-abdominal surgery – all you need is PEEP
Erland Östberg, Arnar Thorisson, Mats Enlund, Henrik Zetterström, Göran Hedenstierna, Lennart Edmark
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Erland Östberg, M.D.

Dep. of Anesthesia and Intensive Care
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Background

Areas of collapsed lung tissue (atelectasis) is a common but unwanted complication 

of general anesthesia. Various methods for protective ventilation are being 

recommended to keep the lung open and to maintain its function. However, the 

importance of each individual component is still unclear. In particular, the 

perioperative use of positive end-expiratory pressure (PEEP) remains controversial. 

We tested the hypothesis that PEEP alone would be sufficient to limit atelectasis 

formation in healthy lungs during non-abdominal surgery.

Methods

Twenty-four healthy patients scheduled for non-abdominal day case surgery under 

general anesthesia were included in the study. The study subjects were randomized 

to either mechanical ventilation with PEEP 7 or 9 cmH20 depending on BMI (n = 12) 

or zero PEEP (ZEEP) (n = 12). Tidal volumes were set to 7ml/kg ideal body weight 

and no recruitment maneuvers were used. The atelectasis area was studied by 

computed tomography at the end of surgery, before emergence. Respiratory 

parameters were recorded and oxygenation was evaluated by measuring blood 

gases and calculating the ratio of arterial oxygen partial pressure to fractional 

inspired oxygen (P/F-ratio). 

Results

The median (range) atelectasis area expressed as percentage of the total lung area 

was 1.8 (0.3-9.9) in the PEEP group, compared to 4.6 (1.0-10.2) in the ZEEP group, 

P = 0.002 (fig. 1). Oxygenation was maintained in the PEEP group but deteriorated in 

the ZEEP group (fig. 2). The ZEEP group demonstrated a lower dynamic compliance 

than the PEEP group and also higher levels of arterial carbon dioxide partial 

pressure. There was no difference between the two groups regarding the need for 

vasoactive drugs to maintain hemodynamic stability.

Conclusion

For the majority of healthy patients undergoing non-abdominal surgery, adequate 

PEEP is sufficient to minimize atelectasis formation and maintain oxygenation. Thus, 

routine recruitment maneuvers seem unnecessary and we suggest they should only 

be utilized when there is a clear indication. Low tidal volumes and ZEEP is associated 

with several unfavorable ventilatory consequences and should be avoided.

Figure 1. Examples of computed tomography scans. The images were chosen to illustrate atelectasis areas close to 

the values of the median in the two groups respectively. Patient ventilated with PEEP (left) and with ZEEP (right). 

Figure 2. Changes in median P/F-ratio over time for the two groups, P = 0.03 at end of surgery.

Erland Östberg, MD, PhD
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• Personnel resources and organisational features of PHCCs were 

associated with individual SBP level for persons with T2DM. 

• The findings adds important knowledge, which may stimulate 

decision-makers to prioritise these factors for achieving a successful 

diabetes care management. 

Aim

Material and methods

Conclusion

Results

A questionnaire was 

sent to all (n = 1152) 

Swedish primary health 

care centres (PHCCs)

A total of 880 

PHCCs completed

the questionnaire

Clinical data of 

people with T2DM 

(n = 230 958) were 

obtained from the 

Swedish National 

Diabetes Register 

for 846 PHCCs The clinical data was 

linked to registers 

containing individual 

level data on socio-

economic status and 

comorbidities

Data were analyzed 

using a generalized 

estimating equations 

linear model 

Organisation of diabetes care is 

associated with systolic blood pressure level 
A cross-sectional study of 230 958 people with type 2 diabetes 

R. Husdal1,2, A. Rosenblad1, J. Leksell2,3, E. Thors Adolfsson1,4

Contact details: Rebecka Husdal 

Tel: +46 21 17 38 99 

Mail: rebecka.husdal@regionvastmanland.se

ORCID: R.Husdal: 

WTE 

RN/500 

people with T2DM 

-1.02 mmHg; 

P < 0.001

System for checking

that patients 

participated at their 

annual review at GPs 

-0.31 mmHg;

P = 0.027

Duration of

regular visits to GPs 

+0.47 mmHg per 

additional 15 minutes 

duration; 

P < 0.001

RNs ECTS credits

in diabetes-specific 

education 

-0.02 mmHg; 

P < 0.001

Duration of 

regular visits to RNs

+0.28 mmHg per 

additional 15 minutes 

duration;

P < 0.001

Group 

education 

-0.32 mmHg; 

P < 0.001

Systolic blood pressure levels

To investigate the association between the organisation of diabetes care 

(i.e., personnel resources and organisational features) in Swedish 

primary health care and the level of systolic blood pressure (SBP) 

among people with type 2 diabetes mellitus (T2DM).

Note: WTE, whole-time equivalent; RN, registered nurse; GP, general practitioner; ECTS, European Credits Transfer Accumulation System.




