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Översikt 

Användningsområde och nytt i version 3.0 

Måendekollen Ung har skapats för att underlätta insamling av uppgifter om ungas mående 

i samband med bedömning, behandling och uppföljning. Version 3.0 är snarlik 2.0 och 

innehåller endast smärre justeringar i vissa textavsnitt så att det t.ex. framgår att 

KIDSCREEN-10 besvaras tillsammans med RCADS. 

Programmet är i första hand skapat för användas inför ett första besök och därefter vid 

efterföljande behandling på nätet. Det går också att använda vid sedvanlig behandling. 

Nytt i version 3.0 jämfört med 1.0: 

 KIDSCREEN-10 Index har tillkommit och startas vid samma tillfällen 

som RCADS. 

 Flagga (och resultat) borttagen för ”Jag tänker på döden” i RCADS. 

 Ny tillagd fråga (och flagga) 48 på RCADS: ”Jag har funderat på att skada 

mig själv”. Om patienten svarar ”Ofta” eller ”Alltid” genereras en röd 

flagga. Detta fungerar som motsvarande fråga 26 i RCADS-25. 

 Fler formulär har tillkommit utöver KIDSCREEN-10 Index och kan 

startas vid behov, se bilaga 1. 

Frågeformulär 
I Måendekollen Ung kan behandlare starta vanligt förekommande formulär. Tre av dessa 

har en särställning då de skickas ut till ungdomen när vissa moduler aktiveras. Ett av dessa 

är RCADS (Revised Child Anxiety and Depression Scale) som har 47 frågor. Det finns 

också en kortare version, RCADS-25 som har 25 frågor. RCADS är en vidareutveckling av 

Spence ångestskala (SCAS). Det tredje är KIDSCREEN-10 Index och avser att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet. 

RCADS och KIDSCREEN-10 fylls i vid bedömning, avslut och uppföljning.  

RCADS-25 fylls i vid behandlingsstart och därefter veckovis under behandlingen, i takt 

med att ungdomen arbetar sig igenom modul för modul i behandlingsprogrammet. 

Subskalorna i RCADS (”RCADS-47”) korresponderar bra mot flera ångestsyndrom i 

DSM-systemet (social fobi, paniksyndrom, GAD, tvångssyndrom, separationsångest) och 

depression. 

Notera alltså att i denna version av Måendekollen Ung så har frågan ”Jag har funderat på 

att skada mig själv” lagts till i både RCADS-25 och i RCADS. Formulären har sålunda nu 

26 respektive 48 frågor. 

RCADS-25 har en allmän ångestskala, samma depressionsskala som RCADS och en 

totalpoäng (ångest + depression). 

RCADS har översatts till svenska av Barninternetprojektet. Det finns amerikanska normer 

för unga från grundskolans årskurs 3 till tredje året i gymnasiet. Studier pågår i samarbete 

med Barninternetprojektet vad gäller svenska normer för både RCADS och RCADS-25. I 
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Måendekollen Ung används för närvarande de amerikanska normerna. Behandlare ser 

normerna i förklaringstexterna för respektive resultat/graf på fliken ”Resultat”.  

Referenser: 

Chorpita, BF, Yim L, Mofitt C, Umemoto LA, Francis SE . Assessment of symptoms of 

DSM-IV anxiety disorder and depression in children: a revised child anxiety and 

depression scale. Behaviour Research and Therapy 2000; 38:835-855. 

Chorpita, BF, Mofitt CE, Gray J. Psychometric properties of the revised child anxiety and 

depression scale in a clinical sample. Behaviour Research and Therapy 2005;43:309-322 

Ebesutani C, Reise SP, Chorpita BF, Ale C, Regan J, Young J, Higa-McMillan C, Weisz 

JR. The Revised Child Anxiety and Depression Scale-Short Version: scale reduction via 

exploratory bifactor modeling of the broad anxiety factor. Psychological Assessment 2012, 

24(4), 833-45. 

Evans, C., Connell, J., Barkham, M., Margison, F., McGrath, G., Mellor-Clark, J. & 

Audin, K. (2002). Towards a standardised brief outcome measure: Psychometric properties 

and utility of the CORE-OM. The British Journal of Psychiatry, 180, 51–60. 

Programmets moduler 
 Inledande bedömning 

 Veckomätning A – Startmätning  

 Veckomätning B, Veckomätning C, Veckomätning D… Veckomätning L 

 Slutmätning – Vid avslutning  

 Eftermätning 3 månader efter avslutad behandling 

 Resurser för behandlare– ska EJ aktiveras för ungdomar 

Hur modulerna är tänkta att användas 

När programmet startas är den första modulen, ”Inledande bedömning” aktiv (aktuell) och 

ett mätbatteri som innehåller RCADS och KIDSCREEN-10 blir tillgängligt för ungdomen. 

När ungdomen besvarat formulären kan hen i ”Inledande bedömning” läsa en 

informationstext om Måendekollen Ung, hur meddelanden, banderoller och aviseringar 

fungerar, och information från SibeR (Svenska internetbehandlingsregistret) riktad till 

ungdomar som börjar behandling på nätet. 

Veckomätning A – Startmätning 
Starta modulen ”Veckomätning A – Startmätning” i samband med att en behandling inleds 

(tryck på knappen ”Sätt till aktuell” i modulen). Gör detta i så nära anslutning till 

behandlingsstart som möjligt (vänta inte en vecka). 

Veckomätning B och övriga veckomätningsmoduler 
De övriga veckomätningsmodulerna aktiverar du i takt med att ungdomen blir klar med 

modulerna i behandlingsprogrammet. När ungdomen är klar med den första modulen i 

behandlingsprogrammet så aktiverar du alltså ”Veckomätning B” och så vidare. När 
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veckomätningsmodulerna aktiveras så blir en mätning med RCADS-25 tillgänglig för 

ungdomen. 

Att du själv aktiverar veckomätningar enligt ovan är det sätt att arbeta som föreslås i första 

hand, men det finns också en möjlighet att istället schemalägga automatiska 

veckomätningar med RCADS-25, se avsnittet om schemaläggning (under Mätbatterier). 

Slutmätning – Vid avslutning 
I samband med att behandlingen avslutas så aktiverar du modulen ”Slutmätning – Vid 

avslutning”. Då blir en mätning med RCADS och KIDSCREEN-10 tillgänglig för 

ungdomen. 

Eftermätning 3 månader efter avslutad behandling 
Tre månader efter avslutad behandling kan du aktivera ”Eftermätning 3 månader efter 

avslutad behandling”. Då blir en sista mätning med RCADS och KIDSCREEN-10 

tillgänglig för ungdomen. Du får en avisering när hen inte har besvarat något formulär 

under tre månader. Aviseringen kan fungera som en påminnelse om att eftermätningen kan 

aktiveras, alternativt att momentet eventuellt behöver avslutas (om ungdomen inte 

förväntas fylla i fler skattningar). 

Resurser för behandlare– ska EJ aktiveras för ungdomar 
Modulen ”Resurser för behandlare– ska EJ aktiveras för ungdomar” innehåller 

instruktionsfilmer om Måendekollen Ung, detta användarstöd med mera. 

Tips. Om du felaktigt råkar aktivera en modul så kan du fälla 

ut den aktuella modulen (på fliken ”Hantera”) och trycka på 

knappen ”Sätt till kommande”.  

Starta Måendekollen Ung 
Ska du starta Måendekollen Ung med dig själv som 

behandlare så klickar du på knappen Starta nytt moment på 

fliken ”Mina” och anger ungdomens personnummer och 

sedan ”Måendekollen Ung” i nedrullningsmenyn ”Moment”, och bekräftar med den gröna 

knappen Starta nytt moment. 

Ska du starta programmet med någon annan som behandlare så går du först till fliken 

”Alla” och trycker sedan på knappen Starta nytt moment. Efter att ha angivit ungdomens 

personnummer väljer du aktuell behandlare i nedrullningsmenyn ”Behandlare”. Sedan 

anger du ”Måendekollen Ung” i nedrullningsmenyn ”Moment”, och bekräftar med den 

gröna knappen Starta nytt moment. 

Tips. När åtminstone ett Måendekollen Ung har startats så finns ett lite snabbare sätt: 

Klicka på knappen Starta moment som ligger till höger i listen med momentets namn: 

Då slipper du steget att ange vilket moment som ska startas. 
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Ta del av ungdomens resultat 
Du får inte någon avisering när ett formulär har sparats utan behöver logga in för att se om 

det kommit in nya formulär. När du har loggat in i Stöd och behandling kan det se ut så 

här: 

Den gröna ikonen med en tvåa i kolumnen ”Flaggor” indikerar att ett mätbatteri med tre 

formulär har sparats. Klickar du på flaggan (eller på ungdomens namn) så öppnas fliken 

”Hantera”: 

 

Den stora vita rutan ger en överblick över aktuella händelser. När ungdomen besvarat det 

inledande mätbatteriet visas här formulären ”Information vid start” (som innehåller 

information som ungdomen fick ta del av när hen först öppnade programmet), ”RCADS” 

och KIDSCREEN-10 Index.  .  

Klickar du på RCADS eller KIDSCREEN-10 Index kan du se hur ungdomen har besvarat 

de enskilda frågorna för respektive formulär. Om du inte vill att ett formulär ska försvinna 

från ”överblicken” så kan du klicka på den gröna knappen ”Markera som oläst”, innan du 

klickar på ”Tillbaka”.  
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För att se resultaten på formulären går du till fliken Resultat. Klicka på panelen med det 

resultat du vill titta på, till exempel RCADS. 

RCADS och RCADS-25 i samma resultat 
När du klickar på ”Resultat på RCADS (1 värde)” så visas dessa resultat: 

 RCADS subskala Depression 

 RCADS-25 subskala Ångest 

 RCADS subskala Social fobi 

 RCADS subskala Paniksyndrom 

 RCADS subskala GAD 

 RCADS subskala OCD 

 RCADS subskala Separationsångest 

 RCADS Totalpoäng (ångest + depression) 

 RCADS-25 Totalpoäng (ångest + depression) 

 RCADS total Ångest (samtliga ångestskalor summerade) 

 Fråga 48. Jag har funderat på att skada mig själv 

 

Resultaten för RCADS inkluderar resultaten för kortversionen av skalan, RCADS-25. Det 

innebär att det går att registrera/journalföra uppgifter för både RCADS och RCADS-25 

utan att ungdomen behöver fylla i båda formulären. 

De fetstilta skalorna ovan ingår RCADS-25. Notera att ”RCADS subskala Depression” 

ingår i både RCADS och RCADS-25. 

RCADS-25 består av dessa skalor: 

 RCADS subskala Depression 

 RCADS-25 subskala Ångest 

 RCADS-25 Totalpoäng (ångest + depression)  

 

En del ungdomar kommer att avbryta behandlingen eller inte fylla i RCADS vid 

avslutning. Dessa kommer då bara ha en avslutningsmätning på RCADS-25 (om hen fyllt i 

veckomätningarna). 

Genom att registrera/journalföra uppgifter även på RCADS vid bedömningen kan dessa 

uppgifter användas tillsammans med den sist ifyllda veckomätningen för att skatta 

behandlingsutfall för de ungdomar där avslutningsmätningen på RCADS saknas. 
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Tolka poängen för skalorna 

Normerna är köns- och åldersberoende. Det kliniska gränsvärdet är markerat i fet stil för 

respektive kön och åldersgrupp. Exempel, subskala Depression: För en flicka i årskurs 3 är 

gränsvärdet 19. För en pojke i tredje året i gymnasiet är det 15.  

En poäng på eller över gränsvärdet är en indikation på kliniska besvär. Notera att normerna 

är amerikanska och måste tolkas med försiktighet. 

Vill du se hur ungdomen svarade på de enskilda frågorna kan du 

klicka på datumet/tidsstämpeln i tabellen:  

När ungdomen besvarar RCADS i samband med behandlingsavslut så skapas en andra 

punkt i RCADS-grafen. Och om ungdomen fyller i RCADS 3 månader efter avslutning så 

blir det en tredje punkt. 

Aktivera Veckomätning A – Startmätning  
Aktivera ”Veckomätning A – Startmätning” i samband med att behandlingen inleds. Börja 

med att sätta modulen ”Inledande bedömning” som avklarad: 

Notera. I modulernas namn står ”Dagar kvar: xx”. Detta ser inte ungdomen och inget 

händer om antalet dagar kvar passeras. 

Fäll ut panelen ”Kommande moduler” och sätt ”Veckomätning A – Startmätning” till 

aktuell: 

Nu blir en mätning med RCADS-25 tillgänglig för ungdomen. När formuläret har 

besvarats kan du del av resultaten på fliken ”Resultat”, panelen ”Resultat på RCADS-25”): 
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Dessa resultat visas: 

 RCADS subskala Depression 

 RCADS-25 subskala Ångest 

 RCADS-25 Totalpoäng (ångest + depression)  

 Fråga 26: Jag har funderat på att skada mig själv 

 

Förutom de tre RCADS-skalorna visas alltså även resultat för fråga 26 då det finns en 

flagga kopplad till frågan., se avsnittet ”Flaggor”. Resultaten på de tre RCADS-skalorna i 

RCADS-25 finns även ”inbakade” i resultaten för RCADS (så att det ska gå att jämföra 

resultat på mätningar med RCADS(-47) och RCADS-25. 

Notera att det finns en resultatpanel för varje frågeformulär som har resultat: en för 

RCADS-25 (veckomätningarna) och en för RCADS (bedömning, behandlingsstart, 

uppföljning efter 3 mån), en för KIDSCREEN-10 Index och en för varje annat formulär 

som man startat. 

Den första mätpunkten för RCADS-25 kommer att vara vid behandlingsstart. Sedan följer 

ungefär en mätning varje vecka fram till avslut. Under behandlingens gång kommer du 

alltså i vanliga fall bara öppna panelen för RCADS-25 för att ta del av veckomätningarna. 

Om du vill gå tillbaka och titta på vad ungdomen hade för poäng på ”RCADS-25 vid den 

inledande bedömningen” så kan du öppna panelen ”Resultat på RCADS” och där ta del av 

RCADS-25 som subskalor i RCADS.  

Aktivera övriga veckomätningar 
När ungdomen är klar med en viss modul i behandlingsprogrammet och du aktiverar en ny, 

så aktiverar du parallellt en ny veckomätning i Måendekollen Ung. 

Sätt den aktuella modulen till avklarad. När ungdomen är klar med den första modulen 

sätter du alltså ”Veckomätning A – Startmätning” till avklarad. 

Sätt den nya veckomätningsmodulen (t.ex. ”Veckomätning B”) till aktuell. 

Det finns elva veckomätningsmoduler förutom den inledande ”Veckomätning A – 

Startmätning”. Om du behöver aktivera flera mätningar så kan du göra det via panelen 

”Mätbatterier”. Se avsnittet ”Starta extramätningar”. 

Mätbatterier 

Starta mätning av valfritt formulär 
Det går att när som helst starta en mätning av något av de formulär (skicka ut ett formulär) 

som finns tillgängligt i programmet. Det görs genom att starta en ”extramätning”.  

På fliken Hantera, skrolla ned och klicka på panelen Mätbatterier: 
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Sedan Schemaläggning: 

Under rubriken ”Schemalagda mätbatterier” kan du starta önskat formulär genom att 

trycka på knappen Starta extramätning nu: 

Schemalägg upprepade mätningar 
Under rubriken ”Ej schemalagda mätbatterier” (under Mätbatterier / Schemaläggning) kan 

du schemalägga vissa formulär (som RCADS-25) för upprepade mätningar, till exempel 

var sjunde dag. Klicka på knappen Schemalägg: 

Välj sedan ”Repetition” och ange önskat startdatum och intervall (hur ofta det ska 

upprepas), och tryck på Spara.  

Notera. Det går inte att schemalägga en 

mätning att starta på dagens datum. Om 

du vill att ungdomen ska fylla i 

mätningen samma dag så startar du i 

stället först det önskade formuläret 

genom att trycka på knappen Starta 

extramätning nu (se ovan). 

Schemalägg sedan de upprepade 

mätningarna genom att ange önskat 

startdatum för nästkommande mätning. 

Mätbatteriet hamnar nu under rubriken ”Schemalagda mätbatterier” och fortsätter att 

upprepas tills det stoppas eller tills momentet avslutas. Om du vill ändra schemaläggningen 

(t.ex. byta från var 7 till var 14 dag) så klickar du på pennan: 

Om du vill stoppa schemaläggningen trycker du på papperskorgen: 

Bekräfta att du vill ta bort schemaläggningen. Mätbatteriet hamnar då under ”Ej 

schemalagda mätbatterier” igen. 

I panelen Mätbatterier, under ”Pågående mätningar” visas de mätningar som startats och 

som väntar på att bli besvarade. Under ”Historik” visas tidigare mätningar.  
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Flaggor 
Du kan se programmets flaggor, och inställningarna för dessa under fliken ”Händelser”, 

sedan ”Flaggor”: 

 

Programmet har fyra gröna flaggor: 

 Mätning startad. Ungdomen får en avisering när en ny skattning finns 

tillgänglig. 

 Mätning sparad Flagga som visas för behandlaren i inloggat läge när 

ungdomen har besvarat en skattning). 

 Inaktiv 20 dagar. Flagga som visas för behandlaren i inloggat läge om 

ungdomen inte besvarat något formulär under 20 dagar. 

 Inaktiv 3 månader. Flagga som visas för behandlaren i inloggat läge om 

ungdomen inte besvarat något formulär under 90 dagar. 

 

Programmet har röda flaggor kopplade till att ungdomen svarar ”Ofta” eller ”Alltid” på 

den tillagda frågan om funderingar på att skada sig själv. 

 RCADS-25, fråga 26: Jag har funderat på att skada mig själv 

 RCADS-47, fråga 48: Jag har funderat på att skada mig själv 

(frågan är hämtad från formuläret CORE-OM). 

Om du vill få en avisering om detta så kan du i din profil ställa in att ta emot notifikationer 

(se avsnitt om detta under Övrigt). Syftet med flaggan är att uppmärksamma om ungdomen 

har tankar på döden eller på att skada sig. Du hanterar denna information på samma sätt 

som du gör när ungdomen förmedlar motsvarande i ett meddelande eller vid ett samtal. 

Notera att det i programmets välkomsttext står att ungdomen ska ta kontakt med sin 

vårdgivare eller ringa 1177 om hen mår sämre. Där står också att det kan dröja en tid innan 

behandlaren har möjlighet att läsa svaren på formulären. Förtydliga detta för ungdomen vid 

behov. 

Om ungdomen till exempel svarat ”Alltid” på RCADS-25, fråga 26: Jag har funderat på att 

skada mig själv, så ser det ut så här när du har loggat in: 
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I övre vänstra hörnet visas hur många röda flaggor det finns just nu i Måendekollen Ung. I 

kolumnen ”Flaggor” visas en röd ikon och om du håller/hovrar pekaren över den så visas 

en liten textruta som indikerar vad som utlöst flaggan, till exempel ”Funderat på att skada 

sig: Ofta”. 

Om du klickar på flaggan visas mer detaljerad 

information. Du har också en möjlighet att skriva 

en kommentar (till kollegor eller som en 

påminnelse till dig själv).  

 

 

 

 

 

För att indikera att du har sett/hanterat flaggan så 

klickar du på knappen ”Omhänderta”. Om du (eller 

en kollega) klickar på en omhändertagen flagga 

visas en kursiverad text ”Hanterades ÅÅÅÅ-MM-

DD av [namn]”. 

För att dölja flaggan, klicka på ”Dölj flagga” 

(denna knapp visas efter att du klickat på knappen 

”Omhänderta”). 

 

 

Avsluta Måendekollen Ung 

 Gå till fliken Hantera. 

 Klicka på den röda knappen Avsluta längst ned på sidan  

 Ange lämplig avslutningsorsak i nedrullningslisten. 

 Bekräfta genom att trycka på den gröna knappen Avsluta. 
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Övrigt 

Support 

Din regionala förvaltning är första linjens support. Du kan skicka förbättringsförslag 

angående Måendekollen Ung till sob@vgregion.se  

Information om driftstatus 
För att få information om eventuella avbrott av tjänsten rekommenderas kan du 

prenumerera på information om driftstatus och servicefönster. Gå till: 

https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-

driftstatus-och-servicefonster , bocka för ”Stöd och behandling” och ”1177 Vårdguidens e-

tjänster” i listan, och ange dina kontaktuppgifter. 

Ta emot notifieringar  

 
 

Om du vill få notifieringen vid nya händelser i Stöd och behandling, gå till fliken ”Min 

profil” och sätt en bock för ”Ta emot notifieringar”. Kontrollera att din e-postadress är 

korrekt. Den hämtas automatiskt från ett annat system och kan inte ändras här. 

Du kan även ställa in att ta emot notifieringar via SMS om du anger mobiltelefon. 

 

  

mailto:sob@vgregion.se
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-driftstatus-och-servicefonster/
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-driftstatus-och-servicefonster/


15 

 

Logga in och skapa bokmärke 
Följ i första hand regionala anvisningar kring hur du loggar in. Din regionala förvaltning 

för Stöd och behandling kan eventuellt hänvisa dig till en regional sida för att logga in. 

Du kan också logga in via Ineras sida för Stöd och behandling: 

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/stod-och-behandling/  

Inloggningslänkarna finns under rubriken Förvaltning. 

Denna länk leder direkt till sektionen Förvaltning: 

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/stod-och-behandling/#section-772  

Du kan spara adressen till inloggningssidan som bokmärke/favorit. Vårdpersonal som 

arbetar med Stöd och behandling kan använda webbläsarna Google Chrome eller Internet 

Explorer 11. Nedan beskrivs hur du kan skapa bokmärken i respektive webbläsare. 

I Google Chrome kan man spara bokmärke till en 

webbsida genom att klicka på den lilla stjärnan längst 

till höger i adressfältet (eller ange ctrl + D) och spara bokmärket på en lämplig plats, till 

exempel ”Bokmärkesfältet”. Om detta inte syns kan du ange kortkommandot Ctrl + Shift + 

B (eller trycka på knappen med tre lodräta knappar för att komma till inställningar, sedan 

”Bokmärken” och till sist ”Visa bokmärkesfältet”. Då ska bokmärket/genvägen visas 

precis under adressfältet överst på sidan). 

I Internet Explorer kan du spara ett bokmärke genom att klicka på 

stjärnan till höger:  

Välj sedan ”Lägg till i Favoriter”  

(eller använd kortkommandot Ctrl + D).  

I Explorer går det också att högerklicka någonstans på inloggningssidan och sedan välja 

”Skapa genväg” så läggs en genväg på skrivbordet. Om du upplever att det går långsamt 

eller har upprepade inloggningsproblem med Internet Explorer så byt till Google Chrome.  

 

Instruktionsfilmer 
Filmerna ligger i modulen ”Resurser för behandlare – ska Ej aktiveras för ungdomar”. De 

finns också på Vimeo. Notera att filmerna avser version 1.0 av programmet. Det finns 

vissa skillnader jämfört med version 2.0: flagga borttagen för ”Jag tänker på döden” i 

RCADS och fler formulär har tillkommit). Inloggningsen ser också lite annorlunda ut då 

Inera har förändrat sin inloggningssida för vårdpersonal. 

1. Introduktion (Vimeo: https://vimeo.com/364576600 ) 

2. Bedömning (Vimeo: https://vimeo.com/364576975 ) 

3. Resultat (Vimeo: https://vimeo.com/364577354 ) 

4. Behandlingsstart och veckomätningar (Vimeo: https://vimeo.com/364577589 ) 

5. Avslutning och eftermätning (Vimeo: https://vimeo.com/364578025 ) 

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/stod-och-behandling/
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/stod-och-behandling/#section-772
https://vimeo.com/364576600
https://vimeo.com/364576975
https://vimeo.com/364577354
https://vimeo.com/364577589
https://vimeo.com/364578025
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6. Flaggor (Vimeo: https://vimeo.com/364578352 ) 

7. Speciallösningar (Vimeo: https://vimeo.com/364579959 ) 

  

https://vimeo.com/364578352
https://vimeo.com/364579959
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Bilaga 1: Frågeformulären 

 

CORE-10 (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - 10) 

För skattning av allmän psykisk ohälsa (10 frågor) 

GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7-item scale) 

För skattning av ångestsymtom 

KIDSCREEN-10 Index 

För skattning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) 

LSAS-SR (Liebowitz Social Anxiety Scale - Self Report) 

För skattning av rädsla och undvikande i sociala situationer 

MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Self report) 

För skattning av depression 

PHQ-9 (Patient Health Questionnaire) 

För skattning av depression 

RCADS (Revised Children’s Anxiety and Depression Scale) 

För skattning av ångest och depression, 47 frågor (+ en fråga om funderingar på att skada 

sig själv, hämtad från CORE-OM). 

RCADS-25 

För skattning av ångest och depression, 25 frågor (+ en fråga om funderingar på att skada 

sig själv, hämtad från CORE-OM). 

 


