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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



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.



Depressive Symptoms, Dyadic Consensus and 
Parental Stress association to Separation

Background

After birth, many parents experience feelings of 
emotional distress, which can lead to depression.

Aim

To examine if there was an association between 
separation and: 

1) Depressive Symptoms postpartum 

2) Dyadic Consensus and Parental Stress

Results

Self-estimated depressive symptoms three 
months postpartum. EPDS cut off ≥ 10

B.Kerstis1,3, A.Berglund1, G.Engström2, B.Edlund3, S.Sylvén4, C.Aarts3

Conclusion

Separation is associated with Depressive Symptoms,

less Dyadic Consensus and Parental Stress

birgitta.kerstis@ltv.se
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1Centre for Clinical Research, Uppsala University,  Västmanland Hospital,  Sweden, 2Christine E. Lynn, College of 
Nursing, Florida Atlantic University, Boca Raton,  USA. 3Department of Public Health and Caring Sciences, 

Uppsala University,  Sweden, 4Department of  Women’s and Children’s Health, Uppsala University,  Sweden

Methods

Social Economical Status (SES), Dyadic Consensus Subscale (DC
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Sense of Coheren
(SOC),  Infant Characteristics Questionnaire (ICQ), and Swedish
Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ)

ORHazard ratio for separation CI 95%;

Depressive Symptoms, mothers 1.69 0.28-0.92

Depressive Symptoms, fathers 1.92 1.12-3.28

Dyadic Consensus, mothers 0.61 0.37-1.12

Dyadic Consensus, fathers 0.51 0.28-0.92-

Parental Stress, mothers 2.16 1.14-4.07

Parental Stress, fathers 1.59 0.88-2.88



Föräldraskapets utmaningar
Birgitta Kerstis Barnsjuksköterska Resursenheten

Margareta Widarsson Barnmorska, Barnsjuksköterska Barn‐ och Kvinnokliniken 

Bakgrundsbild: alltombarn.se  Foto Robert Petersson

Stöd
Blivande föräldrar önskar:

Sorteringshjälp i informationsflödet

Att bli sedd och bekräftad
Fler besök hos barnmorskan

Involvera  blivande pappan
Förnyelse av föräldragrupperna
Förtydligande av föräldraförsäkringen
Samverkanscentral

Delta

Lära

Vara förstående

Ha ett balanserat liv

Blivande pappans
delaktighet 

”Paddla uppströms” 
Pappan vill:

Ha en lugnande 
inverkan

Depressiva symtom 
3 månader efter förlossning

Barnhälsovård i Tiden, BiT‐studien:
401 mammor och 396 pappor från norra
Västmanland besvarade tre enkäter när
barnet var nyfött, 3 och 18 mån, 2004‐2006 

Föräldrastödsprojektet: 
22 blivande mammor och
10 blivande pappor deltog  
i intervjustudie, 2008

birgitta.kerstis@ltv.se
margareta.widarsson@ltv.se

Depressiva symtom 
3 månader efter förlossning
Risk för separation 6‐8 år efter förlossning

Föräldrastress
18 månader efter förlossning



Syfte
Att jämföra kariesaktiva med kariesinaktiva med 

avseende på patientupplevelser i samband med 

tandbehandling och förebyggande insatser jämfört 

med utförda insatser enligt patientjournaler så långt 

bak i tiden som möjligt. 

Metod
Totalt tillfrågades 134 kariesaktiva och 40 karies-

inaktiva i åldern 25-50 år att medverka i studien. 

Enkätfrågor skickades och 69% svarade, varav 88 

kariesaktiva och 32 kariesinaktiva.

Inkludering

Kariesaktiva

Hade 2 eller fler karierade tänder de senaste 3 åren.

Kariesinaktiva

Hade ingen karierad tand de senaste 3 åren.

Gruppindelning - Kariesaktivitet

Kariesaktiviteten mellan de två grupperna skilde sig 

signifikant över tid för samtliga kariesrelaterade 

variabler. 

De kariesaktiva hade i medeltal en karierad tand per 

år, mot en karierad tand per 10 år för den inaktiva 

gruppen. Kariesgruppen hade även fler rotfyllda och 

extraherade tänder.

Vi kunde följa tandvårdskonsumtion över 16 år för 

båda grupperna.

Patientupplevelser relaterade till behandling och 
förebyggande åtgärder hos kariesaktiva yngre vuxna individer

Håkan Flink hakan.flink@regionvastmanland

https://www.researchgate.net/profile/Hakan_Flink

Håkan Flink, Centrum för klinisk forskning, Uppsala Universitet, Centrallasarettet, Västerås

Åke Tegelberg, Centrum för klinisk forskning, Uppsala Universitet, Centrallasarettet, Västerås

Judith E. Arnetz, Department of Family Medicine, College of Human Medicine, Michigan State University, East Lansing, MI, USA

Dowen Birkhed, Professor emeritus, Malmö

Slutsats
Kariesaktiva har mer återkommande sjukdom (karies), trots mer extra förebyggande insatser. 

De har mer negativa upplevelser i samband med karies och behandling. 

De upplever sig ha sämre mun- och allmänhälsa, vilket är relaterat till upplevd muntorrhet och uppmätt 

hyposalivation (nedsatt salivflöde). 

Kariesförebyggande metoder behöver förbättras för att möta behov från kariesaktiva patienter och skapa mer 

positiva erfarenheter av tandvård.

Resultat
Kariesförebyggande insatser

Kariesaktiva var medvetna om sin kariessituation 

och upplevde att de fått mer information och 

rekommendation om förebyggande insatser, vilket 

överensstämde väl med journaldata.  Kariesaktiva 

upplevde att de genomfört mer extra förebyggande 

insatser, men 60% hade trots detta aldrig upplevt att 

de blivit kariesfria.

Negativa upplevelser av karies och behandling

Kariesaktiva hade mer problem relaterade till 

sjukdomen och dess behandling.

De hade även varit med om fler 

negativa upplevelser och 

negativt bemötande från 

tandvårdspersonal.

Mun- och allmänhälsa, 

muntorrhet  och hyposalivation

Kariesaktiva upplevde mer 

muntorrhet som var relaterat till 

hyposalivation, bekräftat med 

mätning av vilosaliv.

Muntorrheten och hyposalivationen påverkade mun-

och allmänhälsan negativt.

Bakgrund
Få studier av kariesaktiva är gjorda på vuxna. Karies 

ses allt mer som en kronisk sjukdom. Mycket tyder 

på att en mindre grupp återkommande får karies. 

Hur detta upplevs av dessa patienter är föga känt.

Tabell 1. 

Alla som upplevde 

muntorrhet utom en var 

kariesaktiva. Alla dessa 

hade salivflöden under 

normala värden.

Bild 1. Kariesutveckling 

under uppföljnings-

tiden.

Kariesaktiva (röd) 

Kariesinaktiva (grön) 

(DMFS = decayed, 

missing and filled 

toothsurfaces). 

Mer än  0.2 ml/min = normalt
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Conclusions

Time of measurement strongly 

influences the diagnosis of 

hyposalivation

Unstimulated whole saliva tests should 

be performed in a limited time interval 

early in the morning

Perception of hyposalivation changes 

during the morning

Introduction

Unstimulated whole saliva flow rate is 

used in the diagnosis of hyposalivation.  

A flow rate of < 0.1 mL/min is also used 

as a diagnostic criterion for Sjögren's

syndrome, and for assessment of caries 

risk. 

Our hypothesis was that the circadian 

rhythm of salivary flow affects this 

diagnosis.
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Methods

Unstimulated whole saliva flow rate was 

collected at 7.30 am and 11.30 am in 108 

individuals.

These were grouped into Very low ( 0.1 

mL/min), Low (0.11-0.2 mL/min) and 

Normal (> 0.2 mL/min) based on the early 

test. 

Perception of oral dryness were rated 

using Visual Analogue Scales.

Results

All groups showed a significant increase 

in flow rate between the tests (0.08-0.09 

mL/min). 

In the group with very low saliva flow rate, 

70% exceeded the limit 0.1 mL/min at 

11.30 am.

Significant differences in perception of oral 

dryness were found between the two time-

points for the individuals with very low or 

low salivary flow rate. 

Correspondence: 

Hakan.Flink@regionvastmanland.se

The increase of 

unstimulated whole saliva 

flow rate for the patient 

groups with very low, low

and normal flow rates 

(median and interquartile 

range). 
** = p <0.01, *** = p <0.001

1. (DIFSPK) Rate the difficulty you experience in speaking due to dryness (Not difficult at all – Very difficult)

2. (DIFSWL) Rate the difficulty you experience in swallowing due to dryness (Not difficult at all – Very difficult)

3. (SALMOU) Rate how much saliva there is in your mouth (A lot – None)

4. (DRYTHR) Rate the dryness of your throat (Not dry at all – Very dry)

5. (DRYLIP) Rate the dryness of your lips (Not dry at all – Very dry)

6. (SALCON) Rate the consistency of your saliva (Watery – Very viscous)
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Conclusions

The prevalence of hyposalivation was

about twice as high in older individuals

compared to young adults

Hyposalivation was not uncommon in

younger adults 

Gender and number of remaining  

teeth were the strongest predictors for

decreased salivary flow rate

Introduction

Hyposalivation, defined as unstimulated 

salivary flow rate below 0.1 mL/min, may 

lead to oral diseases, such as dental 

caries and inflammations in the oral 

cavity.

Few studies of salivary flow rates are 

based in the general population. No 

studies on prevalence of low flow rates in 

young and middle-aged adults have been 

located.

Aim

To describe the prevalence of low (<0.2-

0.1 mL/min) and very low (<0.1 mL/min) 

flow rates in adults aged 20 to 69 years.

Table 1. Individuals with low (n=293) and very low (n=247) saliva flow rates in relation to age, sex, medication* and 

number of teeth. Data were controlled for disease, BMI and tobacco use. Multiple logistic regression was used. 

Methods

Unstimulated whole saliva was collected 

from 1427 randomly selected dental 

patients. Saliva collection were performed 

between 9 and 11 am using the draining 

method for 10 min.

The effects of some predictor variables 

were analyzed with multiple logistic 

regression. 

Results

The prevalences of low and very low flow 

rates were fairly constant up to 50 years 

for females and 60 years for males 

(Figure), but increased at higher ages.

The odds ratios for low and very low flow 

rates were increased for age over 50 

years, female and <20 teeth (Table 1). 

Medication* also increased odd ratios for 

very low flow rates .

For individuals under 50 years odds ratio 

was increased for low flow rates in 

females having <27 teeth and for very low 

flow rates in individuals with BMI >25 

(Table 2).

Correspondence: Hakan.Flink@ltv.se

Table 2. Individuals under 50 years with low (n=145) and very low (n=100) saliva flow rates in relation to sex, BMI and 

number of teeth. Data were controlled for age, disease, medication* and tobacco use. Multiple logistic regression was used.

*Medication = Any medication from the ATC categories: Cardiovascular system (C), Musculo-skeletal system (M), Nervous 

system (N) or Respiratory system (R). 

* = P< 0.05, ** = P< 0.01 and *** = P< 0.001 difference between sex

† = P< 0.01 and †† = P< 0.001 compared to ages 20-49 years

‡ = P< 0.001 compared to ages 20-59 years
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Low 

< 0.2 – 0.1 mL/min 
 

Very low 
< 0.1 mL/min 

 n OR 95% CI P n OR 95% CI P 

Age over 50 years 456 1.45 1.07-1.96 0.018 455 1.78 1.27-2.50 0.001 

Females 567 1.70 1.28-2.24 <0.001 548 1.94 1.44-2.63 <0.001 

Teeth < 20 149 1.57 1.05-2.35 0.029 154 1.84 1.22-2.77 0.003 

Medication* 198   ns 207 1.67 1.17-2.39 0.005 

Nagelkerke R
2
    0.045    0.100 

 

  
Low 

< 0.2 – 0.1 mL/min 
 

Very low 
< 0.1 mL/min 

 n OR 95% CI P n OR 95% CI P 

Females X Teeth < 27  2.73 1.66-4.67 <0.001    ns 

BMI > 25 222   ns 217 1.57 1.11-2.89 0.045 

Nagelkerke R
2
    0.033    0.025 

 



Improved unhealthy lifestyle habits in patients 
with high cardiovascular risk: 

Results from a structured lifestyle program in primary care

Lönnberg L, Ekblom-Bak E, Damberg M

Conclusion:

Our results supports the utility of a multifactorial , structured approach in cardiovascular risk prevention for 
change in unhealthy lifestyle habits i a primary care setting.

Contact information:
Lena Lönnberg, physiotherapist. Phd student
E-mail: lena.lonnberg@regionvastmanland.se
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Fig 1.The 9-factor unhealthy lifestyle index

Background:
Myocardial infarction and stroke are major killers 
in all parts of the world. A majority of all 
premature deaths from these diseases could be 
prevented by improved lifestyle habits. In this 
study, we aimed to evaluate whether a person-
centered, structured lifestyle program could 
support change in unhealthy lifestyle habits.

Methods:
• single group study with before and after 

measurements.  
• 317 individuals recently diagnosed with either 

hypertension or diabetes mellitus type 2, 
were included in the study.

• lifestyle habits were assessed by a 
questionnaire, and change over 1 year was 
analysed for each lifestyle habits as well as for 
a 9-factor unhealthy lifestyle index

Results:
Favorable, significant changes were observed for 
physical activity, dietary habits, smoking and 
feelings of stress over 1 year. Significant reduction 
of number of unhealthy lifestyle factors over 
1 year, evaluated by the 9-factor lifestyle index 
(Figure 1).

Lifestyle program:
• five appointments to a district nurse for 

counselling regarding lifestyle habits during 
1 year. 

• individual in-depth counselling regarding one 
or more lifestyle habits when needed. 

• evening group sessions at three occasions 
were offered to all participants.

Fig. 1.Proportions of individuals with 0 to 9 
unhealthy lifestyle habits at baseline and 1 year. 
The index includes daily physical activity, exercise, 
time in sedentary, overall physical activity, diet, 
smoking, alcohol, stress and sleep. 
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Från ”Gränslös hälsa!” till WICTORY

I avsikt att minska dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar i länet genomförde Landstinget 

Västmanland under åren 1990-1999 projektet 

”Gränslös hälsa!”, med målet att samtliga 

män och kvinnor i Västmanland som under 

dessa år fyllde 40 eller 50 år skulle erbjudas 

en hälsoundersökning inriktad på riskfaktorer 

för hjärt-kärlsjukdom. Erbjudandet gick ut till 

drygt 51000 personer, varav drygt 34400 

(60%) deltog i undersökningen. Deltagarna i 

detta folkhälsoprojekt följs idag upp genom 

Centrum för klinisk forsknings projekt 

Westmannia Cardiovascular Risk Factors

Study (WICTORY).

Syfte

Syftet med WICTORY-projektet är i första 

hand att undersöka sambandet mellan 

traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom 

mätta vid hälsoundersökningen och 

död/dödsorsak samt sjukdomsdiagnoser som 

inträffat efter genomgången 

hälsoundersökning. Kompletterande data 

med hälsovariabler mätta vid tidpunkter före 

hälsoundersökningen, såsom födelse och 

mönstring, har även tagits fram. Genom 

samkörning med två stora databaser över 

kostvanor, Swedish Mammography Cohort

(SMC) och Cohort of Swedish Men (COSM), 

kan även en mängd andra riskfaktorer 

undersökas. Sammantaget ger detta unika 

möjligheter att följa en persons hälsa och 

levnadsvanor från födelse till död och 

undersöka vilka faktorer som inverkar positivt 

eller negativt på risken att drabbas av diverse 

sjukdomar och att avlida i förtid.

Framtiden

Uppföljning av deltagarna görs genom 

registerkörningar där uppgifter om 

död/dödsorsaker och sjukhusvård efter 

undersökningsdatum inhämtas. Risken för 

förtida död och/eller insjuknande beräknas 

därefter genom statistiska metoder för 

överlevnadsanalys. I studiegruppen ingår för 

närvarande professor Jerzy Leppert, 

professor Göran Nilsson samt fil dr Andreas 

Rosenblad.

Formulär för hälsoundersökning i 

WICTORY-projektet

Genom en samkörning av data från hälsoundersökningen med data från 

mönstringen fann vi ett inverst samband mellan intelligens och BMI- förändring: 

Ju högre intelligens desto mindre BMI-ökning, ju lägre intelligens desto större 

BMI-ökning. Resultaten har publicerats i European Journal of Epidemiology.

Huvudsakliga riskfaktorer

• Ålder

• Kön

• Bostadsort

• Födelseland

• Yrke

• Utbildning

• Diabetes

• Tidigare hjärtinfarkt

• Tidigare slaganfall

• Blodtrycksbehandling

• Kärlkrampsbehandling

• Heriditet hjärtinfarkt

• Rökvanor

• Snusning

• Motion

• Systoliskt blodtryck

• Diastoliskt blodtryck

• Puls

• Kolesterol

• Blodsocker

• Vikt

• Längd

• BMI

• Midjeomfång 

• Höftomfång

• Midja-höft-kvot

Huvudsakliga utfall

• Total mortalitet

• Dödsorsaksspecifik 

mortalitet

• Sjukdomsdiagnoser
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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.



Association between registered nurses with 

diabetes-specific education and metabolic 
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Background
Self-management by the person with type 2 diabetes mellitus 

(T2DM) is a critical element in their care. Registered nurses 

(RNs) are educated in diabetes for promoting supported self-

management for people with T2DM but little is known about 

whether RNs’ educational level (i.e., European Credit Transfer 

and Accumulation System [ECTS] credits) improve the 

metabolic control of people with T2DM. 

Conclusion
The present large sample cross-sectional study found that 

RNs’ educational level in diabetes improved the metabolic 

control in terms of HbA1c and systolic blood pressure (SBP) 

levels for people with T2DM.

Aim
To examine the association between RNs with diabetes-specific education 

and metabolic control (HbA1c, SBP and LDL cholesterol levels) of people 

with T2DM in Sweden.

Methods

A questionnaire was sent to all (n = 1152) 

Swedish primary health care centers (PHCCs)

A total of 880 PHCCs completed the 

questionnaire adressing the number 

of RNs’ ECTS credits in diabetes-

specific education 

Clinical data of people with T2DM were 

obtained from the Swedish National 

Diabetes Register

The clinical data were linked to 

registers containing individual level 

data on socio-economic status and 

comorbidities 

Data were analyzed using a 

generalized estimating equations 

(GEE) linear model

The final GEE model 

comprised valid values for 782 

PHCCs and 125 684 people 

with T2DM

Results

Table I. Characteristics of the people with T2DM included (n = 230 958).

Outcome HbA1c (mmol/mol), mean (SD) 54 (13)

Systolic blood pressure (SBP; mmHg), mean (SD) 135 (15)

Low-density lipoprotein (LDL; mmol/l), mean (SD) 2.6 (0.9)

Demographics Age, mean (SD) 67 (11)

Men, (%) 57

Diabetes duration (years), mean (SD) 9 (8)

Socio-economics Born in Sweden, (%) 81

Marital status (Married), (%) 52

Educational level (College/university), (%) 12

Clinical Diastolic blood pressure (mmHg), mean (SD) 76 (10)

Body mass index (kg/m2), mean (SD) 30 (5)

Glucose-lowering treatment, (%)

Diet 22

Oral hypoglycaemic agents (OHA) 48

Insulin 11

OHA + insulin 17

Other medications 2

Lifestyle Non-smoker, n (%) 86

Physical acitvity (Daily), (%)  29

Comorbidity Diseases of the eye and adnexa, (%) 24

Diseases of the circulatory system, (%) 33

Diseases of the musculoskeletal system and connective 

tissue, (%)

19

After adjusting for PHCC and individual level confounders, RNs with 30 

ECTS credits in diabetes-specific education improved the HbA1c (-0.17 

mmol/mol; P = 0.007) and SBP (-0.36 mmHg; P < 0.001) levels, 

compared to RNs having 15 ECTS credits.

No significant association was found regarding LDL level.

Contact details: Rebecka Husdal, Tel: +46 21 17 38 99, E-mail: rebecka.husdal@regionvastmanland.se. ORCID R.husdal:

30 ECTS credits

16 ECTS credits

15 ECTS credits

HbA1c

30 ECTS credits

16 ECTS credits

15 ECTS credits

SBP

-0.17 mmol/mol

-0.011 mmol/mol  

per ECTS 

credit

-0.024 mmHg 

per ECTS 

credit

-0.36 mmHg



Treklöverprojektet
Munhälsa hos hemmaboende äldre med måttligt och stort omsorgsbehov –

sjukdomsförekomst, riskfaktorer och livskvalitet
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Slutsatser
• Hemmaboende äldre med måttligt respektive stort omsorgsbehov visade en jämförbar allmän hälsa

• Hemmaboende äldre med stort omsorgsbehov hade mer karies och blödande tandkött. Andra skillnader avseende tandhälsa 

kunde inte ses

• Hemmaboende omsorgsberoende äldre har förlorat många tänder redan innan de blir beroende av hjälp

• Hemmaboende omsorgsberoende äldre behöver munhygienhjälp och prioriteras att bli kallade till kontinuerlig tandvård

• Det behövs mer kunskap bland vårdtagare, anhöriga och vårdgivare om effektiva vårdmetoder att förebygga tand- och 

munsjukdomar

• Tandvården behöver ha större fokus på förebyggande åtgärder än att reparera redan uppkomna skador

Metod
Deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie, godkänd av EPN i 

Uppsala. 302 deltagare rekryterades slumpvis från 

kommunernas omsorgsregister över personer > 65 år, hälften 

med måttligt omsorgsbehov och hälften med stort 

omsorgsbehov = berättigade till särskilt tandvårdsstöd, enligt 

powerberäkning baserat på tandantal. 

Kalibrerade och blindade par tandläkare/tandhygienist, 

undersökte deltagarna på klinik eller i hemmet. Majoriteten 

undersöktes i hemmet. Läkemedelsanvändning och allmän 

anamnes inhämtades via medicinsk personal. 

Kliniska variabler:

Antal tänder

Karies

Parodontal sjukdom

Plack- och slemhinneindex via MPS (Mucosal Plaque Score)

Anamnes, hälsa, livssituation och den självupplevda 

munhälsan:

Medicinsk anamnes

Egenvård

Social anamnes

Självupplevd munhälsa via GOHAI (Geriatric Oral Health 

Assessment Instrument)

Publicerade artiklar
Oral status in home-dwelling elderly dependent on moderate or substantial supportive care for daily living: 
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Gerodontology. 2012 Jun;29(2):503-11

Oral status, oral hygiene habits and caries risk factors in home-dwelling elderly dependent on moderate or 
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Bakgrund
Antalet äldre personer ökar snabbt både i Sverige och resten 

av världen. Munhälsan har förbättrats under de senaste 

decennierna men det finns skillnader mellan friska och 

omsorgsberoende äldre. År 1999 infördes en lag om särskilt 

tandvårdsstöd där landstingen fick ansvar för att äldre och 

funktionshindrade erbjuds avgiftsfri munhälsobedömning i 

hemmet och nödvändig tandvård till sjukvårdstaxa. Rättighet 

till detta stöd baseras på omsorgsbehovets omfattning men 

det har visat sig svårt att nå hemmaboende omsorgs-

beroende, en grupp som ökar.  

Syfte
Att jämföra munhälsan hos hemmaboende äldre med 

måttligt och stort omsorgsbehov

• Förekomst av munsjukdomar

• Självupplevd munhälsa

• Regelbundet utförd daglig munvård

• Munhälsa och egenvård relaterat till besöksmönster

tand- och sjukvård

Tabell 1. Ett urval av variabler, fördelat efter omsorgsbehov

Måttligt behov Stort behov p-värde

Ålder, medelvärde 86 84 0.0118

Män % 25,3 46,4 <0.001

Hjärt-kärlsjukdom % 74,8 74,2 NS

Diabetes % 25,2 17,2 NS

Antal mediciner, median 6 7 NS

Tandlösa % 31,8 32,5 NS

Antal tänder, medelvärde 11,7 9,8 NS

Får hjälp med tandborstning  % 0 24,5 0.001

Hinder tandvårdsbesök % 24,5 29,1 NS

Resultat
Tuggförmågan påverkade den självupplevda 

munhälsan mest.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21923714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22070521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23146109
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