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Slutsats
Trumhinnerör av silikon ger betydligt lägre risk för infektionsproblem jämfört med rör av Fluoroplast. Silikonrör av 

Donaldsontyp resulterar i minst antal infektioner. Trumhinnerör av lång typ har betydligt mindre benägenhet att 

stötas ut från trumhinnan än korta rör. Långa rör av Armstrong-typ sitter kvar längst av alla. Infektioner påverkar 

inte risken att röret stöts ut för tidigt.

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  

om röret var kvar, om det fanns tecken till rörinfektion 

samt om trumhinnan läkt när röret stötts ut.

Resultat
Barnens medelålder vid operationstillfället var 35,3 

månader. Det var vanligare att pojkar opererades 

med trumhinnerör; 63,8 procent av studiedeltagarna 

var pojkar. 

• Rörinfektioner drabbade 13,8% av patienterna.

• Silikonrör resulterade i avsevärt längre tid till 

första infektion. 

• Det var nästan dubbelt så vanligt att ett 

Fluoroplaströr drabbades av rörinfektion.

• Donaldsonrören hade den längsta tiden till första 

infektionen. 

• Infektioner ökade inte risken för rören att stötas ut.

• Korta rör lossnade tidigare än långa rör. 

• Långa Armstrongrör satt längst. 

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 

finns det väldigt lite kunskap kring eventuella 

skillnader avseende komplikationsfrekvens. Den 

vanligaste komplikationen är rörinfektion vilket brukar 

antibiotikabehandlas. En annan vanlig komplikation 

är att röret stöts ur för tidigt vilket kan kräva att en ny 

röroperation behöver göras.

Syfte
Studiens syfte var att jämföra fyra olika typer av rör 

avseende komplikationsfrekvens. 

De fyra rörtyperna som användes i studien.

Shepard (kort, Fluoroplastic), Donaldson (kort, silikon)

Armstrong (långt, silikon), Straight tube (långt, Fluoroplastic)
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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
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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
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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
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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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Slutsats

Ungdomar önskar regelbunden, upprepad och ungdomsanpassad information om 

fertilitet och prekonceptionell hälsa 

Metod
Fokusgrupper (n=7) bland gymnasieungdomar på 

yrkesförberedande och studieförberedande program 

(unga kvinnor n=17, unga män n= 30). Medelålder 

17,6 år. Data analyserades med innehållsanalys. 

Resultat
I resultatet framkom ett tema och fem kategorier, 
beskrivna i figuren nedan. 

Bakgrund
Prekonceptionell hälsa innebär hälsa och livsstil före 

graviditet och är en viktig utgångspunkt för hälsosam 

graviditet och normal fosterutveckling. 

En hög andel kvinnor och män i fertil ålder har 

livsstilsbeteenden, såsom övervikt / fetma, 

alkoholkonsumtion och tobaksbruk, förknippade med 

ökade risker kring graviditet och förlossning. 

Samtidigt är kunskapen om prekonceptionell hälsa 

och ålderns betydelse för fertilitet låg i befolkningen 

är. 

Det finns också en trend mot mer riskfyllda sexuella 

beteenden bland ungdomar, exempelvis fler tillfälliga 

sexpartners utan användning av kondom. Det leder 

till ökad frekvens av sexuellt överförbara infektioner. 

Allt sammantaget utgör ett potentiellt hot mot fertilitet 

och framtida barnafödande.

Syfte
Syftet med studien var att utforska ungdomars 

inställning och medvetenhet om fertilitet och 

prekonceptionell hälsa. 

Viktigt men avlägset

Figur 1. Översikt av tema och kategorier

Jag har faktiskt 

ingen aning vad 

som gör en 

fruktsam

Man kan inte 

veta vad man 

behöver veta, 

om man inte 

vet vad man 

inte vet...

Man vill inte 

inse i efterhand 

att man riskerat 

sina möjligheter 

att bli förälder pga. 

saker som man inte 

vetat om...
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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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Objective
Bully behavior constitutes of two subgroups, pure bullies 

and individuals who are both bullies and victims of bullying 

(bully/victims). The prognosis of bully/victims is associated 

with short- and long term severe negative mental health. 

Pure bullies are usually healthy except for an increased 

association with antisocial personality traits.

Aim of the present study was to explore if attachment 

security to mother and father figures is associated with 

reduced pure bully- and bully/victim behaviors in 

adolescents.

Methods
The study was cross-sectional and part of the Survey of 

Adolescent Life in Vestmanland 2012 in Sweden. 

Participants were all students 15-16 and 17-18 years old 

in the county of Vestmanland, participation rate was 80.3%. 

In total 3,988 students (1,939 boys, 2,049 girls) had full 

information for the analyses. 

Attachment security, to mothers and fathers respectively, 

was measured with The Experience of Close Relationship 

Scale (9 items) [1]. Bullying was assessed by 3 questions 

about pure bully behavior and 3 questions about 

bully/victimization [2].

Logistic regression was performed with pure bully and 

bully/victim behaviors as outcome respectively. Analyses 

were performed for boys and girls separately, and they were 

adjusted for socioeconomic factors (socioeconomic status, 

parents not living together and two parents born outside 

Europe). Only significant results are shown, in table 1 for 

the outcome pure bully behavior and in table 2 for the 

outcome bully/victim behavior.

Table 2. Display of  results for logistic regression analyses, for boys 

and girls separately, for attachment security to mother and father in 

relation to the outcome bully/victim behavior.

1. Fraley RC., Vicary A.M, Brumbaugh C.C, Roisman G,I. (2011). Patterns of stability in adult attachment: an empirical test of two models of continuity and change. J Pers Soc Psychol.Nov;101: 974-992. PubMed

PMID:21707199.Epub 2011/06/29.eng.)

2.  Alsaker, F. D., & Brunner, A. (1999). Switzerland. In P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano, & P. T. Slee (Eds.), The Nature of School Bullying: A Cross-National Perspective (pp. 250-263). 

London: Routledge. 

Conclusion
As increased attachment security to fathers was associated with less display of pure bully behavior and increased attachment 

security to both parents was associated with less display of  bully/victim behavior, attachment security may be in interesting target 

for prevention. Studies with longitudinal design may answer if improvement of attachment security to parents reduces the display

of pure bully and bully/victim behavior. 

Results 

Table 1. Display of results for logistic regression analyses, for boys 

and girls separately, for attachment security to mother and father in 

relation to the outcome pure bully behavior.

Variable OR 95% CI p-value

Boys Lower Higher

Attachment security to father .820 .738 .911 < .001

Girls

School year (increasing) .766 .623 .943 .012

Variable OR 95% CI p-value

Boys Lower Higher

Attachment security to mother .751 .631 .894 .001

Attachment security to father .698 .561 .749 < .001

School year (increasing) .465 .338 .640 < .001

Girls

Attachment security to mother .709 .623 .806 < .001

Attachment security to father .825 .737 .923 .001

School year (increasing) .430 .320 .579 < .001

Is attachment security to mothers and 

fathers associated with reduced bully and 

bully/victim behaviours in adolescents?



Conclusion

Understanding the relationship between more secure attachment patterns to both father and 

mother in relation to depressive symptoms in adolescents is essential for further 

development of strategies for prevention and treatment of depression.

More secure attachment patterns to the 

father and the mother are associated with 

fewer depressive symptoms in adolescents

Contact: birgitta.kerstis@mdh.se

1School of Health, Care and Social Welfare, Malardalen University, Sweden 
2Centre for Clinical Research, Vasteras, Uppsala University, Region Vastmanland, Sweden 

Instruments

1. The Depression Self-Rating Scale, 15 items assessing 

DSM-5 criterion A for major depression, range 0-15 

points (Sonnby K.)

2. The Experience of Close Relationship Scale-RS, 9 

items, range 9-63 points (Fraly et al.)

Results

Boys reported fewer depressive symptoms than girls 

(p<.001), and boys scored more secure attachment 

patterns to the father than girls (p<.001). Girls scored 

more secure attachment patterns to the mother than boys 

(p<.001). 

More secure attachment patterns to the mother (p<.001) 

and the father (p<.001) respectively, decreased 

depressive symptoms in boys (p<.001) and girls (p<.001). 

Birgitta Kerstis1, Cecilia Aslund2, Karin Sonnby2

B

Father

95% CI p-value B

Mother

95% CI p-value

Boys 

n=1937
-.499 -.608- -.391 <.001 -.532 -.656- -.407 <.001

Girls 

n=2051
-.494 -.586- -.401 <.001 -.623 -.730- -.516 <.001

Linear regression analysing more secure attachment patterns 

to the father and to the mother in relation to depressive 

symptoms adjusted for sex, school year, ethnicity, socio-

economic status, and family constellation.

Sonnby K. Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression. Sex, 

Aetiology, Help-seeking and Assessment, 2014.

Fraley RC. et al. Patterns of stability in adult attachment: an empirical test of two models of 

continuity and change. J Pers Soc Psychol, 2011. 101(5): 974-92.

Objectives

Before reaching adulthood, 14% of adolescents have 

experienced depression at least once. The potential of 

more secure attachment patterns to both fathers and 

mothers, to inhibit depressive symptoms has not been 

investigated in a large adolescent population-based 

sample.

Aims

1. Determine whether there is an association between 

more secure attachment patterns to their mothers and 

fathers with depressive symptoms.

2. Explore possible sex differences.

Methods

Design: Cross-sectional school based study,

the Survey of Adolescent Life in Vestmanland 2012,

in Sweden.

Sample: 3988 adolescents (1937 boys and 2051 girls) 

15-18 years old.

Participation rate: 78% of the eligible population.



Anaesthetizing children 
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Aim

To describe nurse anaesthetists’

experiences of encountering and caring for 

children in connection to anaesthesia.

Method

Sixteen written narratives based on eight 

nurse anaesthetists’ experiences of 

meeting children was analysed using 

qualitative content analysis.

Nurse anaesthetists knowledge about children’s development 

and fears and parents’ needs are essential for an optimal caring 

situation. Organizations need to realize that extra time, skills and 

resources are needed to safely anaesthetize children.

CONCLUSION

Results

Anaesthetizing children is a complex caring situation, including interactions with the child 

and parents as well as ensuring patient safety, affected by the perioperative team and 

organizational prerequisites.

The nurses stated that in their interaction with the family, their goal was to ensure that 

children and parents felt secure and calm. Striving to work in confidence underlined the 

importance of the team and organizational influences. Encountering children involves more 

than knowledge about technical equipment, procedures and drugs. 

Background

In Sweden, nurse anaesthetists are 

registered nurses with a one year

education in anaesthetic nursing. 

They work rather independently,

in contrast to many countries, where the 

nurse anaesthetist’s role is more to assist

the physician (Larsson & Holmstrom, 2013). 

Nurse anaesthetists need knowledge of 

children’s anatomy, breathing, circulation and 

pharmacokinetics, as these are different 

compared with adults (Clarke, 2010).  

Supporting children, should be characterized 

by an effort to reach the child’s horizon of 

understanding (Karlsson, Rydström, Enskär, & 

Dalheim Englund, 2014).




