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Inledning 

Programmet används för att göra det lättare att följa upp våra 
behandlingsinsatser och för att man som behandlare vid behov ska kunna 
starta vanligt förekommande frågeformulär för ungdomar. Programmet har 
två spår: ett standardspår och ett spår för de yngre. 

Det första spåret består av de två första modulerna och används med ungdomar som ska 

fylla i BBQ. Det andra spåret består av de två nästkommande modulerna och används för 

yngre ungdomar där BBQ inte bedöms lämpligt att använda. De yngre besvarar stället bara 

i ett kort formulär, VAS hanterbarhet, med tre frågor om sitt mående, sina känslor och sina 

relationer. Det besvarar även de äldre ungdomarna. Den femte modulen startas om du vill 

göra en sömndagbok tillgänglig för ungdomen. Den sjätte och avslutande modulen 

innehåller bara information till behandlare, inklusive detta användarstöd och ska inte 

startas för ungdomar. Här är en översikt över samtliga moduler: 

1. Start 

2. Avslutning 

 

1. Start – För dig som är yngre 

2. Avslutning – För dig som är yngre 

 

Sömndagbok 

Information till behandlare – aktiveras EJ för ungdomar 

Modulerna startas vid dessa tillfällen (motsvarande för de olika spåren): 

 Start startas i samband med ett första besök. 

 Avslutning startas i samband med att behandlingen avslutas. 

 Sömndagbok startas om du vill att patienten ska kunna fylla i en 

sömndagbok (kan startas när som helst). 

 

Om ungdomen har ställt in att ta emot aviseringar i 1177 så får hen en avisering via sms 

eller e-post om att programmet har startat. I startmodulen kan ungdomen läsa om hur man 

ställer in att ta emot aviseringar. 

När en modul aktiveras så startas ett mätbatteri med frågeformulär för ungdomen. I de två 

första spåren avslutas mätbatterierna med: ”Viktig information om 1177 Vårdguidens e-

tjänst Stöd och behandling: Du ska inte använda Stöd och behandling för att skicka 

brådskande meddelanden om din hälsa. Om du är orolig för din hälsa eller mår sämre, ring 

ungdomsmottagningen eller 1177 för sjukvårdsrådgivning. Telefonnummer till din 

ungdomsmottagning hittar du under ’Information från vårdgivaren’ på nästa sida.” 
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Logga in  
Personal i Västra Götalandsregionen loggar enklast in via regionens webbsida för Stöd och 

behandling: 

https://www.vgregion.se/sob/  

Det går också att logga in via Inera: 

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

Se rubriken Förvaltning, eller använd denna länk (aktuell 2020-09-17): 

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

 

Spara bokmärke 

Spara gärna adressen till inloggningssidan som bokmärke/favorit. Vårdpersonal som 

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

Explorer11. Nedan beskrivs hur du skapar bokmärken i respektive webbläsare. 

Google Chrome 

  

I Chrome kan man spara bokmärke genom att klicka på den lilla stjärnan längst till höger i 

adressfältet (eller tryck ctrl + D) och spara bokmärket på en lämplig plats, till exempel 

”Bokmärkesfältet”. Om detta inte syns kan man trycka 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). 

 

 

 

När bokmärkesfältet visas kan du också klicka och dra ned hänglåset och släppa det i 

bokmärkesfältet för att skapa ett bokmärke till den sida du är på just nu. 

 

Internet Explorer 
I Internet Explorer så sparar man ett bokmärke genom att klicka på stjärnan till höger:  

 

 

 

Välj sedan ”Lägg till i Favoriter” (eller använd kortkommandot Ctrl + D).  

https://www.vgregion.se/sob/
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
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I Explorer går det också att högerklicka någonstans på sidan och sedan välja ”Skapa 

genväg” så läggs en genväg på skrivbordet. Explorer kan funka sämre än Chrome med 

Stöd och behandling. Om du upplever att det går långsamt eller har upprepade 

inloggningsproblem så byt till Google Chrome.  

 

Använd SITHS-kort och säkerhetskod för att logga in. Om du får en fråga om vilket 

certifikat du ska använda, välj det alternativ som innehåller ”Vård och behandling” och 

”Sammanhållen journalföring”. Inloggningsprocessen ser lite olika ut beroende på 

webbläsare. 

Starta ”Registrera allt mellan lust och 
ångest” 

Starta programmet och välj antingen standardspåret eller spåret för de 
yngre. 

”Moment” är ett annat ord för program.  Första gången startar du momentet genom att 

klicka på Starta nytt moment (på fliken ”Mina”) uppe till höger: 

 

Observera. Framöver när åtminstone ett moment är igång så finns ett lite snabbare sätt: 

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

Skillnaden är bara att man i detta fall slipper ange vilket moment som ska startas. 

Ange sedan ungdomens personnummer (det går bra att skriva på formen 

ÅÅMMDDXXXX). I nedrullningslisten ”Moment” väljer du Registrera allt mellan lust 

och ångest, och Starta nytt moment.  

 

En gul varningstext visas där det står att det inte finns några aktiva moduler i momentet. 

Detta är en påminnelse om att aktivera rätt modul för ungdomen. Klicka på den blå texten 

Gå till momentet. 

Nu öppnas fliken Hantera. Detta är ungdomens ”hemmasida”. Framöver öppnar du denna 

genom att klicka på ungdomens namn på startsidan som visas när du loggat in i Stöd och 

behandling. Klicka på Kommande moduler för att fälla ut panelen. Då visas de moduler 

som kan startas (sättas till aktuella).  
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Välj spår 

Standardspåret 

Om ungdomen ska fylla i BBQ i samband med ett första besök så klickar du på knappen 

Sätt till aktuell för modulen ”1. Start”. Nu får ungdomen ett meddelande i sin inkorg i 

1177 och en avisering (om hen satt på aviseringar). I detta spår så används endast de fyra 

första modulerna. BBQ kan användas för ungdomar som har fyllt 18 år men många som är 

16 år kan också klara av att fylla i det. I exemplen nedan visas standardspåret. 

Spåret för de yngre 

Om ungdomen inte ska fylla i BBQ så klicka på Sätt till aktuell för modulen ”1. Start – 

För dig som är yngre. Nu får ungdomen ett meddelande i sin inkorg i 1177 och en 

avisering (om hen satt på aviseringar).  I detta spår så startar man endast moduler som 

slutar med ”– För dig som är yngre”. 

 

När ungdomen öppnar programmet första gången 

När ungdomen loggat in visas en orange och en 

grön banderoll (”banner”) överst på sidan. Text 

i orange banderoller har ungdomen även fått 

som ett meddelande i sin inkorg i 1177. Om 

ungdomen ställt in att ta emot aviseringar så har 

hen också fått sms och/eller e-post. I 

aviseringarna står inte innehållet i 

meddelandena utan bara: ”Det finns ett 

meddelande i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in på https://www.1177.se/loggain för 

att läsa det. Obs! Det här är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara.” 

De orange banderollerna kan stängas med krysset. Den gröna banderollen indikerar att 

ungdomen måste svara på det inledande mätbatteriet som i standardspåret består av 

följande formulär: 

 Introduktion (ungdomen bekräftar att hen vill öppna programmet) 

 Saker jag vill prata om 

 BBQ 

 VAS hanterbarhet 

 Bekräftelse på att formulären sparats (tydlig visuell återkoppling) 

 Information om Stöd och behandling (beskriver att Stöd och behandling ej 

ska användas för att skicka brådskande meddelanden). Ungdomen måste 

bejaka att hen läst informationen för att kunna gå vidare). 

 

Därefter öppnas själva programmet. Ungdomen ser inledningsvis panelen  

”! Information från vårdgivaren” samt vald startmodul. 
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I informationen från vårdgivaren finns kontaktuppgifter till samtliga 

ungdomsmottagningar. Där upprepas även att ungdomen inte ska använda Stöd och 

behandling för att skicka brådskande meddelanden. Där finns även en länk till ett formulär 

utanför Stöd och behandling som ungdomen kan använda för att ange eventuella fel i 

programmet eller lämna förbättringsförslag. Svaren på det formuläret kan endast regionens 

vårdgivaradministratör för Stöd och behandling läsa. 

Ta del av ungdomens formulär och resultat 

 

När du har loggat in i Stöd och behandling visas en flagga med en siffra i övre högra 

hörnet i raden med ungdomens namn och personnummer. Siffran indikerar att ungdomen 

har besvarat det inledande mätbatteriet som i standardspåret består av sex formulär (se 

vilka ovan). Klicka på ungdomens namn eller på flaggan för att öppna ungdomens sida. 

Innehållet under fliken Hantera visas. Om man klickar på någon av de andra flikarna så 

kan man alltid komma tillbaka till denna startsida genom att klicka på fliken Hantera. 

Ta emot notifieringar som behandlare 
Du kan få notifieringar/aviseringar när ungdomen har besvarat formulär eller skickat 

meddelanden till dig. Detta görs under fliken ”Profil”, se bilaga. 

Fliken Hantera 

Detta är ”startfliken” som alltid öppnas när man klickar på ungdomens namn. Till höger 

om denna finns andra flikar: Resultat, Meddelanden, Tidslinje och Händelser. 

Byt behandlare 

Om du vill byta behandlare, klicka på de dubbelriktade pilarna vid namnet för ”Ansvarig 

behandlare”. Välj den nya behandlarens namn i rullisten och tryck på knappen Byt 

behandlare. Det är bra att meddela ungdomen att ansvarig behandlare har bytts (genom att 

skicka ett meddelande i Stöd och behandling, till exempel). 
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Översiktsvyn med de senaste händelserna 

Översiktsvyn (den stora vita rutan) innehåller information om de senaste händelserna. 

Under rubriken Mätbatterier ovan syns att ungdomen besvarat det inledande mätbatteriets 

sex formulär i standardspåret. Här har alltså ungdomen svarat på alla formulär som är 

tillgängliga vid start. Notera att det bara är ”Saker jag vill prata om”, ”BBQ” och ”VAS 

hanterbarhet” som är ”riktiga” formulär, de tre övriga innehåller bara information av olika 

slag. För ungdomen visas formulären som olika sidor som hen klickar sig igenom. 

Det går se hur ungdomen har besvarat de enskilda frågorna på formulären genom att klicka 

på formulärets namn. Därefter försvinner det från översiktsvyn om man inte trycker på 

knappen Markera som oläst.  

Så här ser det ut om när man har tryckt på BBQ (svaren på frågorna är bortklippta): 

 

 

 

 

För att gå tillbaka kan man klicka på Tillbaka eller på fliken Hantera. Om formuläret har 

tillhörande resultat kan man klicka på respektive länk (”Vanliga värden”, ”Gränsvärde”), 

alternativt på fliken Resultat. När man går tillbaka så syns inte längre formuläret i 

översiktsvyn men den finns kvar i historiken. Om man vill att formuläret ska stanna kvar i 

översiktsvyn trycker man på den gröna knappen Markera som oläst. Då ”oläser” man 

formuläret. Det kan man göra om man till exempel vill att en kollega också enkelt ska se 

formuläret. 

Tidigare lästa (”gamla”) formulär går att titta på igen i efterhand. Enklast är att gå till 

fliken Resultat och klicka på panelen för önskat formulär, till exempel Saker jag vill prata 

om: 
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Då fälls panelen ned. För att se svaren på de enskilda frågorna så klickar du på datumet i 

tabellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativt kan du på fliken Hantera gå till panelen Mätbatterier och sedan Historik. 

Aktuella moduler 

Här visas den/de moduler som för tillfället är aktiva. 

 

Klicka på Aktuella moduler (om den inte redan är utfälld) sedan Start och till sist Börja 

här. Här ser du om ungdomen har läst innehållet i de olika stegen (”Om programmet”, 

”Aviseringar”) Det blir grönt när innehållet är läst. 

Starta avslutningsmodulen 
När det är dags att avsluta samtalskontakten så sätter du modulen 1. Start som avklarad 

(tryck på knappen Sätt till avklarad i modulens list) och modulen 2. Avslutning som 

aktuell. När avslutningsmodulen aktiveras så startas ”Saker jag har fått hjälp med”, ”BBQ” 

(i standardspåret), ”VAS hanterbarhet”, och ”Vad tyckte du om samtalskontakten?” 

Formuläret ”Vad tyckte du om samtalskontakten?” består av en länk till externt formulär. 

Detta gör ungdomen kan svara anonymt. Svaren sammanställs på gruppnivå och du kan 

alltså inte själv se hur ungdomen har svarat på dessa frågor. 
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Starta enstaka formulär (extramätningar) 

Starta formulär direkt med ”Starta extramätning nu” 
Du kan när som helst starta ett av de tillgängliga formulären för ungdomen. På fliken 

Hantera, skrolla ned och klicka på Mätbatterier, sedan Schemaläggning. Under rubriken 

”Schemalagda mätbatterier” kan du starta önskat formulär genom att trycka på knappen 

Starta extramätning nu. 

 

Schemalägg ett formulär för upprepade mätningar 

Vissa formulär kan schemaläggas för upprepade mätningar. Om du vill starta ett formulär 

för upprepade mätningar så går du ned till ”Ej schemalagda mätbatterier” och klickar på 

knappen Schemalägg.  

 På frågan ”Typ av schema”, välj ”Repetition”. 

 Ange startdatum och önskat intervall (antal dagar mellan mätningarna). 

 

Notera att du inte kan schemalägga ett formulär att starta på dagens datum. Om du vill att 

ungdomen ska börja fylla i formuläret idag 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. 

Under rubriken ”Pågående mätningar” kan du se vilka formulär som startats och som 

väntar på att bli ifyllda. Under rubriken ”Historik” ser du tidigare besvarade formulär.  

När du är klar kan du klicka på panelen Mätbatterier för att fälla ihop den. 
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Aktivera sömndagboken 

Sömndagboken startas på ett annat sätt än de formulär som ligger som mätbatterier (se 

ovan). För att låta ungdomen använda sömndagboken så aktiverar du modulen 

Sömndagbok. Du klickar alltså på knappen Sätt till aktuell för modulen. Då kan 

ungdomen själv gå in och ange hur hen har sovit. Be ungdomen fylla i formuläret varje 

morgon. Du som behandlare har tillgång till resultaten för både sömneffektivitet och sovtid 

medan ungdomen bara ser sömneffektiviteten (för att minska risken att ungdomen 

fokuserar på sovtiden snarare än sömneffektiviteten). 

Fliken Resultat 

Formulär som har beräknade resultat i form av siffror (BBQ t.ex.) så hittar du under fliken 

Resultat. 

Varje resultat består av en inledande text, en graf, en förklaringsruta (om det finns 

intervaller) och en tabell. I tabellen visas poängvärdet för resultatet och datum när 

formuläret besvarades. Klickar du på den blå texten med Datum/tid så öppnas formuläret 

och du kan se hur ungdomen har besvarat enskilda frågor. Har formuläret normer så visas 

dessa ofta som färgade intervaller i grafen.  

Grafen med resultat ”Vanliga värden på BBQ” ovan ser även ungdomen. Hen ser dock inte 

grafen för gränsvärdet, det ser bara behandlaren. 
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Fliken Meddelanden 

Börja med att klicka på knappen Skapa ny konversation. 

Meddelanden har en ”trådrubrik” och man kan ändra denna till något meningsfullt. Den 

förvalda rubriken är ”Min konversation”. Klicka på den för att ändra. Skriv meddelandet 

och se till att bocka för ”Avisera till inkorgen i e-tjänsterna” om du vill att patienten ska få 

en avisering. Annars märker inte ungdomen att det kommit ett meddelande förrän hen 

loggar in i 1177. Välj ”Direkt” eller ”Uppsamlat”. Uppsamlade aviseringar skickas en gång 

per dag, under förmiddagen. Aviseringen kan då dröja en dag. Till vänster finns en ikon 

med en pil som pekar upp till höger. Klicka på den för att öppna meddelandefönstret som 

ett flytande fönster. Då kan man ha meddelandefönstret uppe samtidigt som man till 

exempel öppnar resultatfliken och tittar på formulär.  

Fliken Tidslinje 

På tidslinjen kan man se tidpunkt för alla händelser. Det går att sortera på datumintervall 

och man kan se uppgifterna veckovis eller för hela perioden sedan programmet startades. 

Det går också att använda filter om man snabbt vill hitta en viss typ av information.  
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Fliken Händelser 

Fliken flaggor 

Här kan man se vilka flaggor som är förinställda för programmet. Dessa kan man inte 

redigera men man kan skapa egna flaggor. Se behandlarmanualen för mer information. 

Fliken Aktivitetsplaner 

Här kan man skapa registreringar skräddarsydda för en viss ungdom. Se 

behandlarmanualen om du vill skapa sådana. 

Flaggor 
Du kan se programmets flaggor, och inställningarna för dessa under fliken ”Händelser”, 

sedan ”Flaggor”: 

Gröna flaggor: 

 Nytt formulär startat. Ungdomen får en uppsamlad avisering när en ny 

skattning finns tillgänglig. Aviseringen skickas samma dag om formuläret 

startas på morgonen, annars skickas den nästkommande dag. Om du 

startar flera formulär samma dag skickas endast en avisering.  

 Formulär i mätbatteri sparat. Uppsamlad avisering till behandlaren när 

ungdomen har besvarat ett formulär. Det kan dröja en dag från att 

formuläret har sparats tills behandlaren får aviseringen. 

 Nytt meddelande. Behandlare/ungdom får en avisering vid nytt 

meddelande. 

 3 månader sedan ett formulär sparades. Avisering till behandlare med 

följande meddelande: Om det har gått 3 månader sedan samtalskontakten 

avslutades så är det dags att aktivera modulen "Uppföljning 3 månader 

efter avslutning". 

 6 månader sedan ett formulär sparades. Avisering till behandlare med 

följande meddelande: Det har nu gått 6 månader sedan ett formulär 

sparades. Om samtalskontakten har avslutats så ska även momentet 

avslutas. 

Röda flaggor: 

 CORE-10 suicidplaner. Flagga utan avisering (flaggan syns först när 

behandlare loggar in) till behandlare om ungdomen svarar ”Sällan” eller 

”Då och då” på frågan ”Jag har haft planer på att ta mitt liv. Flagga med 

avisering till behandlare om ungdomen svarar ”Ofta” eller ”Nästan hela 

tiden”. Meddelandet specificerar hur ungdomen har svarat. 
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 MADRS-S livslust. Flagga med avisering till behandlare och ungdom om 

fråga 9 besvaras med 5 eller 6 poäng. Meddelande till behandlare: 

”Bejakar suicidtankar eller suicidplaner på MADRS-S: Ungdomen har 

svarat 5 eller 6 poäng på fråga 9 om livslust.”. Meddelande till ungdomen: 

”Viktigt meddelande: Du har skattat högt på en fråga som handlar om 

självmordsrisk. Ring 1177 om du behöver hjälp snabbt. Vi tar kontakt med 

dig så snart vi ser dina skattningar. Det kan ta några dagar.” 

 

Om du vill bli uppmärksammad när en flagga utlöses/triggas (eller vid andra händelser i 

SoB som när nytt meddelande inkommer) så kan du i din profil ställa in att ta emot 

notifikationer (se bilaga). Syftet med de röda flaggorna är att uppmärksamma dig om 

ungdomen kan ha suicidplaner. Du hanterar denna information på samma sätt som du gör 

om ungdomen förmedlar motsvarande vid ett samtal eller i ett meddelande.  

 

I det övre vänstra hörnet på programmets panel på startsidan visas hur många röda flaggor 

det finns totalt just nu (för ungdomar som du är ansvarig behandlare för om du är på fliken 

”Mina”, för alla ungdomar på enheten om du är på fliken ”Alla”). I kolumnen ”Flaggor” 

till höger visas en röd ikon och om du håller/hovrar pekaren över den så visas en textruta 

som indikerar vad som triggat flaggan, till exempel: ”Bejakar suicidtankar eller 

suicidplaner på MADRS-S”. 

 

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”. 
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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 Registrera allt mellan lust och ångest 

När ungdomen är klar med 3-månadersuppföljningen så ska momentet 
avslutas. 

 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. 

 

 

Support 
I första hand tittar du i behandlarmanualen eller ber en kollega/superanvändare om hjälp. 

Kvarstår frågan kan du kontakta den regionala supporten. Den regionala supporten kan 

kontakta den nationella supporten vid behov. Frågor som rör programmets innehåll och 

funktion tar du i första hand med din lokala superanvändare. Den regionala supporten 

bistår med stöd för tekniska problem (kring inloggning mm). 
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Inloggningsproblem 

En första åtgärd är att rensa webbläsarens cacheminne. Inera har skrivit en lathund för hur 

man gör detta. Du hittar den via regionens supportsida: 

vgregion.se/sob/support   

Se även checklistan för inloggningsproblem som du också hittar via samma länk. 

 

Manualer 
Du hittar manualen för behandlare och de behörighetsroller via regionens supportsida: 

vgregion.se/sob/support 

Kontakt 

Regional support 
 Funktionsbrevlåda: sob@vgregion.se  

Bifoga gärna ett skärmklipp som visar problemet (se lathund under 

”Checklistor och lathundar för personal” som du hittar via den regionala 

supportsidan ovan). 

Nationell support 
Om den regionala supporten inte kan svara på frågan, eller inte är tillgänglig för ett akut 

ärende så kan du kontakta den nationella supporten: 

 Telefon: 0771-25 10 10, alla dagar kl. 06:00 – 22:00. 

 Via ett webbformulär på: 

https://www.inera.se/kundservice/formular/felanmalan-och-support/1177-

vardguidens-e-tjanster  

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

prenumererar 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 i listan, och ange dina 

kontaktuppgifter. 

 

https://www.vgregion.se/sob/support
https://www.vgregion.se/sob/support
mailto:sob@vgregion.se
https://www.inera.se/kundservice/formular/felanmalan-och-support/1177-vardguidens-e-tjanster/
https://www.inera.se/kundservice/formular/felanmalan-och-support/1177-vardguidens-e-tjanster/
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-driftstatus-och-servicefonster/
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-driftstatus-och-servicefonster/
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Bilaga 1. Ta emot notifieringar 

 
 

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 vill. 
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Bilaga 2. Information om Stöd och 
behandling 

 På Vårdgivarwebben finns regional information om Stöd och behandling, 

statistik med mera: www.vgregion.se/sob  

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

 SKR: 

https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.intern

etbaseratstodochbehandling.html  

 Nationell statistik: https://www.inera.se/tjanster/statistik-for-ineras-

tjanster/statistik-for-stod-och-behandling/  

 

  

http://www.vgregion.se/sob
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/stod-och-behandling/
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
https://www.inera.se/tjanster/statistik-for-ineras-tjanster/statistik-for-stod-och-behandling/
https://www.inera.se/tjanster/statistik-for-ineras-tjanster/statistik-for-stod-och-behandling/
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Bilaga 3: Frågeformulären 

 

ASRS v1.1 Screener (Adult ADHD Self-Report Scale) 

För skattning av ADHD 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Scale) 

För identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion 

BBQ (Brunnsviken Brief Quality of life scale) 

För skattning av livskvalitet 

BOCS (Brief Obsessive Compulsive Scale) 

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

För skattning av allmän psykisk ohälsa (10 frågor) 

DERS-16 (Difficulties in Emotion Regulation Scale) 

För skattning av känsloregleringssvårigheter 

DIS-Q (The Dissociation Questionnaire) 

Screening av dissociativa fenomen hos ungdomar och vuxna 

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) 

För identifiering av drogbesvär 

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

För skattning av ångestsymtom 

IES-R (Impact of Event Scale - Revised) 

För skattning av posttraumatisk stress 

ISI (Insomnia Severity Index) 

För skattning av sömnbesvär 

KIDSCREEN-10 Index 

För skattning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) 

Livet som helhet (lokalt skapat formulär) 

En fråga om hur livet som helhet har fungerat de senaste sju dagarna 

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

För skattning av depression 

PCL-5 med kriterium A (Posttraumatic Stress Disorder Checklist - version 5) 

För skattning av posttraumatisk stress, inklusive fråga om värsta händelse 

PCL-5 utan kriterium A (Posttraumatic Stress Disorder Checklist - version 5) 

För skattning av posttraumatisk stress, exklusive fråga om värsta händelse 

PDSS-SR (Panic Disorder Severity Scale - Self Rated) 

För skattning av paniksyndrom 



18 

 

RCADS-25 (Revised Children’s Anxiety and Depression Scale) 

För skattning av ångest och depression, 25 frågor 

Saker jag vill prata om (lokalt egenskapat formulär) 

Ungdomen kan ange saker att prata om inför ett första besök 

Saker jag fått hjälp med (lokalt egenskapat formulär) 

Ungdomen kan vid avslut beskriva vad hen fått hjälp med 

SEXIT  

Identifierar personer som är sexuellt risktagande eller riskutsatta 

Sömndagbok – nattens sömneffektivitet 

TR-23 (Traumahändelser 23 – för ungdomar) 

VAS hanterbarhet (lokalt skapat formulär) 

Tre frågor om hur man kan hantera sitt mående, sina känslor och relationer. 

Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) 

För skattning av tvång 

 


