
Att välja instrument för att bedöma psykisk

hälsa – om evidens och överväganden

Raziye Salari (Fil.dr.) & Natalie Durbeej (Med.dr.)

Raziye.Salari@pubcare.uu.se

Natalie.Durbeej@pubcare.uu.se

mailto:Raziye.Salari@pubcare.uu.se
mailto:Natalie.Durbeej@pubcare.uu.se


En internationell och multidisciplinär 

forskningsgrupp

Vårt mål: Att främja barns och föräldrars hälsa genom forskning av hög kvalitet

2 forskningsassistenter, 6 doktorander, 3 forskare, 1 post-doc, 1 docent och 1 professor



Vårt uppdrag

• Att ta fram kriterier för att bedöma grad av evidens för 

formulär och instrument som mäter psykisk hälsa

• Att utifrån framtagna kriterier bedöma evidens för 20 

formulär och instrument

• Att ta fram användarstöd för formulären/instrumenten



Instrumenten

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Children’s Depression Inventory (CDI)

Clinical Outcomes in Routine Evaluation- Outcome 

Measure (CORE-OM)

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale –

Self rating (MADRS)

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) Becks Ungdomsskalor

Evidensbaserad Strukturerad Bedömning av Risk och

skyddsfaktorer (ESTER)

EQ5D

Five to Fifteen (FTF) Patient Health Questionnaire (PHQ)

Känsla av sammanhang (KASAM) WHO Disability Assessment Scale (WHODAS)

Symptom Checklist (SCL-90) Generalised Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-

7)

Jag tycker jag är 36 item Short Form Survey (SF-36)

Family Envoironment Questionnaire (FEQ) Sheehan Disability Scale (SDS)

Alcohol Use Disorders IdentificationTest (AUDIT)/ 

Drug Use Disorders IdentificationTest (DUDIT)

Karolinska Sleep Questionnaitre (KSQ)



Vårt uppdrag 

• Att ta fram kriterier för att bedöma grad av evidens för 

formulär och instrument som mäter psykisk hälsa

• Att utifrån framtagna kriterier bedöma evidens för 20 

formulär och instrument

• Att ta fram användarstöd för formulären/instrumenten



Evidenskriterier

• 1) I vilken utsträckning har instrumentet utvärderats i 

referentgranskade artiklar? 
– Svenska och/el internationella studier, hur många studier, samma eller 

olika utredare

• 2) I vilken utsträckning finns det information om 

instrumentet för att möjliggöra utvärdering och 

replikering? 
– Finns manual och formulär tillgängliga att använda?

• 3) I vilken utsträckning finns det information om 

instrumentets reliabilitet och validitet?

Cohen, L. L., La Greca, A. M., Blount, R. L., Kazak, A. E., Holmbeck, G. N., & Lemanek, K. L. (2008). 

Introduction to special issue: Evidence-based assessment in pediatric psychology. Journal of Pediatric
Psychology, 33(9), 911-915.



Evidenskriterier

• Instrumentens evidens bedömda utifrån tre nivåer: 

1) Väletablerad bedömningsmetod =   

2) Delvis väletablerad bedömningsmetod =  

3) Lovande bedömningsmetod = 

Cohen, L. L., La Greca, A. M., Blount, R. L., Kazak, A. E., Holmbeck, G. N., & Lemanek, K. L. (2008). 

Introduction to special issue: Evidence-based assessment in pediatric psychology. Journal of Pediatric
Psychology, 33(9), 911-915.



Väletablerad bedömningsmetod

  

1. Den svenska versionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst två

referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av olika utredare eller 

team av utredare. 

2. Tillräcklig information om mätinstrumentet för att möjliggöra kritisk utvärdering och 

replikering (t.ex. mätinstrument och manual tillgängliga på begäran).

3. Detaljerad information (t.ex. redovisad statistik) som indikerar bra validitet och 

reliabilitet i minst en referentgranskad artikel.



Delvis väletablerad bedömningsmetod

 

1. A ELLER B:

A. Den svenska versionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst två

referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilka kan vara av 

samma utredare eller team av utredare.

B. Originalversionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst två

referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av olika utredare 

eller team av utredare OCH den svenska versionen av mätinstrumentet 

måste ha utvärderats i minst en referentgranskad artikel publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter.

2. För båda A och B: tillräcklig information om mätinstrumentet för att möjliggöra kritisk 

utvärdering och replikering (t.ex. mätinstrument och manual tillgängliga på begäran).

3. Om A: information om validitet och reliabilitet presenterat antingen i vaga termer 

(t.ex. ingen statistik redovisad) eller med måttliga (tillfredsställande) värden.

Om B: detaljerad information (t.ex. redovisad statistik) för originalversionen och 

indikerar bra validitet och reliabilitet i minst en referentgranskad artikel OCH 

information om validitet och reliabilitet av den svenska versionen presenterat 

antingen i vaga termer (t.ex. ingen statistik redovisad) eller med måttliga

(tillfredsställande) värden.



Lovande bedömningsmetod



1. Den svenska versionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst en

referentgranskad artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

2. Tillräcklig information om mätinstrumentet för att möjliggöra kritisk utvärdering och 

replikering (t.ex. mätinstrument och manual tillgängliga på begäran).

3. Information om validitet och reliabilitet presenterat antingen i vaga termer (t.ex. 

ingen statistik redovisad) eller med måttliga (tillfredsställande) värden.



Reliabilitet

• I vilken utsträckning instrumentet ger tillförlitliga svar

• Huruvida resultatet är detsamma oavsett vem som utför 

testet och vid upprepade mätningar



Olika former av reliabilitet
1) Intern konsistens

- Mått på hur samtliga items i ett instrument samvarierar (”hänger ihop”)

2) Test-retest reliabilitet
- Testets förmåga att ge samma resultat vid upprepade mätningar

• Bedömda på en skala 0-3: 

0 = Information ej tillgänglig/tillgänglig endast för delskalor ( - )

1 = Minimal ()

2 = Tillfredsställande ( )

3 = Bra (  )



Validitet

• I vilken utsträckning instrumentet mäter det som det 

avser att mäta

• Tex i vilken utsträckning ett test som avser att mäta 

intelligens faktiskt mäter intelligens och inte något annat 

konstrukt ex matematiska färdigheter 



Olika former av validitet

• Strukturell validitet, Prediktiv validitet, Samtidig validitet, Yta under kurvan,  
Sensitivitet/specificitet

• I vilken utsträckning instrumentets resultat samvarierar med resultatet av ett 
annat mått som mäter samma, liknande, eller ett relaterat konstrukt. 
Mätinstrumentet och måttet administreras vid samma tidpunkt

• Ex resultatet av AUDIT korrelerar starkt med kliniska diagnoskriterier för 
beroende enligt DSM-5* (vid samma tidpunkt)

• Bedömda på en skala 0-3: 

0 = Information ej tillgänglig/tillgänglig endast för delskalor ( - )

1 = Minimal ()

2 = Tillfredsställande ( )

3 = Bra (  )

*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition



Vårt uppdrag

• Att ta fram kriterier för att bedöma grad av evidens för 

formulär och instrument som mäter psykisk hälsa

• Att utifrån framtagna kriterier bedöma evidens för 20 

formulär och instrument

• Att ta fram användarstöd för formulären/instrumenten



Sökningar

• Sökningar i databaser (ex Pubmed, Psychinfo, Scopus & 

Google Scholar)

• Svenska och utländska studier som undersökt 

instrumentens psykometriska egenskaper (validitet och 

reliabilitet)

• Interventionsstudier exkluderade



Granskade instrument

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Children’s Depression Inventory (CDI)

Clinical Outcomes in Routine Evaluation- Outcome 

Measure (CORE-OM)

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale –

Self rating (MADRS)

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) Becks Ungdomsskalor

Evidensbaserad Strukturerad Bedömning av Risk och

skyddsfaktorer (ESTER)

EQ5D

Five to Fifteen (FTF) Patient Health Questionnaire (PHQ)

Känsla av sammanhang (KASAM) WHO Disability Assessment Scale (WHODAS)

Symptom Checklist (SCL-90) Generalised Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7)

Jag tycker jag är 36 item Short Form Survey (SF-36)

Family Envoironment Questionnaire (FEQ) Sheehan Disability Scale (SDS)

Alcohol Use Disorders IdentificationTest (AUDIT)/ 

Drug Use Disorders IdentificationTest (DUDIT)

Karolinska Sleep Questionnaitre (KSQ) 

General Health Questionnare (GHQ)



Exempel 1 bedömning.



Svenska identifierade referenser AUDIT 

& DUDIT
[1] Bergman, H., & Källmén, H. (2002). Alcohol use among Swedes and a psychometric evaluation of 

the Alcohol Use Disorders Identification Test. Alcohol Alcohol, 37(3), 245-251. 

[2] Berman, A. H., Bergman, H., Palmstierna, T., & Schlyter, F. (2005). Evaluation of the Drug Use 

Disorders Identification Test (DUDIT) in criminal justice and detoxification settings and in a Swedish 

population sample. European Addiction Research, 11(1), 22-31.

[3] Durbeej, N., Berman, A. H., Gumpert, C. H., Palmstierna, T., Kristiansson, M., & Alm, C. (2010). 

Validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test and the Drug Use Disorders Identification Test 

in a Swedish sample of suspected offenders with signs of mental health problems: Results from the 

Mental Disorder, Substance Abuse and Crime study. Journal of Substance Abuse Treatment, 39(4), 364-

377.

[4] Källmén, H., Wennberg, P., Ramstedt, M., & Hallgren, M. (2014). The psychometric properties of the 

AUDIT: A survey from a random sample of elderly Swedish adults. BMC Public Health, 14(1), 672. 

[5] Lundin, A., Hallgren, M., Balliu, N., & Forsell, Y. (2015). The Use of Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) in detecting alcohol use disorder and risk drinking in the general population: 

Validation of AUDIT using schedules for clinical assessment in neuropsychiatry. Alcoholism: Clinical and 

Experimental Research, 39(1), 158-165.



Identifierade referenser AUDIT & 

DUDIT

1) Den svenska versionen av AUDIT och DUDIT har 

utvärderats i minst två referentgranskade artiklar av olika 

utredare, publicerade i vetenskapliga tidskrifter



Information om mätinstrumentet för att 

möjliggöra kritisk utvärdering och replikering

• 2) Instrumenten finns tillgängliga och är gratis att 

använda i vård och forskning 

(www.beroendecentrum.se)

• 2) Manual finns tillgänglig



Reliabilitet och validitet
    Reliabilitet Validitet  

Artikel 

 

N 

 

Ålder Urval 

Intern 

konsistens Reliabilitet 

Strukturell 

validitet 

Prediktiv 

validitet 

Samtidig 

validitet 

Yta under 

kurvan 

Sensitivitet/ 

specificitet Totalt 

1   AUDIT                 

 997 17-71 Generellt 0,82 

(0,69-0,83 för 

undergrupper) 

0,93 

 

AGFI = 0,94 - - - -  

2   DUDIT               

 154 

1109 

18-74 

16-85 

Användare av 

tunga droger/ 

Generellt 

0,80/0,93 - Inte korrekt 

testat 

- - 0,94-0,95 -  

3    AUDIT                 

 181 17-60 Rättpsykiatriskt 0,89 - - - 0,66 0,88 -  

    DUDIT                 

 181 17-60 Rättpsykiatriskt 0,94 - - - 0,85 0,93 -  

4   AUDIT         

 1066 79-80 Äldre 0,55 - Inte korrekt 

testat 

- - - -  

   AUDIT           

 663 17-71 Generellt 0,77 - Inte korrekt 

testat 

- - - -  

5   AUDIT               

 1086 20-64 Generellt 0,80 - - - - 0,87 

(0,80-0,94 för 

undergrupper) 

-  

 

                                                 
 Generellt urval innebär att befolkningen inte har några specifika problem eller risker. 



Reliabilitet och validitet 

• 3) Detaljerad information (t.ex. redovisad statistik) som 

indikerar bra validitet och reliabilitet i minst en 

referentgranskad artikel



Slutlig bedömning AUDIT & DUDIT: 

Väletablerad bedömningsmetod

• Väletablerad bedömningsmetod (  )

• Kriterier: 
1. Den svenska versionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst två

referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av olika utredare eller 

team av utredare. 

2. Tillräcklig information om mätinstrumentet för att möjliggöra kritisk utvärdering och 

replikering (t.ex. mätinstrument och manual tillgängliga på begäran).

3. Detaljerad information (t.ex. redovisad statistik) som indikerar bra validitet och 

reliabilitet i minst en referentgranskad artikel.



Exempel 2 Bedömning

• Två av instrumenten (EQ5D och ESTER): annan konstruktion än 
övriga

• EQ5D: fem frågor om rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, 
smärtor/besvär och oro/nedstämdhet, samt en VAS (Visual 
Analogue Scale) skala från 0 till 100 för att mäta välbefinnande 

• ESTER: strukturerat bedömningsinstrument bestående av risk- och 
skyddsfaktorer för normbrytande beteende, som kan bedömas av 
olika professioner (ej självrapport)

• Ej möjligt att använda samtliga kriterier som använts för 
evidensbedömning av övriga instrument. Bedömts utifrån 
tillämpbara kriterier: interbedömmar-reliabilitet och/eller samtida 
validitet



Exempel 2. EQ5D



Svenska referenser EQ5D

[1] Bergfors, S., Åström, M., Burström, K., Egmar, A-C. (2015). Measuring health-
related quality of life with the EQ-5D-Y instrument in children and adolescents with 
asthma. Acta Paediatrica, 104, 167-173.

[2] Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Badia, X., Bonsel, G., Burström, K., Cavrini, G. 
& Greiner, W. (2010). Feasibility, reliability, and validity of the EQ-5D-Y: results from a 
multinational study. Quality of Life Research, 19, 887-897.

[3] Burström, K., Bartonek, Å., Broström, E. W., Sun, S., & Egmar, A-C. (2014). 
EQ-5D-Y as a health-related quality of life measure in children and adolescents with 

functional disability in Sweden: testing feasibility and validity. Acta Paediatrica. Doi: 
10.1111/apa.12557.

[4] Öster, C., Willebrand, M., Dyster-Aas, J., Kildal, M., & Ekselius, L. (2009). 
Validation of the EQ-5D questionnaire in burn injured adults. Burns, 35, 723-732.



Exempel 2 EQ5D
    Reliabilitet Validitet  

Artikel 

 

 

N 

 

 

Ålder Urval 

Intern 

konsistens Reliabilitet 

Strukturell 

validitet 

Prediktiv 

validitet Samtidig validitet 

Yta 

under 

kurvan 

 

Sensitivitet/ 

specificitet Totalt 

1   EQ-5D-Y            

 94 8-16 Barn med astma - - - - 0,52 (VAS) 0,22-0,58 

(delfrågor) 

- -  

2   EQ-5D-Y           

 407 8-16 Generellt - - - - 0,45-0,48 (VAS) 

 

0,22-0,49 

(delfrågor) 

- -  

3   EQ-5D-Y            

 40 7-17 Personer med 

funktionshinder 

- - - - 0,51-0,66 (VAS) 0,004-

0,51(delfrågor) 

- -  

              

 399 8-16 Generellt - - - - 0,48 (VAS) 0,22-0,50 

(delfrågor) 

- -  

4   EQ-5D-L3              

 78 19-89 Brännskadeoffer - - - - 0,46-0,77 (VAS) 0,55-0,73 (index) 

 

- -  

 

                                                 
 Generellt urval innebär att befolkningen inte har några specifika problem eller risker. 



Slutlig bedömning

• Bra samtidig validitet

• Övriga kriterier ej tillämpbara



Sammanfattning
Väletablerad bedömningsmetod Delvis väletablerad 

bedömningsmetod

Lovande bedömningsmetod Ej bedömda till fullo

Montgomery Åsberg Depression 

Rating Scale – Self rating (MADRS) 



Eyberg Child Behavior Inventory 

(ECBI) 

Five to Fifteen (FTF)  EQ5D

Symptom Checklist (SCL-90)



Karolinska Sleep Questionnaitre

(KSQ) 

Evidensbaserad 

Strukturerad Bedömning av

Risk och skyddsfaktorer

(ESTER)

Alcohol Use Disorders

Identification Test (AUDIT)/ Drug

Use Disorders Identification Test 

(DUDIT) 



General Health Questionnare

(GHQ) 

36 item Short Form Survey (SF-

36) 



Clinical Outcomes in Routine 

Evaluation- Outcome Measure 

(CORE-OM)  

Patient Health Questionnaire

(PHQ)  

Children’s Depression Inventory

(CDI) 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

 (långversion)

Känsla av sammanhang (KASAM)

 (kortversion)

Strengths and Difficulties

Questionnaire (SDQ) 

(föräldraversion)

Strengths and Difficulties

Questionnaire (SDQ)  (lärar-

och självskattningsversion)



Normer för instrument

• Hur ser det ut i befolkningen? Vilken poäng indikerar 

någonting ”normalt”?



Normer för instrument

• Normer är värden som tagits fram i en större grupp som anses vara 

representativ för en viss befolkning

• För att få fram normer kan man låta en sådan representativ grupp 

besvara ett formulär för att sedan räkna ut medelvärde och 

standardavvikelse för denna grupp

• Medelvärdet är den genomsnittliga poängen och standardavvikelsen 

är hur mycket alla poängsummor i genomsnitt skiljer sig från 

medelvärdet

• Gör det möjligt att jämföra andra gruppers poäng med denna poäng 

och därmed få en uppfattning om vad som anses vara ”normalt” 



Ex normer ECBI

Normalvärden för ECBI

N Medelvärde Avvikelser

ECBI intensitetsskala

Flickor 407 85,6 24,3

Pojkar 426 90,6 27,6

ECBI problemskala

Flickor 375 2,76 4,69

Pojkar 400 3,41 5,34



Gränsvärden (cut-offs) för 

instrument

• Vilken poäng indikerar problem?

• Hur stor andel hamnar över cut-off och kan ha problem?

• Hur ser problemen ut i olika grupper?



Gränsvärden (cut-offs) för 

instrument
• Används tex för att få en bild av hur olika skattningar förhåller sig till 

skattningar som uppvisar problematik

• Används tex genom att jämföra en grupp utan problem med en 

grupp som har konstaterade problem (t.ex. någon form av diagnos)

• Ej diagnostisk men kan ofta ge en indikation om hur problematiken 

ser ut, om det eventuellt bör göras ytterligare utredningar och vad 

som kan vara relevant att titta närmare på

• Varierar beroende på grupp (ex olika kliniska urval, åldrar)

• Ex ≥6 p för kvinnor och ≥8 p för män på AUDIT: Riskbruk av alkohol 



Användarstöd

• https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/201

8/02/AUDIT_DUDIT.pdf

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2018/02/AUDIT_DUDIT.pdf


Ytterligare info

• https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-

metoder/instrument-och-metoder-for-att-mata-psykisk-

halsa/instrument-och-formular-for-individ-och-grupp/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/instrument-och-metoder-for-att-mata-psykisk-halsa/instrument-och-formular-for-individ-och-grupp/


Slutsatser

• Vid användning av ett formulär eller instrument, ta först reda på om: 

- Det har utvärderats i vetenskapliga studier?

- Manual och formulär finns tillgängliga?

- Det mäter vad det avser att mäta (validitet)?

- Det ger tillförlitliga resultat (reliabilitet)?

• Normer och gränsvärden för ett instrument kan ge viktig information 
om hur många som har normala värden (i en population) och hur 
många som har problem (i en subgrupp)



TACK!
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