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Sammendrag 

Forfatter: Jon Sigurd Eidstuen 

Tittel: Screening for barnepsykiatrisk diagnose med SDQ. En systematisk oversikt over 

studier i Skandinavia 

Veileder: Hege Kornør 

Jeg ønsket å undersøke diagnostisk nøyaktighet for predikasjon av barnepsykiatrisk diagnose 

ved bruk av SDQ-algoritmen i Skandinavia. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

er et sett spørreskjema for vurdering av psykisk helse, vennerelasjoner og prosisal atferd hos 

barn og unge. Det er egne versjoner for ulike informanter: foreldrerapport (SDQ-P), 

selvrapport (SDQ-S), og lærerrapport (SDQ-T). Skjemaene kan brukes alene, eller de kan 

kombineres ved bruk av en programmert prediktiv algoritme (SDQ-algoritmen) som tar 

utgangspunkt i informasjon fra ulike informanter. For å undersøke den diagnostiske 

nøyaktigheten til SDQ-algoritmen, har jeg lagd en systematisk oversikt over allerede 

innsamlet empirisk data med utgangspunkt i metode fra Cochrane Systematic Reviews of 

Diagnostic Test Accuracy. Følgelig har jeg gjennomført litteratursøk, begrunnet utvalg av 

studier, samt presentasjon og analyse av studiene som foreligger.  

Jeg utførte søk i MEDLINE (OvidSP), EMBASE (OvidSP), Psycinfo (OvidSP), Cochrane 

Library, SweMed+, Norart, BIBSYS, CRIStin, NORA, PubMed Epub Ahead of Print, 

LIBRIS, SwePub og Den Danske Forskningsdatabase (DDF). Søkene ble utført i November 

2015, uten restriksjoner eller filter for språk, dato eller metodologi. Jeg inkluderte studier som 

undersøkte diagnostisk nøyaktighet for SDQ-algoritmen ved prediksjon av barnepsykiatriske 

diagnoser i Skandinavia. Barnepsykiatriske diagnoser gjelder alle diagnoser definert av 

enhver versjon av DSM eller ICD. Kun studier hvor SDQ ble sammenliknet med en 

referansestandard for barnepsykiatriske diagnoser ble inkludert. Den diagnostiske 

nøyaktigheten kunne gjelde for forekomst av en spesifikk lidelse, grupper av lidelser eller 

(enhver) psykisk lidelse. Jeg inkluderte screening av generelle populasjoner, i 

spesialisthelsetjeneste eller i spesifikke kliniske undergrupper. Alle referanser ble uavhengig 

vurdert av meg og en medstudent. Jeg fant 541 referanser etter fjerning av dubletter, disse ble 

vurdert på tittel- og abstraktnivå, 491 ble ekskludert, og de resterende 50 artiklene ble vurdert 
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på fulltekst-nivå. Totalt ble 7 studier inkludert i oppgaven. Jeg utførte ekstraksjon av data og 

mål for diagnostisk nøyaktighet. Jeg gjorde en deskriptive syntese av studiene  

I kliniske utvalg kan algoritmen trolig identifisere barn med noen psykiatrisk diagnose, men 

den diagnostiske nøyaktigheten er ikke god nok til å predikere hvilken diagnose barna har. De 

diagnostiske egenskapene ved algoritmen i befolkningsutvalg eller selekterte utvalg støtter at 

screening kan gi noe informasjon av betydning for diagnostisk utfall. På grunn av få og 

heterogene studier av varierende kvalitet er det nødvendig med flere psykrometriske studier 

for å trekke en endelig konklusjon om den skandinaviske SDQ-algoritmens evne til å 

predikere barnepsykiatrisk diagnose. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Måldiagnose – barnepsykiatrisk diagnose 

Psykiske lidelser er et stort helseproblem blant barn og unge i Norge. Å leve med psykiske 

lidelser kan gå ut over trivsel, læring og funksjon i hjem og skole. Et konservativt estimat av 

forekomsten i Norge tilsier at ca. 8% av alle barn og unge mellom 3 og 18 år har en psykisk 

lidelse til enhver tid (Mathiesen, 2009). Psykisk lidelse rommer her de spesifikke lidelsene 

som kan deles inn etter diagnostiske systemer som ICD (International Classification of 

Diseases) eller DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

Symptomene for psykiske lidelser er forskjellige på ulike alderstrinn. I de yngste 

aldersgruppene er de dels knyttet til vansker med regulering av biologiske funksjoner som 

søvn og spising, og dels knyttet til vansker med regulering av følelser og oppmerksomhet 

uttrykt som aggresjon, uro, engstelse og tristhet. Senere i barne- og ungdomsalderen 

domineres symptombildet av overdrevne eller uvanlige følelsesmessige reaksjoner og 

normbrudd (Mathiesen, 2009). I de fleste tilfeller er de psykiske symptomene forbigående, 

men så mange som 15-20 prosent av barn mellom tre og atten år har nedsatt funksjon på 

grunn av symptomer på psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser 

(Mathiesen, 2009). Ca. halvparten av disse har så alvorlige symptomer og funksjonsfall at de 

oppfyller kriteriene til en barnepsykiatrisk diagnose og har behov for behandling. 

De vanligste psykiske lidelsene i Norge i barne- og ungdomsårene er angst, depresjon og 

atferdsforstyrrelser (Mathiesen, 2009). Forekomsten stiger med økende alder, ettersom flere 

av lidelsene for alvor debuterer først etter puberteten. Fram til seks års alder er forekomsten 

av psykiske lidelser omtrent like stor hos jenter som hos gutter, men dette endrer seg i 

seksårsalderen. Fra seks til 12 år utgjør gutter to tredjedeler av dem som har en psykiatrisk 

diagnose. Konsentrasjonsvansker, ADHD og atferdsforstyrrelser er de vanligste lidelsene. Fra 

12 års alder er to av tre med psykiske lidelser jenter. De sliter først og fremst med angst og 

depresjon (Wichstrøm, 1999). 
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1.1.1 Klassifisering av barnepsykiatrisk diagnose i Norge 

Med diagnostisk klassifikasjon er ofte formålet å forstå de vanskene et barn har og legge til 

redde for behandling, forebyggende tiltak og tilpasning av barnets hverdag. Klassifikasjonen 

kan slik bidra som et hjelpemiddel for å kommunisere med barnet og familien, med andre 

klinikere og med andre involverte instanser (Nøvik & Lea, 2010). I psykisk helsevern for barn 

og unge i Norge brukes det ICD-10-baserte «Multiaxial classification of child and adolescent 

psychiatric disorders”. Dette multiaksiale klassifikasjonssystemet består av de seks følgende 

aksene: klinisk psykiatrisk syndrom (akse 1), spesifikke utviklingsforstyrrelser (akse 2), 

psykisk utviklingshemming (akse 3), somatiske tilstander (akse 4), avvikende psykososiale 

forhold (aske 5) og global vurdering av funksjonsnivå (akse 6) (Sosial og helsedirektoratet, 

2008). For akse 1, 2, 3 og 4 brukes de samme diagnostiske kategoriene som i 

diagnosesystemet ICD-10.  

I Norge stilles det ikke formelle krav til hvem som kan foreta en diagnostisk vurdering i det 

psykiske helsevern utover kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesteloven § 22 og 

helsepersonelloven § 4. I Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge 

(Helsedirektoratet, 2008) anbefales det at diagnostisk vurdering bør drøftes i et tverrfaglig 

møte med psykologspesialist og/eller psykiater. Helsedirektoratets vurdering er at 

psykologspesialist og psykiater bør sette diagnose på bakgrunn av sin formelle diagnostiske 

kompetanse og med utgangspunkt i den tverrfaglige drøftingen. Andre faggrupper med klinisk 

videreutdanning kan gjøre diagnostiske vurderinger innenfor sine fagområder 

(Helsedirektoratet, 2008). 

Den diagnostiske klassifikasjonen gjøres på bakgrunn av en utredning av aktuell 

problematikk, symptomutforming, funksjonsnivå, omsorgssituasjon, opplæringssituasjon, 

risikofaktorer, ressurser og pasient/foreldres ønsker og forventninger. Den diagnostiske 

vurderingen skal være en samlet vurdering av pasientens tilstand og livssituasjon, både 

problemer og ressurser (Helsedirektoratet, 2008). Til dels kan man kalle den diagnostiske 

vurderingen for en skjønnsvurdering, men i psykisk helsevern for barn og unge i Norge er det 

vanlig at vurderingen bygger på både systematisk informasjonsinnhenting og bruk av 

diagnostisk testing. (Helsedirektoratet, 2008).  

Diagnostisk testing kan defineres som innsamling av informasjon som klargjør karakterer og 

eventuelt prognosen for en pasients tilstand (Knottnerus, Buntinx & van Weel, 2009). Den 
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diagnostiske informasjonen kan romme pasientkarakteristikk, symptomer og tendenser, 

historie, spesifikke testresultater og annet. Det er utviklet ulike diagnostiske intervjuverktøy 

som brukes under utredning av diagnose. Eksempler på slike verktøy er semi-struktruerte 

intervju som KiddieSADS (KSADS), DAWBA (Development and Wellbeing Assessment), 

CAS (Child Assessment Schedule) og ADIS (Anxiety Disorders Schedule) Bruken av 

diagnostisk intervju er ikke ment å erstatte kliniske vurderinger og skjønn, men å sikre et sett 

standardiserte mål som kan utfylle den kliniske vurderingen. 

1.1.2 Screening for barnepsykiatrisk diagnose   

I tillegg til diagnostiske tester og intervjuer, er det utviklet kortere kartleggingsskjema for 

screening av barnepsykiatriske diagnoser. Screening kan defineres som å identifisere sykdom 

ved bruk av testing, eksaminasjon eller andre prosedyrer som kan utføres hurtig (fra The CC1 

Conference on Preventive Aspects of Chronic Disease, sitert i Wilson & Jungner, 1968). Et 

sentralt mål for screening er ofte å sortere ut de som kan ha sykdommen (screenpositive) fra 

de som antageligvis ikke har sykdommen (screennegative). For å kunne diskriminere mellom 

screenpositive og screennegative søker man ofte etter diagnostisk informasjon som 

symptomer, plager og forløp, men screeninginstrumenter er ikke ment å være diagnostiske 

alene.  

Sentralt i definisjonen av screening er også ordet hurtig. Dette innebærer at screeningverktøy 

ofte er ment å kunne gjennomføres hurtigere enn en eventuell fullverdig utredning eller bruk 

av fullverdige diagnostiske intervjue. Screeninginstrumenter er utviklet for å undersøke 

muligheten for at en sykdom kan være tilstede, mens diagnostiske tester er utviklet for å gi 

klinikeren en viss sikkerhet om at en sykdom er tilstede (Warner, 2004). Generelt kan man si 

at definisjonen av screening impliserer en relativt enkel, om ikke usofistikert, metode for å 

kasusidentifisering (Wilson & Jungner, 1968). 

Selv om et generelt mål med screeninginstrumenter er å undersøke muligheten for at en 

sykdom kan være tilstede, kan målet med bruk av screeninginstrumenter variere. Et 

bruksområdet er som en innledende del av en diagnostisk sekvens. I slike tilfeller kan et 

screeninginstrument ha definert en viss terskel, og pasienter med score over denne terskelen 

defineres som screenpositive. Screenpositive kan da bli gitt mer omfattende utredning for å 

fastslå om lidelsen faktisk er tilstede. For å fungere som et effektivt innledende ledd i en 

diagnostisk sekvens, kan det være en fordel at screeninginstrumentene er korte, enkle å 
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administrere, samt at de er tilgjengelig og akseptable for pasienter (Warner, 2004).  Et 

eksempel på slik bruk er ved klinikker i spesialisthelsetjeneste for barn og unges psykisk helse 

(BUP), hvor man kan bruke screeninginstrumenter for å kartlegge psykiske symptomer og 

problemer hos henviste pasienter. Screeningen kan da fungere som en foreløpig vurdering av 

pasientens psykisk helse, mens endelig diagnostikk alltid gjøres med andre 

undersøkelsesmetoder. Slik screening er noe man gjør på indikasjon (som ved mistanke om 

psykisk lidelser etter henvisning), og kan derfor kalles indikert eller målrettet screening 

(Wilson & Jungner, 1968). 

Et annet bruksområde er å ta i bruk screeninginstrumenter i masseundersøkelser av den 

generelle befolkningen, såkalte befolkningsstudier. Her kan målet være å identifisere 

mennesker med risikofaktor for utvikling av sykdom eller som befinner seg av tidlige stadier 

av sykdom. For eksempel oppfordres alle kvinner i Norge til å ta regelmessige celleprøver for 

å avdekke forstadier til livmorhalskreft. Denne typen screening er vurdert i henhold til WHOs 

kriterier for universell screening (Wilson & Jungner, 1968): 

1. Den tilstanden/sykdommen som det screenes for bør være et alvorlig helseproblem 

2. Det bør foreligge en akseptert behandling for pasienter med sykdommen 

3. Det som kreves for å stille diagnosen og for å behandle tilstanden, bør være 

tilgjengelig 

4. Det bør være et gjenkjennelig latent eller tidlig stadium av sykdommen 

5. En hensiktsmessig test eller undersøkelsesmetode bør være tilgjengelig 

6. Testen bør være akseptabel for befolkningen 

7. Den naturlige progresjonen av sykdommen, inklusiv utvikling fra latent til aktiv 

sykdom, bør være tilstrekkelig forstått 

8. Det bør være en felles forståelse av hvem som skal behandles som pasienter 

9. Kostnadene ved å identifisere sykdomstilfeller og behandling av disse bør være 

økonomisk forsvarlige sett i forhold til alternativ bruk av de samme ressursene til 

helseformål 

10. Den innførte screeningen bør være en pågående prosess og ikke et engangsforetak 

Ved bruk av screening i befolkningsundersøkelser, må ikke det overordnede målet være å føre 

pasienter videre til mer utredning eller behandling, men det kan også være å beskrive 

forekomst eller utvikling i populasjonen (Warner, 2004).  
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En tredje type screening er selektiv screening. Det er screening hvor en undergruppe med 

antatt forhøyet sykdomsrisiko tilbys testing (Wilson & Jungner, 1968). For eksempel kan man 

velge å tilby alle som har vært eksponert for en traumatisk hendelse screening for PTSD-

symptomer. 

1.2 Diagnostisk nøyaktighet  

En test må vurderes i forhold til målet med testen, altså hvilket spørsmål testen forsøker å 

besvare (Knottnerus et al., 2009). Målet for diagnostiske tester kan variere, eksempelvis kan 

målet være å undersøke tilstedeværelse eller fravær av lidelser, bidra til beslutningsprosesser, 

vurdere prognose eller undersøke kliniske kurs og utvikling. Uavhengig av hva som er målet 

med bruk av en diagnostisk test, er ofte et generelt mål å påvise tilstedeværelse eller fravær av 

lidelser ved å øke diagnostisk sikkerhet om tilstedeværelse eller fravær av lidelse (Knottnerus 

et al., 2009). Med ulike mål for diagnostisk nøyaktighet kan man beskrive i hvilken grad en 

test evner å diskriminere mellom de som har lidelsen og de som ikke har lidelsen.  

Selv om screeninginstrumenter ikke er ment å være diagnostiske alene, gir det mening å 

beskrive diagnostisk nøyaktighet også for screeninginstrumenter. Grunnen er at 

screeninginstrumenter så vel som diagnostiske instrumenter har et generelt mål om å 

diskriminere mellom de som har (eller kan ha) lidelsen og de som ikke har lidelsen. Jeg velger 

derfor å bruke termen diagnostisk nøyaktighet også om screeninginstrumenter, men man 

kunne argumentert for å bruke andre ord, som screeningevne («screening efficiency») eller 

testevne («test efficiency»). 

Den diagnostiske nøyaktigheten kan beskrives ved ulike mål for testens evne til å 

diskriminere. Noen av de vanligste målene er sensitivitet, spesifisitet, positiv og negativ evne, 

positiv og negativ likelihoodratio, oddsratio og beskrivelse av ROC-kurver. Før man kan 

kalkulere mål før diagnostisk nøyaktighet, er det vanlige å definere hva sykdommen (D, 

disease) er og hvilke status den kan ha. En forenkling som ofte gjøres, er at sykdomsstatus 

defineres som en binær variabel med mulig status: tilstedeværelse av sykdom (D+) og fravær 

av sykdom (D-) (Macaskill, Gatsonis, Deeks, Harbord  & Takwoingi, 2010). Med 

utgangspunkt i et sett binære variabler for testresultat og sykdomsstatus gitt en 

referansestandard for diagnose av sykdommen, kan de fleste av målene for diagnostisk 

nøyaktighet leses eller utregnes fra en 2x2-tabell, se figur x. 
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Tabell 1: Diagnostisk nøyaktighet 

 

Sensitiviteten til testen T er sannsynligheten (P) for et positivt (abnormalt) testresultat for 

mennesker med sykdommen. Den formelle definisjonen for sensitivitet kan skrives som D: 

P(T+|D+), hvor D er sykdommen, T+ er positivt testresultat, D+ er mennesker med 

sykdommen. Fra en 2x2tabell kan man kalkulere sensitivitet ved a/(a+c). Spesifisiteten til 

testen T er sannsynligheten for et negativt (normalt) testresultat for mennesker uten 

sykdommen. Den formelle definisjonen for sensitivitet kan skrives som D: P(T−|D−), hvor T- 

er negativt testresultat og D- er mennesker uten sykdommen. Fra en 2x2tabell kan man 

kalkulere spesifisitet ved d/(b+d).   

Alene er hverken spesifisitet eller sensitivitet gode må for testens evne - det er kombinasjonen 

som teller (Habbema, Eijkemans, Krijnen, & Knottnerus, 2009). Sammen beskriver 

sensitivitet og spesifisitet testenes evne til å diskriminere i en gitt situasjon (Knottnerus et al., 

2009). Verdiene for sensitivitet og spesifisitet kan også kombineres som et mål kalt Youden’s 

Index, kalkulert som sensitivitet+spesifisitet-1. Youden’s Index kan tolkes som en generell 

indeks for nøyaktighet som gir lik vekt til testfeil (falske negative og falske positive). Verdier 

nærme 1 indikerer høy nøyaktighet, mens verdier lik null tilsvarer uinformert gjetting og 

indikerer ingen diagnostisk verdi (Macaskill et al., 2010). 

Likelihoodratio (LR) er et samlet mål for diskriminering for et testresultat (Tx).  

Likelihoodratio (LR) for testresultatet Tx er forholdet mellom sannsynlighet for testresultatet 

Tx in mennesker med sykdommen (D) og sannsynligheten for Tx i mennesker uten 

sykdommen (D). Den generelle definisjonen for LRx er P(Tx|D+) /P(Tx|D−). For et positivt 

resultat (LR+), er formelen P(T + |D+) / P(T + |D−), som tilsvarer sensitivitet / (1 – 

spesifisitet). For et negativt resultat (LR-), er formelen P(T − |D+) / P(T − |D−), som tilsvarer 

(1 – sensitivitet / spesifisitet). En test er ubrukelig hvis LR = 1, og jo mer ulik LR er 1, jo 

bedre er testen lidelsen (Knottnerus et al., 2009). Mer ulik vil for positivt testresultat bety 

høyere enn 1, og for negativt testresultat bety lavere enn 1.  

 Sykdomstatus  

Testresultat Syke (D+) Ikke syke (D-) Total 

Testpositive (T+) Sanne positive (a) Falske negative (b) Testpositive (a+b) 

Testnegative (T-) Falske negative (b) Sanne negative (d) Testnegative (c+d) 

Total Sykdomspositive (a+b) Sykdomsnegative (b+d) N (a+b+c+d) 
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Prediktive verdier er mål definert avhengig av testresultatet, og de kalkuleres som 

proporsjoner av totalen med positive og negative testresultat (Macaskill et al., 2010). Positiv 

prediktiv evne er sannsynligheten for at pasient har lidelsen når testresultatet er positivt, og er 

gitt ved formelen P(D + |T+). Negativ prediktiv evne er sannsynligheten for at pasient ikke 

har lidelsen når testresultatet er negativt, og er gitt ved formelen P(D − |T−). (Habbema et al., 

2009)  

Diagnostisk oddsratio (DOR eller OR) representerer samlet diskriminering for en dikotom test 

T, og er formelt definert som DOR = LR+ / LR-. DOR kan estimeres ved (ad)/(bc). Testen er 

ubrukelig hvis DOR =1, og testen er bedre jo mer ulik T er 1. Diagnostisk oddsratio kan altså 

med et tall fungere som et summert mål for diagnostisk nøyaktighet. Derfor kan DOR være 

egnet for bruk i meta-analyser, men et problem er at det sjelden er oppgitt i diagnostiske 

studier ettersom målet kan vurderes å ha lite klinisk relevans (Macaskill et al., 2010). 

Summen av antall falske negative og falske positive testresultater er ofte av klinisk interesse, 

mens DOR avhenger av produktet av falske negative og falske positive.   

En ROC-kurve (receiver operating characteristic) er en grafisk representasjon av forholdet 

mellom sensitivitet og spesifisitet for en test med variable cut-offs. 

Man kan bruke 2x2 tabeller og mål for testens evne til å diskriminere som et utgangspunkt for 

å vurdere testens diagnostiske nøyaktighet. Man kan videre lage tabeller med tall over ulike 

tester av samme lidelse for å sammenlikne testenes diagnostiske nøyaktighet, eller man kan 

lage tabeller for samme test under ulike settinger/utvalg. Selv om slike tabeller og vurdering 

av målene for diskriminering kan gi verdifull informasjon, advarer Knottnerus et al. (2009) 

mot å bare bruke disse tallene for vurdering av egnethet når det kommer til diagnostiske tester 

eller screeningverktøy. Som nevnt kan testens mål, og også testens bruksområder og testens 

karakteristikk, være avgjørende for en vurdering av testens egnethet. Selv om en test har 

høyere diagnostisk nøyaktighet, kan det være en annen test er bedre egnet på grunn av at den 

er kortere, mindre invaderende eller smertefull for pasient (Knottnerus et al., 2009). Et annet 

problem er at selv om en test har høy nøyaktighet, trenger ikke det å bety at den tilfører ny 

informasjon. Det sentrale i vurderingen av diagnostiske tester bør hvilken tilført nytteverdi 

testen har for den intenderte bruken, tatt i betraktning byrden for pasienter og andre negative 

følger av testbruk. 
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I systematiske oversikter over diagnostiske studier er det vanlige å rapportere testenes mål for 

diagnostisk nøyaktighet i tabeller og i grafiske fremstillinger (Macaskill et al., 2010). I tillegg 

kan man eventuelt gjennomføre meta-analyser for å finne et summert estimat for diagnostisk 

nøyaktighet i studiene. 

1.3 Indekstesten: SDQ 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et sett spørreskjema for vurdering av 

psykisk helse, vennerelasjoner og prosisal atferd hos barn og unge fra 4 til 17 år. Det er egne 

versjoner for ulike informanter: foreldrerapport (SDQ-P), selvrapport (SDQ-S), og 

lærerrapport (SDQ-T), samt eget follow-up-skjema.  Versjonene av SDQ er oversatt til over 

70 språk og benyttes allerede i stor grad i forskningsprosjekter, både epidemiologisk og 

klinisk forskning. Det er ment at forskere, klinikere og pedagoger skal kunne administrere og 

tolke SDQ (YouthInMind, 2016).    

SDQ ble utviklet som en modifisert og utvidet versjon av Rutter-skalaene (Goodman 1994, 

1997). Rutter-skalaene var på tidspunktet et hyppig brukt instrument for prediksjoner av 

psykiske problemer og type (emosjonelle symptomer, hyperaktivitet, atferdsproblemer). 

Goodman (1997) forklarer behovet for utvidelsen med at flere spørsmål var utdaterte (om 

neglebiting, tommelsuging), at det manglet spørsmål om ønskede trekk hos barn, 

konsentrasjon og impulsivitet. Skjemaene ble modifisert ved å ved å legge til spørsmål som 

beskrev prososial atferd (blant annet hentet fra Prosocial Behaviour Questionnaire) og 

spørsmål som beskrev psykopatologi, særlig rettet mot hyperaktivitet. 

 I 1997 introduserte Goodman skjemaet under eget navn som: The Strengths and Difficulties 

Questionaire, og beskrev det som et kort screeningskjema som dekker barn og unges atferd, 

emosjoner og relasjoner. Målet var at skjemaet skulle kunne fylles ut på et ark; det skulle 

være rettet mot barn mellom 4 og 16 år; samme versjon skulle kunne fylles ut av forelder og 

lærer; både sterke og svake sider skulle være representert; de skulle være likt antall spørsmål 

for fem relevante dimensjoner: atferdsproblemer, emosjonelle symptomer, hyperaktivitet- og 

oppmerksomhetsproblemer, venneproblemer og prososial atferd (Goodman, 1997).   

Hvert spørsmål i SDQ markers som “stemmer” (eng: true), “stemmer delvis” (eng: somewhat 

true), eller “stemmer ikke” (eng: not true). Spørsmålene skåres henholdsvis 2, 1, 0, men 0 og 

2 bytter ved reverserte spørsmål. Man kan lage skalaer (0-10) for de fem dimensjonene ved å 
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summere en dimensjons fem tilhørende spørsmål. Skårene for fire av dimensjonene 

(hyperaktivitet- og oppmerksomhetsproblemer, emosjonelle problemer, atferdsproblemer og 

venneproblemer) kan summeres for å generere en skåre (0-40) for «totale problemer» (eng: 

total difficulties). Spørsmål om prososial atferds er ikke inkludert i denne totalen på grunn av 

at prososial atferd er konseptuelt ulikt tilstedeværelse av psykologiske problemer (Goodman, 

1997). Skalaene kan brukes som kontinuerlige variabler, men grenseverdier (cutoff) kan også 

defineres. Normer for ulike land og aldersgrupper er fritt tilgjengelig på sdqinfo.com. Det 

finnes i tillegg ulike måter å kombinere skalaer, for eksempel kan man summere skala for 

emosjonelle problemer og venneproblemer til en internaliserende skåre, og skala for 

atferdsproblemer og hyperaktivitet- og oppmerksomhetsproblemer til en eksternaliserende 

skåre (Goodman, Lamping & Ploubidis, 2010).  

For å utfylle versjonene for barn og foreldre, ble en versjon for selvrapport (SDQ-S) utviklet i 

1998 (Goodman, Meltzer & Bailey, 1998). Den var ment for barn mellom 11 og 16 og 

inneholder 25 spørsmål for samme områder som foreldre og lærerversjonen. Innholdet i 

spørsmålene var i stor grad det samme som i versjonene for foreldre og lærere, utover 

grammatisk endring fra tredje til førsteperson, og at noen spørsmål ble tilpasset slik at de 

skulle virke mindre dømmende for den som svarer.  

I 1999 utviklet Goodman utvidede versjoner av SDQ som også rommer et tilleggsskjema kalt 

«impact supplement». Dette var et kort supplement til SDQ som spør om informanten tror den 

unge personen har vansker/problemer, og hvis ja, om varighet av problemet og hvordan det 

påvirker barnet og familiens liv. Tanken bak denne utvidelsen var at et eksklusivt fokus på 

symptomer alene ikke var tilstrekkelig for å predikere om psykiatrisk lidelse var tilstede. I 

tråd med diagnostiske kriterier i ICD og DSM var det også nødvendig med informasjon om i 

hvilken grad den unge personen opplevde stress eller reduksjon av sosial funksjon (Goodman, 

1999). 

Med SDQ-S, SDQ-P, SDQ-S, impact-skjemaet og et eget skjema oppfølgingsbruk (follow-

up), har SDQ et bredt fundament for bruk av informasjon fra ulike informanter. Alle 

versjonene er fritt tilgjengelig i originalversjoner og oversettelser til over 70 språk på 

sdqinfo.org. Nettsiden drives gjennom det private britiske firmaet YoutInMind Ltd, og 

administreres av SDQs opphavsmann Robert Goodman. I tillegg til printbare SDQ-skjemaer, 

finnes det der flere relevante ressurser for SDQ: skåringsprogram, normer for ti land og 

artikkelliste over studier av SDQ (YoutInMind, 2016).  
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På sdqinfo.org presenteres det primært fem bruksområder: klinisk vurdering, evaluering av 

utfall, epidemiologi, forskning og screening. SDQ kan inngå som en innledende del av klinisk 

utredning ved for eksempel poliklinikker for barn og ungdom. Foreldre, lærere og barn kan 

eksempelvis fylle ut skjemaene før oppstart og utredning, slik at klinikeren kan bruke funn til 

å tilpasse hvordan utredningen gjennomføres og hva som eventuelt skal være i fokus. SDQ 

kan brukes som utfallsmål for å vurdere intervensjoner eller kartlegge atferd og atferdsendring 

i hverdagen eller spesifikke settinger (klinikk, skole, etc). SDQ kan inngå i større 

epidemiologiske studier, for eksempel som et dimensjonalt mål for å beskrive forekomst av 

psykiatrisk lidelse i en populasjon. SDQ kan brukes som del av screening av barn og unge for 

psykiske lidelser, både av grupper med høy og lav risiko. Funnene fra screening kan eventuelt 

bidra i vurdering av hvem som har behov for videre utredning ved poliklinikk. Med de ulike 

bruksområdene har SDQ blitt et mye brukt instrument innen forskning og i studier med fokus 

på utvikling, genetikk, psykisk helse og psykiske lidelser, utdanning og sosiale forhold 

(YouthInMind, 2016). 

For bruk i Norge foreligger skjemaene på både bokmål og nynorsk. Den norske versjonen av 

SDQ kom i 1990, og den er basert på en oversettelse av Einar Heiervang, Irene Elgen og 

Sonja Heyerdahl, samt tilbakeoversettelse ved Melanie Young (Kornør & Heyerdahl, 2014). I 

to systematiske oversikter over målegenskapene til SDQ-P og SDQ-T i Norge, trekkes det 

fem at SDQ blant annet har blitt brukt i store befolkningsstudier i Oslo, Akershus, Bergen, 

Nord-Trøndelag og Nord-Norge (Kornør & Heyerdahl, 2013; Kornør & Heyerdahl, 2014). 

Fra befolkningsstudiene har man regionale normdata basert på alder og kjønn og informasjon 

om faktorstrukturen til SDQ-S og SDQ-T ved bruk i Norge. De befolkningsbaserte 

undersøkelsene hadde store utvalg og høye svarprosenter, men inkluderte regionale 

avgrensede populasjoner, så dataene er ikke egnede som norske nasjonale normer (Kornør & 

Heyerdahl, 2014). I de systematiske oversiktene ble det identifisert et studie som beskriver 

diagnostisk nøyaktighet for SDQ-S (Indredavik, Vik, Heyerdahl, Kulseng & Brubakk, 2005) 

og tre studier for SDQ-T (Indredavik et al., 2005; Sveen, Berg-Nielsen, Lydersen, & 

Wichstrom, 2013; Ullebø, Posserud, Heiervang, Gillberg & Obel, 2011). SDQ-S viste lav 

sensitivitet og høy spesifisitet når 90-percentilen ble brukt som terskel-verdi. Dette kan bety at 

SDQ-S har begrenset evne til å fange opp ungdommer med psykiske helseproblemer, mens 

testen fungerer godt for å utelukke psykisk sykdom. For lærerversjonen vurderte 

artikkelforfatterne (Kornør & Heyerdahl, 2014) at SDQ-T være egnet til å screene for 

psykiatriske diagnoser i selekterte utvalg med risiko for psykiske helseproblemer, men at den 
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diagnostiske nøyaktighet ikke er god nok til at SDQ-T kan anbefales som universelt 

screening-instrument. 

1.3.1 SDQ-algoritmen – en metode for prediksjon med flere 

informanter 

De ulike versjonene av SDQ kan administreres selvstendig, men det er også utviklet en egen 

metode for å kombinere informasjonen fra ulike informanter. Denne metoden er basert på 

bruk av en programmert skåringsalgoritme som kan kjøres i ulike programmer for statisk 

analyse som SPSS, SAS og SATA.  Man kan bruke SDQ-algoritmen til å predikere 

barnepsykiatrisk diagnose ut fra symptomer og impact-skårer gitt ved SDQs versjoner for 

foreldre, lærere og barn (Goodman, Renfrew, & Mullick, 2000). Grunnlaget for å utvikle 

algoritmen var at diagnostiske prediksjoner av barnepsykiatriske lidelser fra spørreskjemaer 

kunne bli mer nøyaktige hvis de tar utgangspunkt i informasjon fra flere informanter. 

Goodman, Renfrew, & Mullick (2000) argumenter for at en slik innhenting av informasjon er 

nærmere det som foregår ved diagnostisering av lidelser som for eksempel hyperkinetiske 

forstyrrelser. I slike tilfeller er det et diagnostiske krav om informasjon fra flere 

informanter/settinger. Et relatert poeng er at uavhengige av diagnostiske krav, så kan for 

eksempel atferdsproblemer være betinget til visse situasjoner, slik at man ved flere 

informanter potensielt får dekket flere settinger som kan belyse den unges problemer. 

Eksempelvis kan selvrapport bidra med innsikt i bekymringer eller antisosiale problemer de 

unge har skjult for foreldre eller lærere (Goodman, Renfrew, & Mullick, 2000). 

SDQ-algoritmen gir separate prediksjoner for tre grupper av barnepsykiatriske diagnoser: 

atferdslidelser, emosjonelle lidelser, hyperaktivitet- og oppmerksomhetsforstyrrelser. 

(Goodman, Renfrew, & Mullick, 2000). Hver gruppe bli predikert å være «unlikely», 

«possible eller «probable». Prediksjonene for disse tre gruppene blir kombinert for å generere 

en overordnet prediksjon om tilstedeværelse av noen psykisk lidelse (eng: «any disorder»). 

Prediksjonen av noen psykisk lidelse er altså prediksjon av positiv sykdomsstatus for en (eller 

flere) psykiske lidelser, uavhengig av hvilken spesifikk diagnose som er positive. I denne 

oppgaven vil jeg referere til disse prediktive kategoriene som ANY (noen psykisk lidelse), 

CON (atferdslideler), HYP (hyperaktivitet- og oppmerksomhetsforstyrrelser) og EMO 

(emosjonelle lidelser). 
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Algoritmen slik den er tilgjengelig fra sdqinfo.org er basert på britiske normer for hver 

informant. De britiske normene ble utviklet slik at i et utvalg av den generelle befolkningen i 

Storbritannia vil ca. 80 prosent klassifiseres som «unlikely», 10% som possible, og 10% som 

probable (Goodman, 1997).  Hvilken prediksjon som gjøres av algoritmen for hver kategori 

avhenger nivået av symptomer for barnet (vurdert ut fra normene), graden av «impact» for 

barnet og familie, og algortimens regler for kombinasjon av skårer. Algoritmen er designet 

slik at den ikke vil predikere «probable» hvis ikke minst en informant har rapportert en 

kombinasjon av høy symptomskåre gitt normene og impact. Den inneholder også regler som 

er spesifikke for de ulike prediktive kategoriene ANY, HYP, CON og EMO. For eksempel så 

vil det i tilfeller algoritmen predikerer probable for HYP eller CON bare bli predikert 

probable for EMO hvis kriteriene for EMO er møtt ifølge to informanter. Grunnen til akkurat 

denne regelen, er at ved første testing av algoritmen viste det seg at den for ofte predikerte 

probable for EMO ved samtidig prediksjon av probable for HYP eller CON (Goodman Ford, 

Simmons, Gatward & Meltzer, 2000). Full syntaks for algoritmen til bruk i programvare for 

statiske beregninger (SPSS, SAS og STATA) er fritt tilgjengelig på sdqinfo.org. 

1.3.2 Diagnostisk nøyaktighet for SDQ-algoritmen 

For å beskrive den diagnostiske nøyaktigheten – eller screeningevnen – til tester med mål som 

sensitivitet, sensitivitet, og prediktive verdier, må både screeninginstrumentets utfallsverdi og 

referansestandardens utfallsverd være binære verdier. I SDQs tilfelle er de tre mulige 

utfallsverdier, og derfor er det nødvendig å redusere de til to. I presentasjonen av algoritmen 

skisser Goodman (Goodman, Renfrew, & Mullick, 2000; Goodman et al., 2000) at dette kan 

gjøres ved å regne «probable» som positivt resultat, mens både «possible» og «unlikely» blir 

regnet som negativt resultat. I studien (Goodman, Renfrew, & Mullick, 2000) av barn henvist 

til utredning i Dhaka og London var det mange av de falske negative barn som opprinnelig ble 

ratet som «possible» av algortimen. Hvis man skulle ønske å redusere antall falske negative, 

kan man gjort en dikotomisering på possible-nivå, slik at «possible» og «probable» ble regnet 

som positive og bare «unlikely» som negative. For studier som undersøker den diagnostiske 

nøyaktigheten til SDQ-algortimen kan det altså gi mening å også beskrive diagnostisk 

nøyaktighet med «possible» som terskel for positivt resultat. Med utgangspunkt i de Britiske 

normene, er det intendert at ca. 90% av et populasjonsbasert utvalg ble kategorisert 

klassifiseres som testnegative, mens ved bruk av possible som terskel vil ca. 80% klassifiseres 

som testnegative. (Goodman, Renfrew, & Mullick, 2000) 
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En annen kompliserende faktor er at de fire kategoriene i algoritmen (ANY, HYP, CON, 

EMO) kan brukes på flere måter ved prediksjon av psykiske lidelser. Selv om det kan være er 

rimelig å tenke at ANY skal brukes til å predikere tilstedeværelse av en felles gruppering av 

alle psykiske lidelser gitt en referansestandard, kan det også være mulig å se på i hvilken grad 

for eksempel ANY predikerer en gitt gruppe av emosjonelle lidelser (gitt referansestandard 

for disse lidelsene). Poenget er at både hvilken kategori (ANY, HYP, CON eller EMO) som 

brukes til prediksjon og hva som er aktuell måldiagnose kan variere. Alle fire kan i teorien 

brukes til å predikere en spesifikk lidelse (eksempelvis ADHD), grupperinger av lidelser 

(emosjonelle lidelser) eller enhver lidelse. 

1.3.3 Betydningen av antall informanter 

Ettersom SDQ-S bare er ment å brukes for barn over 11 år, vil full informasjon for SDQ-

algoritmen bety SDQ-P og SDQ-T for barn under 11, og SDQ-P, SDQ-T og SDQ-S for barn 

over 11. Det er mulig å kjøre algoritmen ved manglende informasjon, men det vil påvirke 

algoritmens diagnostiske evne. I den første screening for barnepsykiatriske lidelser av et 

befolkningsutvalg ble algoritmen sammenliknet med ved bruk av ulike kombinasjoner av 

informanter (Goodman et al., 2000). Sensitivitet for ulike kombinasjoner ble undersøkt ved 

prediksjon av enhver psykisk lidelse, atferdslidelser, hyperkinetiske lidelser og ADHD, 

angstlidelser, depressive lidelser, og mindre vanlige lidelser.  For barn under 11 år ble 

algoritmen kjørt med P og T sammen, T alene, og P alene. For alle diagnoser hadde PT 

høyere sensitivitet enn enten P eller T alene. Ved sammenlikning av sensitivitet for bare P og 

T, var T bedre enn P til å predikere eksternaliserende lidelser, mens P var bedre enn T til å 

predikere internaliserende lidelser. For barn over 11 år ble algoritmen kjørt med PTS, PT, PT, 

TS, P, T og S. For alle diagnoser hadde PTS høyest sensitivitet. PT var generelt en bedre 

kombinasjon enn PS og TS. Ulempen med å droppe S er at man vil plukke opp færre 

emosjonelle lidelser. Hvis en voksen informant skal utelukkes, det vil si droppe PS for TS 

eller P for T, så vil det å beholde T/TS gi høyere sensitivitet for eksternaliserende lidelser, 

mens å beholde P/PS gi høyere sensitivtet for internaliserende lidelser. Med utgangspunkt i 

sensitivitet, er S den minst effektive informanten, med lavere sensitivitet enn P for alle 

lidelser og lavere sensitivitet for T for alle lidelser, utenom depresjon. 
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1.4 Rasjonale for valg av SDQ 

I 2008 besluttet Helsedirektoratet i samråd med NPF å gi Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten (Kunnskapssenteret) mandat til å «etablere et eget fagmiljø som kan 

identifisere og kvalitetssikre utvalgte kliniske tester og kartleggingsmetoder som i dag 

benyttes i primærhelsetjenesten og i psykisk helsevern» (Kornør, Hanssen-Bauer, Jozefiak & 

Hysing, 2015). I tillegg til Achenbach System of Evidence-Based Assessment (ASEBA), var 

Strength & Difficulties Questionnaire (SDQ) den norske versjonen av en test som det ble 

funnet flest publikasjoner om (Kornør et al., 2015). Årsaken er at disse testene er mye brukt i 

store befolkningsundersøkelser med psykrometriske analyser. Utover dette, er SDQ i hyppig 

bruk som screeninginstrument blant norske psykologer, og da særlig i spesialisthelsetjenesten 

for barn. Vaskinn og Egeland (2012) oppgir at ca. 1 av 10 norske psykologer at de bruker 

SDQ, mens tallet for psykologer innen spesialisthelsetjenesten for barn er 1 av 4.  

Kortere screeninginstrumenter som SDQ kan bidra til effektive diagnostiske utredning ved å 

beskriver sannsynligheten for tilstedeværelse av psykiske lidelser og identifisere mennesker 

som trenger ytterligere utredning og eventuelt hva slags utredning. Dette kan bidra til mer 

presise henvisninger, kortere ventetid og riktig type utredning, som igjen kan bidra til å hindre 

feilbehandling, gi rett behandling, hindre unødvendig behandling og begrense kostnader 

(Knotterus et al., 2009). I en utfyllende rolle til mer omfattende diagnostiseringsverktøy og 

prosedyrer, kan man altså lett tenke seg en rasjonale hvor screeningskjemaer som SDQ på en 

effektiv og nøyaktig nok måte bidrar til mer effektiv flyt i et helsesystem. Selv om en slik 

rasjonale er åpenbar, er det ikke sikkert den holder i praksis. Det må tas høyde for at selv 

korte screeningskjema kan føre til mange indirekte kostnader ved for eksempel å selektere 

pasienter til videre utredning (Knottnerus et al., 2009). Om det fungerer i praksis, avhenger 

også av at instrumentene på en nøyaktig nok måte utfører det de er ment å gjøre. Derfor er det 

viktig å undersøke den diagnostiske evnen til instrumenter som SDQ. En fullstendig 

vurdering av screeningskjemaet bør ta høyde for hvilken ytterligere nytteverdi bruk av testen 

har, gitt testens diagnostiske evne og tatt i betraktning byrden for pasienter eller andre 

negative følger. 
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2 Mål 

Målet med oppgaven var å beskrive den diagnostiske nøyaktigheten for prediksjon av 

barnepsykiatrisk diagnose ved bruk av SDQ-algoritmen i Skandinavia.  Med hovedfokus på 

bruk i klinisk setting ønsket jeg å besvare følgende forskningsspørsmål: Med hvilken 

nøyaktighet kan algoritmen predikere tilstedeværelse av noen barnepsykiatrisk diagnose? 

Med hvilken nøyaktighet kan algoritmen predikere spesifikke diagnoser eller pre-definerte 

grupper av diagnoser? 
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3 Metode 

Jeg har forsøkt besvare forskningsspørsmålene ved å lage en systematisk oversikt over 

allerede innsamlet empirisk data med utgangspunkt i metode fra Cochrane Systematic 

Reviews of Diagnostic Test Accuracy. Følgelig har jeg gjennomført litteratursøk, begrunnet 

utvalg av studier, og presentasjon og analyse av studiene som foreligger. Cochrane er en 

uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som har som formål å systematisere 

forskningsresultater fra helseforskning (The Cochrane Collaboration, 2016). The Cochrane 

Diagnostic Test Accuracy Working Group ble opprettet av Cochrane med fokus på å 

publisere og samle publikasjoner av systematiske oversikter over diagnostisk nøyaktighet for 

tester. Denne arbeidsgruppen har utviklet en håndboken for gjennomføring av systematiske 

oversikter over diagnostiske studier (The Cochrane Collaboration, 2016). Håndboken har vært 

veiledende for metode og innhold i oppgaven. Håndboken er ikke ferdiggjort, men de fullførte 

kapitlene ligger fritt tilgjengelig på http://methods.cochrane.org/sdt/. I tillegg er boken The 

Evidence Base of Clinical Diagnosis: Theory and Methods of Diagnostic Research 

(Knottnerus & Buntinx, 2009) brukt som veiledende støttelitteratur, særlig på områder 

tilknyttet diagnostisk nøyaktighet og metode for systematisk oversikt. Verkene er henvist i 

oppgaven via kapittelforfattere. 

3.1 Inklusjonskriterier for oppgaven 

3.1.1 Typer av studier 

Jeg inkluderer studier som undersøker diagnostisk nøyaktighet ved algoritmeversjonen av 

SDQ sammenliknet med referansestandard, uavhengig av publikasjonsstatus. Språk begrenses 

til engelsk, dansk, norsk og svensk.  For å bli regnet som en test som undersøker diagnostisk 

nøyaktighet, må testen rapportere diagnostisk evne (sensitivitet, spesifisitet, prediktiv evne, 

likelihood ratio) eller informasjon som gjør utregning av slik diagnostisk evne mulig. 

Informasjonen om diagnostisk evne må være basert på bruk av algoritmen, ikke andre mål 

innen SDQ. Følgelig vil studier som kun bruker SDQ som utfallsmål bli ekskludert. Følgelig 

vil det heller ikke være nok om SDQ brukes til å beskrive prevalens, hvis det ikke foreligger 

sammenlikning med en relevant referansestandard. 
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3.1.2 Deltakere 

Deltakere begrenses til barn i Norge, Sverge og Danmark. Alder begrenses til barn mellom 0 

og 18 år. Det settes ikke begrensninger for type utvalg, og jeg inkluderer screening innen 

spesialisthelsetjeneste, generelle populasjoner eller spesifikke kliniske undergrupper. Det 

stilles ikke krav om at deltakere må ha gjennomgått andre tester på forhånd. Studier blir ikke 

ekskludert på bakgrunn av deltakeres psykiske tilstand, forekomst av psykiske lidelser eller 

eventuell komorbiditet. 

3.1.3 Indekstester 

Jeg inkluderer studier som har brukt den SDQ-algortimen. Det er ikke noe krav til hvilken 

oversettelse eller hvilken kombinasjon av informanter som blir brukt. Både bruk av SDQ i 

papirversjon og SDQ i elektronisk versjon blir inkludert. 

3.1.4 Måldiagnose 

Måldiagnose er de psykiske lidelsene som kan deles inn etter de diagnostiske systemene ICD 

(International Classification of Diseases) eller DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders). Jeg inkluderer studier der man ser på diagnostisk nøyaktighet for 

prediksjon av en spesifikk lidelse, prediksjon av pre-definerte grupper av lidelser eller 

prediksjon av noen lidelse (uavhengig av hvilken diagnose). Det stilles ikke krav til hvilken 

versjon av ICD eller DSM som er brukt, eller hvordan en eventuell gruppering av psykiske 

lidelser er gjort.  Hvert enkelt studies operasjonalisering av mål, måldiagnose, og eventuelt 

gruppering av lidelse vil bli dokumentert. 

3.1.5 Referansestandard 

Å evaluere den diagnostiske nøyaktigheten til en test forutsetter at resultatene sammenliknes 

med en uavhengig etablert referansestandard. En «gullstandard» som gir full sikkerhet 

eksisterer i sjelden (Knottnerus, et al., 2009), og man forsøker å definere en tilstrekkelig 

referansestandard som er så nære en gullstandard som mulig.   

I denne oppgaven ble det ikke satt strenge krav til referansestandard. Ved prediksjon av en 

spesifikk lidelse eller grupper av lidelser var aktuell referansestandard i denne oppgaven 

klinisk vurdering av diagnoser etter ICD eller DSM. Den kliniske vurderinger kan være 
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fullverdig utredning av diagnose i poliklinikk for barn og unge, men det inkluderes også 

kliniske vurderinger som er gjort på bakgrunn av informasjon fra diagnostiske verktøy. 

Ettersom måldiagnosen er definert så bredt i denne oppgaven, kan den potensielt romme 

studier av mange forskjellige diagnoser. Det ble derfor ikke satt noen krav til akkurat hvilke 

diagnostiske instrumenter som er brukt i studiene, men de måtte gi mening som 

referansestandard for den diagnosen som undersøkes i studiene.  På bakgrunn av 

gjennomgang av bakgrunnslitteraturer var det forventet at den mest aktuelle bruken av 

referansestandarden var klinisk vurdering av på bakgrunn av diagnostiske intervjuer som 

DAWBA eller KSADS. 

Development and Well-Being Assessment (DAWBA) er en samling av 

utredningsinstrumenter for barne- og ungdomspsykopatologi som kan administreres til flere 

informanter (foreldre, lærere og/eller selvrapport). DAWBA er utviklet for å fange opp 

vanlige barne- og ungdomsdiagnoser diagnoser i henhold til ICD-10 og DSM-IV, uten at 

sjeldne eller mer alvorlige lidelser blir neglisjert. Informantenes svar på strukturerte spørsmål 

samles i et dataprogram hvor diagnostiske algoritmer kan gi prediksjoner for sannsynligheten 

av diagnose.  De datagenererte diagnosene er ikke ment som endelige, men kan være et 

startpunkt for klinikere som skal vurdere diagnose. Klinikeren vil se på alle data – de 

strukturerte intervjuene, spørreskjema, svar fra foreldre, barn og lærere, samt de datagenenerte 

ratingene – og så eventuelt vurdere diagnose (Goodman, Ford, Richards, Gatward, & Meltzer, 

2000).  

The Schedule for Affective Disorders and Shizophrenia for School Aged Children – Present 

and Lifetime Version (KSADS.) er et semi-strukurert diagnostisk intervju for kartlegging av 

nåværende og tidligere psykopatologi hos barn og unge mellom 6 og 18 år (Kaufman et al., 

1997). Basert på klinisk intervju av barn og foreldre, samt informasjon fra andre kilder (som 

klinisk observasjon), genereres ratinger for barnepsykiatriske diagnoser. 

3.2 Søkemetode for identifisering av studier 

3.2.1 Elektronisk søk 

Et omfattende, objektivt og reproduserbart søk er del av fundamentet for et systematisk 

oversikt. Å identifisere alle relevante studier og å dokumentere søket etter er noe av det som 
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skiller et systematisk oversikt fra et mer tradisjonelt oversikt over studier.  (Buntinx, 

Aertgeerts, & Macaskill, 2009).  

Jeg søkte i MEDLINE (OvidSP),EMBASE (OvidSP), Psycinfo (OvidSP), Ovid 

Medline(R)(OvidSP), Cochrane Library, SweMed+, Norart, BIBSYS, CRIStin, NORA, 

PubMed Epub Ahead of Print, LIBRIS, SwePub og Den Danske Forskningsdatabase (DDF). 

MeSH-termer ble brukt der det var mulig. Søkene ble utført i november 2015. Søket ble utført 

uten restriksjoner eller filter for språk, dato eller metodologi.  Et spekter av søketermer rettet 

mot SDQ ble brukt, blant annet: sdq, streng*, difficult*, question*. I tillegg ble det brukt 

søketermer og MeSH-kategorier for skandinaviske termer, blant annet: norway, sweden, 

denmark, scandinavi*. For fullstendig oversikt over søkestrategi, se Appendiks 1. 

Målet med den elektroniske søkestrategien var å generere en så omfattende liste som mulig 

over litteratur som kan være passende for å besvare forskningsspørsmålet som stilles i 

oppgaven. Ettersom oppgaven ikke er begrenset til et spesifikt utvalg eller noen spesifikk 

klinisk tilstand (utover barnepsykiatrisk diagnose) er søketermene hovedsakelig fokusert på 

indekstesten SDQ, eventuelt i kombinasjon med termer tilknyttet de skandinaviske landene. 

Et alternativ kunne være å i tillegg inkludere termer fokusert på barnepsykiatrisk diagnose 

eller frekvente kliniske tilstander/diagnoser. Dette ble ikke vurdert som hensiktsmessig, 

ettersom et bredt og åpent søk med kliniske diagnoser/tilstander ville kunne øke listen over 

treff kraftig, uten å romme flere relevante treff. Et mer begrenset søk med krav om både treff 

på termer relatert til SDQ og termer relatert til vanlige kliniske tilstander/diagnoser, ville 

potensielt kunne redusere både totalt antall treff og antall relevante treff. I stedet ble det valg å 

gjennomføre et bredt søk på selve indeksteksten i Skandinavia.  

I tråd med anbefalinger fra Cochrane (de Veet, Eisinga, Riphagen, Aertgeerts & Pewsner, 

2008) var ikke søket begrenset til et spesifikt studiedesign eller når det gjelder metodologi.  

Man kunne tatt i bruk metodologiske filtre som begrenser søket til kun studier av diagnostisk 

nøyaktighet, men dette ville kunne gjøre søket mer upresist eller for smalt/bredt. En del av 

problemet er at nøyaktigheten til diagnostiske tester kan beskrives med en rekke termer: 

sensitivitet og spesifisitet, positive og negative prediktiv evne, positive og negative 

«likelihood ratios», diagnostisk oddsratio og SROC. I tillegg er det variasjon i hvordan 

databasenes filtre fungerer, slik at søk med filtre ikke ville vært konsistent på tvers av 

studietema og studiedesign. Det ville også være vanskelig å finne filtre som på en ønsket måte 

matcher de diagnostiske termene. I praksis betyr det at selv de mest sensitive filtrene ville 
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kunne luke ut relevante studier, og at antall treff som måtte vurderes for inklusjon ikke ville 

blitt betydelig redusert. 

Et bredt søk på SDQ hadde fordelen av at man potensielt kunne få mange treff hvor SDQ ble 

brukt. Ulempen var at søket ikke nødvendigvis ville få mange treff hvor diagnostisk 

nøyaktighet er i fokus. Dermed var det forventet at mange studier ville måtte lukes ut etter 

inklusjonskriteriet for diagnostisk nøyaktighet og manglende bruk av algoritme. 

3.2.2 Søk i andre kilder 

Jeg undersøkte referanselistene til alle inkluderte studier for relevante studier. I tillegg ble 

inkluderte studier søkt med «Related articles» i PubMed og «Find Similar» i Ovid, og 

resultatene ble undersøkt for relevante studier.  

Samtlige artikler på artikkelliste på sdqinfo.org ble lest i fulltekst og referanselistene til 

artiklene ble undersøkt for relevante studier. 

Artikkellister på hjemmesiden til Barn i Bergen (http://uni.no/en/uni-health/rkbu-vest/the-

bergen-child-study/), CCC2000 (https://www.regionh.dk/CCC2000/), sdq-dawba.dk ble 

undersøkt for relevante studier. 

3.3 Datainnsamling og analyse 

3.3.1 Seleksjon av studier 

Alle referanser ble lastet inn i EndNote 7.0 med full metadata. Duplikater ble fjernet. Titler og 

abstrakter for alle gjenværende referanser ble eksportert til Covidence. Covidence er en 

nettbasert programvare utviklet som støtteverktøy for seleksjon av artikler, tilgjengelig via 

covidence.org. Seleksjon av studier på tittel- og abstraktnivå ble gjort av meg og en 

medstudent. Seleksjonen ble gjort uavhengig av hverandre, og studier ble klassifisert som 

relevante eller ikke-relevante. Medstudenten er en profesjonsstudent i psykologi.  

Medstudenten ble på forhånd gitt opplæring i Covidence, informasjon om oppgaven og 

innføring i seleksjonskriteriene.  Medstudenten har kun deltatt i utvalget av artikler. 
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Alle relevante studier ble lastet ned i fulltekst og lastet inn i EndNote. Jeg og medstudent leste 

alle artikler i fulltekst, uavhengig av hverandre. Studier ble klassifisert som relevante eller 

ikke relevante, og eventuelle eksklusjonskriterier notert.  

Både på tittel- og abstraktnivå og på fulltekstnivå ble uenighet løst ved i diskusjon. All 

uenighet ble dokumentert. Hvis ikke enighet kunne oppnås, ble det konferert med tredjepart, 

veileder Hege Kornør.  

Figur 1 viser flytdiagram for seleksjon av studier. 

3.3.2 Innhenting av data fra studier 

Skjema for ekstraksjon av data ble laget i Word. Skjemaet ble utarbeidet for å innhente 

informasjon om tre områder: generell studieinformasjon, pasientkarakteristikka, og indekstest. 

Følgene informasjon ble planlagt å hentes ut for de fire områder. Generell 

studiekarakteristikka: forfattere, publikasjonsår, publikasjonsstatus, beskrivelse av målet med 

studien og beskrivelse av pasientseleksjon. Pasientkarakteristikka: n, alder, kjønn, etnisitet, 

prevalens. Indekstest: versjon/oversettelse av SDQ, indeksskåre (ANY, HYP, CON, EMO), 

nivå for positivt testresultat (probable, possible), hvilke normer som er brukt, måldiagnose, 

referansestandard.  

Informasjon fra feltene om generell studiekarakteristikka indekstest, pasientkarakteristikka 

ble brukt for å beskrive studiene under 5.1 inkluderte studier. Det ble utarbeidet en egen tabell 

for pasientkarakteristikka med feltene: Studie ID, n, kort beskrivelse av utvalg, alder og kjønn 

(se Tabell 2: Pasientkarakteristikka). Det ble utarbeidet en egen tabell (3) for rask oversikt 

over bruk av indekstester med feltene: Studie ID, SDQ, indeksskåre, nivå for positivt 

testresultat, måldiagnose og referansestandard (se Tabell 3: Indekstester). 

3.3.3 Vurdering av metodologisk kvalitet 

En evaluering av studienes kvalitet er en nødvendig del av en systematisk oversikt, og bør 

ligge til grunn for eventuell analyse, tolkning og konklusjon (Reitsma et al., 2009).  Tyngden 

og med hvilken sikkerhet man kan vurdere diagnostisk nøyaktighet avhenger av de inkluderte 

studienes validitet.  
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Sentralt i kvalitetsvurderingen er en vurdering av «risiko for bias». Bias er systematisk feil 

eller avvik fra sannheten, enten i resultatene eller i slutninger (Reitsma et al, 2009). Bias kan 

virke i begge retninger og føre til enten overestimering eller underestimering av testens 

nøyaktighet. Man kan ikke fastslå med sikkerhet om et studie har bias, hvor stor denne er og 

hvilken retning den har. Derimot kan man finne svakheter og gjøre en vurdering av risiko for 

bias i hvert enkelt studie, og så eventuelt gjøre seg hypoteser om retning og størrelse på bias. 

Bias kan oppstå ved problemer i studienes design og gjennomføring, og disse kan gi 

systematiske feil som preger resultatene og slik påvirker intern validitet. Et eksempel på en 

slik feil som kan true intern validitet er bruk av feil referansestandard. 

Selv uten trusler mot indre validitet, kan det være at et studie av diagnostisk nøyaktighet gir 

resultater som ikke er valide for det spørsmålet studiet forsøker å besvare. For eksempel kan 

det være at det blir rekruttert feil pasienter, testen brukes på feil måte eller det brukes feil test. 

Dette truer studiets eksterne validitet og kan påvirke testens overføringsverdi og 

generaliserbarhet (Reitsma et al, 2009.)  

Både Reitsma et al (2009) og Buntinx et al (2009) anbefaler at kvalitetsvurderingen tar 

utgangspunkt i QUADAS (Quality Assesment og Diagnostic Accuracy Studies). QUADAS-2 

er en oppdatert versjon av den originale QUADAS, som er ment for kvalitetsvurdering i 

systematiske oversikter over diagnostiske studier. QUADAS-2 består av kriterier for kvalitet 

innen fire domener: pasientseleksjon, indekstester, referansestandard, og forløp/timing. Jeg og 

veileder gjorde en pilottest med QUADAS-sjekklisten på to av de inkluderte artiklene. Et 

problem var at måldiagnosen og referansestandarden i denne oppgaven var definert så åpen at 

det ble vanskelig å gjøre en meningsfull vurdering av metodologisk kvalitet ved å følge 

sjekklisten punkt for punkt. Vi vurderte det som mer egnet å gjøre en beskrivelse av kvalitet 

eller trusler mot bias i klartekst som del av diskusjonen. 

3.3.4 Syntese og analyse av resultater 

De predefinierte målet for syntese var å gjøre en deskriptiv syntese av funn fra studiene med 

utgangspunkt i uthentede eller estimerte mål for diagnostisk nøyaktighet. Det var planlagt å 

lage 2x2tabeller over verdier for sanne positive, falske positive, sanne negative og falske 

negative. Disse tallene kunne så brukes til å lage utvidede tabeller for å sammenlikne 

diagnostisk nøyaktighet for subgrupper eller ulike indeksskårer (ANY, HYP, CON, EMO).  

Akkurat hvilke tabeller ville avhenge av hva det gjøres prediksjoner av i studiene og hvordan 
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de bruker SDQ-algoritmen. Det var også planlagt å gjøres en vurdering av om det kunne 

gjøres noen meningsfull summert mål av eventuelle funn. 

Som beskrevet  i «4.2 Inkluderte studier» var studiene svært ulike på mange sentrale områder, 

særlig når det kommer til seleksjon av og type studieutvalg, målet med studiene, hvordan 

algoritmen er brukt, måten referansestandard er implementert. Ved å se på disse ulikhetene og 

ved å studere de diagnostiske målene som er oppgitt i studiene (se 4.2-4.3), vurderte jeg at det 

var betydelig heterogenitet mellom de inkluderte studiene. Derfor valgte jeg å ikke gjøre noen 

forsøk på å finne et felles estimert mål for diagnostisk nøyaktighet ved bruk av metaanalyse.  

Jeg hadde planlagt på forhånd å hente ut tall for sanne positive, falske positive, sanne negative 

og falske positive for de inkluderte studiene. Ved forsøk på uthenting av verdiene viste det 

seg at få av studiene rapporter verdier for sanne positive, falske positive, sanne negative og 

falske negative. Det ble derfor hentet ut verdier for sensitivitet, spesifisitet, positiv 

sykdomsstatus (D+) gitt referansestandard og n. Deretter ble Revman 5.3 brukt for å estimere 

verdier for sanne positive, sanne negative, falske positive, positiv prediktiv evne, og negativ 

prediktiv evne, positiv likelihoodratio, negativ likelihood ratio og prevalens. Slik estimering 

av verdier gir ikke nødvendigvis helt nøyaktig tall for 2x2-tabeller og diagnostisk mål, blant 

annet på grunn av at enkelte mål oppgitte verdier i studiene kan være avrundet. Dermed er det 

i enkelte tilfeller små avvik mellom de målene som er rapportert i denne oppgaven og de 

målene som er oppgitt i studiene. Også de verdiene som ble skrevet inn Revman 5.3. (D+, 

sensitivitet, spesifisitet) kan ved enkelte tilfeller ha blitt justert.  

For å besvare forskningsspørsmålet «Med hvilken nøyaktighet kan algoritmen predikere 

tilstedeværelse av noen barnepsykiatrisk diagnose?» har jeg lagd tabeller for estimert 

diagnostisk nøyaktighet ved bruk av ANY for å predikere tilstedeværelse av noen 

barnepsykiatrisk diagnose gitt referansestandarden. Det er egne tabeller for klinisk utvalg og 

selekterte utvalg. For å besvare «Med hvilken nøyaktighet kan algoritmen predikere 

spesifikke diagnoser eller pre-definerte grupper av diagnoser?» er det utarbeidet tabeller for 

diagnostisk nøyaktighet ved bruk av CON, HYP og EMO for å predikere tilstedeværelse av 

gruppering av respektive diagnoser gitt referansestandard. Det er egne tabeller for kliniske 

utvalg, selekterte utvalg og befolkningsbaserte utvalg. Der det var mulig, er det utarbeidet 

tabeller både med nivå for positivt testresultat satt til probable og satt til possible. Hovedfokus 

i analysen vil ligge på probable-nivåene. Det er også utarbeidet forestplot over 

konfidensintervaller for sensitivitet og spesifisitet med Revman 5.3 (se Vedlegg C). 
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4 Resultater 

4.1 Resultat av søk 

Søket ga 637 treff, og 541 var igjen etter fjerning av duplikater (se Figur 1: Flytdiagram over 

søk). 50 studier ble vurdert som potensielt relevante etter vurdering på tittel- og abstraktnivå. 

Disse 50 ble vurdert i fulltekst, og 43 ble ekskludert. Grunn for ekskludering er oppgitt i 

«Vedlegg C: Ekskluderte studier». De fleste ble ekskludert på grunn av at de ikke hadde brukt 

algoritmen. Ingen flere studier ble funnet i søk av andre kilder som ikke allerede var inkludert 

i det elektroniske søket. Totalt ble 7 studier inkludert i oppgaven.   

 

 

Figur 1: Flytdiagram over søk 
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4.2 Inkluderte studier  

I den systematiske oversikten har jeg referert til de inkluderte studier ved å bruke navn på 

første forfatter og publikasjonsår. 

4.2.1 Pasientsetting og seleksjon 

Jeg fant seks studier fra Norge (Hysing 2007; Moe 2010; Brøndbo 2011; Ullebø 2011; 

Posserud 2014), et fra Danmark (Rimvall 2014), men ingen fra Sverige. Studiene ble 

gjennomført mellom 2007 og 2014. Et studie (Hysing 2007) ble utført i 2007, de resterende 

etter 2010. De norske seks studiene hadde en eller flere forfattere som også har deltatt i et av 

de andre norsk studiene. 

Kliniske utvalg 

To studier (Moe 2010; Brøndbo 2011) kom fra en større regional undersøkelse i Nord-Norge, 

BUP-Nord studien. Moe 2011 inkluderte barn henvist til utredning i barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Tromsø, mens Brøndbo inkluderte barn henvist til barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Tromsø og Alta. Det er uklart om utvalget i Moe 2010 også 

inngikk i Brøndbo 2011, ettersom det ikke står noe eksplisitt om dette i studiene. Men dette 

kan være tilfelle, for flyten i studiene likner og tidspunkt for datainnsamling er lik.   

En studie (Lehmann 2014) inkluderte bare deltakere som var fosterbarn fra Barne-, ungdoms- 

og familieetaten Region Sør. Utvalget inkluderer fosterbarn fra Buskerud, Vestfold, 

Telemark, Øst-Agder og Vest-Agder. 

Befolkningsbaserte utvalg 

En studie (Ramvall 2014) inkluderte barn fra en større kohortstudie i København (CCC2000). 

CCC2000 består av 6090 barn født i København-regionen i 2000. I studien ble det gjort to 

delutvalg fra CCC2000. Det ene utvalget bestod av barn med utfylt SDQ-P og SDQ-T 

innhentet mellom 2005 og 2007, men som ikke fra før hadde definert status som ADHD-

kasus (n= 2314). Det andre utvalget bestod av barn som i tillegg hadde blitt vurdert etter 

DAWBA i 11-12 års alder (N=1176). Kun det første utvalget inngår i syntese og analyse, 

ettersom det ikke var rapportert nok tall for DAWBA-utvalget til å estimere mål for 

diagnostisk nøyaktighet. 
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Tre studier (Hysing 2007; Ullebø 2011; Posserud 2014) kom fra Barn i Bergen (BiB). BiB er 

en longitudinelt kohortstudie som følger barn i Bergen født mellom 1993-1995. Studien består 

av flere faser av datainnsamling, utført mellom 2002 og 2012. I første fase ble det 

administrert flere ulike screeninginstrumenter, blant annet SDQ(P+T), ulike 

kartleggingsskjema for ADHD, spørreskjema om kronisk sykdom og flere. Alle 

screenpositive og en stor gruppe screennegative ble invitert til fase 2 hvor DAWBA ble 

administrert. Barn gitt diagnose med DAWBA og kontroller ble invitert videre til mer 

omfattende utredning, inkludert blant annet K-SADS og WISC-III (fase 3). For full 

beskrivelse av forløp, se Heiervang et al. 2007. 

 I Ullebø 2011 var responsgruppe definert som barn med utfylt foreldre- og lærerversjon av 

SDQ og The DSM-IV ADHD symptom list (begge fase 1). 

Selekterte utvalg 

Selv om også Posserud 2011 og Hysing 2007 gjorde delutvalg fra BiB, valgte jeg å 

kategorisere disse under selekterte utvalg. Grunnen var at disse selekterte deltakere fra BiB 

slik at de fikk utvalg som i mindre grad er representative for hele utvalget i BiB. Hysing 2007 

gjorde et delutvalg av barn med kronisk sykdom basert på spørreskjema (fase 1) og fylt utfylt 

DAWBA (fase 2). Posserud 2014 inkluderte alle deltakere som har deltatt i de tre første 

fasene av BCS og hadde fylt ut alle data for SDQ-P og SDQ-T (fase 1), The DSM-IV ADHD 

symptom list (fase 1), SNAP-IV (fase 1), DAWBA (fase 2), og K-SADS (fase 3) Selv om 

seleksjonen var ulik, er det rimelig å tro at mange av deltakerne i Posserud 2014 også var 

representert i Ullebø 2011. 

4.2.2 Deltakere 

9418 deltakere ble inkludert i analyser i studiene. Flere studiene bruker delutvalg fra samme 

studie (BiB), så det reelle antallet barn inkludert i analyser er noe lavere (ca. 9000). Det totale 

aldersspennet i de syv studiene er 5-18 år. Ved tidspunkt for administrering av SDQ var 

aldersspenn 5-7 år for ett studie, 7-9 for tre studier, 6-12 for et studie, 5-18 og 5-17 for en 

studie.  Alle studiene inneholder både gutter og jenter. Kun en studie (Brøndbo 2011) 

rapportere i detalj om deltakerens etnisitet, mens en studie (Rimvall 2015) rapporterer om 

antall foreldre født i Danmark. En studie inkluderte fosterbarn (Lehmann 2014), en studie 

kronisk syke barn (Hysing 2011). To studier (Moe 2010; Brøndbo 2011) inkluderte barn 



27 

 

henvist til utredning. Tre studier (Hysing 2007; Ullebø 2011; Posserud 2014) er delutvalg fra 

generelle befolkningsstudier i Norge og en studie (Rimvall 2014) er delutvalg fra en generelt 

befolkningsstudie i Danmark. For flere detaljer om deltakere, se Tabell:  

Tabell 2: Pasientkarakteristikk 

Studie Utvalg N(ana) Alder (SDQ) Kjønn 

Lehmann 2014 Fosterbarn. 141 6-12 K 47% 

Hysing 2007 Barn med kronisk sykdom (Bib) 109 7-9 K 40,3% 

Brøndbo 2011 Barn henvist BUP i Nord-Norge 286 5-18 K 46% 

Moe 2010 Barn henvist BUP i Nord-Norge 100 5-17 K 42% 

Ullebø 2011 Delutvalg BiB. 6233 7-9 K 50,2% 

Posserud 2014 Delutvalg BIB 234 7-9 K 37,2% 

Rimvall 2014 Delutvalg fra av CCC2000 2315 5-7 K 47.54 

 

4.2.3 Indekstester 

Alle studiene brukte SDQ-algoritmen som indeks for prediksjon. Ingen studier kommenterte i 

detalj hvilken oversettelse de brukte, men de fleste henviste til sdqinfo.com i beskrivelse av 

SDQ, så det er rimelig å anta at det er brukt norske og danske versjoner fra sdqinfo.com. I tre 

studier (Lehmann 2014; Moe 2010; Brøndbo 2011) ble spørreskjema med SDQ og DAWBA 

administrert samtidig over nett. I en studie (Ullebø 2011) ble SDQ og studiens 

referansestandard (SNAP-IV) administrert samtidig.  I de resterende tre (Hysing 2007; Ullebø 

2011; Posserud 2014) ble SDQ administrert først og informasjon om aktuell referansestandard 

innhentet senere.  

Som nevnt i bakgrunnsdelen om SDQ, kan kombinasjonen av informanter som brukes i 

algoritmen påvirke den diagnostiske evnen som rapporteres. I to studier (Moe 2010; Brøndbo 

2011) ble prediksjoner utført fra P, T og S, men det var ikke eksplisitt satt noe krav om at full 

informasjon skulle være tilgjengelig for alle barn som inngikk i analyser. På bakgrunn av at 

studiene rapporterte om manglende informanter for flere barn, kan det se ut til at algoritmen 

er kjørt med den tilgjengelige informasjon som er for hver deltaker, uavhengig av om dette er 

full eller ukomplett informasjon.  

I de resterende fem studiene (Hysing 2007; Ullebø 2011; Posserud 2014; Lehmann 2014; 

Rimvall 2014) ble det gjort analyser på delutvalg som hadde full informasjon av SDQ for 

barn under 11 år, det vil si SDQ-P og SDQ-T. I en studie (Rimvall 2014)  ble det i tillegg 
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undersøkt diagnostisk nøyaktighet ved å bare bruke en informant, enten SDQ-P eller SDQ-T. 

I en studie (Lehmann 2014) ble SDQ-P fylt ut av fosterforeldre.  

Ikke alle studiene brukte alle kategoriene i SDQ-algoritmen. Fem studier brukte kategoriene 

enhver lidelse, emosjonelle lidelser, atferdslidelser, og hyperaktivitet- og 

oppmerksomhetsforstyrrelser. En studie brukte kategoriene hyperaktivitet- og 

oppmerksomhetsforstyrrelse og atferdslidelser. En studie brukte kategorien hyperaktivitet- og 

oppmerksomhetsforstyrrelser. 

Alle studier undersøkte SDQ-algoritmens prediksjoner med «probable» som positivt 

testresultat (probable-nivå.) I en studie (Posserud 2014) var ikke omgjøring til dikotomi 

beskrevet eksplisitt, men det er rimelig å anta at de brukte probable-nivå. Fire studier 

(Brøndbo 2011; Lehmann 2014; Ullebø 2011; Rimvall 2014) undersøkte også SDQ-

algoritmens prediksjoner med både «possible» og «probable» som definert som positivt 

testresultat (possible-nivå.).   

Alle studiene brukte SDQ-algoritmen basert på britiske normer. I en studie ble det i tillegg 

undersøkt SDQ- algoritmen prediksjoner ved hyperaktivitet med egne/norske terskelverdier. 

Artikkelforfatterne referer til at analyse av ROC-kurver i studien pekte mot bruk av lavere 

terskel for å oppnå tilfredsstillende sensitivitet og at norske normer i andre studier (Obel et al, 

2004)) er lavere enn britiske normer. I dette studiet ble derfor SDQ-algoritmen for 

hyperaktivitet- og oppmerksomhet kjørt med terskel for symptomer på 4 og 5 i stedet for 6 og 

7. 

4.2.4 Referansestandard 

For fire (Lehmann 2011; Brøndbo 2011; Moe 2010; Hysing 2007) studier var 

referansestandard klinikervurdert diagnose på bakgrunn av informasjon tilgjengelig fra 

DAWBA. I en studie (Lehmann 2011) ble diagnostisk vurdering (DSM-IV) utført av av to 

spesialister i mental helse for barn (specialist in child mental health) ut fra DAWBA-

informasjon fra foreldre og lærere. Vurderingen ble gjort uten tilgang til SDQ-skårer. I en 

studie (Brøndbo, 2011) ble diagnostisk vurdering (DSM-IV og ICD-10) utført av fire erfarne 

klinikere på bakgrunn av tilgjengelig informasjon fra foreldre, lærere og barn. Klinikerne 

hadde tilgang til informasjonen fra SDQ ved diagnostisk vurdering. De første hundre 

pasientene ble vurdert av alle fire klinikere, mens resterende 186 kun ble vurdert av en 
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kliniker. I en studie (Moe 2010) ble skåring av DAWBA og diagnostisk vurdering (DSM-IV) 

utført av fire klinikere. Det er uklart om klinikerne hadde tilgang til SDQ ved vurdering av 

diagnose, men ettersom DAWBA og SDQ ble administrert sammen, vurderes det som 

sannsynlig. I et studie (Hysing 2007) ble diagnostisk vurdering (ICD-10) gjort av erfarne 

psykiatere etter å vurdere tilgjengelig informasjon fra DAWBA.  Det står ikke noe i studien 

om det var tilgang til SDQ ved vurdering av diagnose.  

De tre studiene med grupperinger av ADHD-diagnoser eller ADHD-caseness som 

måldiagnose hadde alle ulik bruk av referansestandard. I en studie (Posserud 2014) var aktuell 

referansestandard diagnose satt på bakgrunn av K-SADS utført av leger og psykologer. Det er 

uklart om diagnostisk vurdering ble gjort med tilgang til SDQ og de andre instrumentene som 

var inkludert i studien (DAWBA, DMS-IV symptomliste for ADHD). I en studie (Ullebø 

2011) var aktuell referansestandard 18 spørsmål fra SNAPIV, som tilsvarer DMS-IV 

symptomer for ADHD. Det ble ikke gjort noen fullverdig diagnostisk vurdering, men 

deltakere ble klassifisert som å ha ADHD-fenotype på bakgrunn av høy skåre. I en studie 

(Rimvall 2014) ble det utført prediksjoner for to delutvalg med ulike referansestandarder. For 

delutvalget med kun utfylt SDQ-P og SDQ-T, var referansestandard basert på danske 

registeropplysninger mellom tidspunktet av SDQ-screening (2005-2007) og 12 juni 2012. 

Barn ble vurdert som positive for måldiagnosen hvis det fantes registeropplysninger om 

klinisk satt diagnose etter ICD (ICD10 DF90.0– DF90.9, DF90.9) eller om det var gitt resept 

for sentralstimulerende medisiner. For delutvalget med både utfylt SDQ og DAWBA, var 

referansestandard diagnostisk vurdering (ICD-10) utført av erfarne klinikere ut fra DAWBA. 

Det kommer ikke frem om den diagnostiske vurderingen ble utført uten tilgang til SDQ. 

4.2.5 Måldiagnose 

Fire studier (Hysing 2007; Moe 2010; Brøndbo 2011; Lehmann 2014) spesifiserer at 

måldiagnose var psykiske lidelser. De brukte SDQ-algoritmens kategorier til å predikere 

enhver psykisk lidelse, og tre grupper av psykiske lidelser: emosjonelle lidelser, 

hyperkinetiske lidelser, atferdslidelser. Grupperingen av psykiske lidelser er gjort er litt ulikt i 

de fire studiene studiene (Se studiekarkteristikka eller tabell)  

Tre studier (Ullebø 2011; Rimvall 2014; Posserud 2014) spesifiserte at måldiagnose var 

grupperinger av hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser eller ADHD-caseness. Den 

klarest definerte måldiagnosen var i Posserud 2014 hvor den er definert som ADHD gitt av 



30 

 

klinisk vurdering av K-SADS. K-SADS vurderinger av ADHD og «in remision» og 

«definite» ble vurdert som ADHD, mens «possible» og «previous» ikke ble vurdert som 

ADHD. I to studier (Rimvall 2014; Ullebø 2011) var måldiagnosen ADHD-caseness brukt, og 

definisjonen er gitt av referansestandarden som beskrevet i forrige del om referansestandard. 

Tabell 3: Indekstester 

Studie-ID SDQ Indeksskåre Terskel Måldiagnose Referanstd. 

Lehmann 2014 P + T A, H, C, E Prob. Pos. Psykiske lidelser   DAWBA 

Hysing 2007 P + T A, H, C, E Prob Psykiske lidelser  DAWBA 

Brøndbo 2011 P + T + S  A, H, C, E Prob. Pos Psykiske lidelser  DAWBA  

Moe 2010 P + T + S  A, H, C, E  Prob Psykiske lidelser  DAWBA  

Ullebø 2011 P + T H, C Prob. Pos ADHD (fenotype) SNAP-IV 

Posserud 2014 P + T H IR. (Prob) ADHD K-SADS  

Rimvall 2014 P + T  A, H, C, E Prob. Pos. ADHD caseness Register 

 

4.3 Funn 

4.3.1 Prediksjon av barnepsykiatrisk diagnose 

Kliniske utvalg 

Tabell 4: ANY for å predikere noen psykisk lidelse (probable) 

Studie SP FP SN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Brøndbo 2011 160 47 51 28 0,85 0,52 0,77 0,65 1,77 0,29 0,66 

Moe 2010 63 9 21 7 0,90 0,70 0,88 0,75 3 0,14 0,7 

Lehmann 2014 55 11 49 26 0,68 0,82 0,83 0,65 3,7 0,39 0,57 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

I kliniske utvalg tilsier sensitiviteten at ANY korrekt identifiserer 68-90 av 100 barn med 

diagnose, spesifisiteten tilsier at ANY korrekt identifiserer 52-82 av 100 barn uten diagnose, 

PPV tilsier at 77-88 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV tilsier at 65-75 av 100 

testnegative ikke har diagnose.   
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Tabell 5: ANY for å predikere noen psykisk lidelse (possible) 

Studie SP FP TN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Brøndbo 2011 180 74 24 8 0,96 0,24 0,71 0,75 1,27 0,17 0,66 

Lehmann 2014 68 25 35 13 0,84 0,58 0,73 0,73 2,01 0,28 0,57 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

Med terskel satt til possible i kliniske utvalg tilsier sensitiviteten at ANY korrekt identifiserer 

84-96 av 100 barn med diagnose, spesifisiteten tilsier at ANY korrekt identifiserer 24-58 av 

100 barn uten diagnose, PPV tilsier at 71-73 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV 

tilsier at 73-75 av 100 testnegative ikke har diagnose.   

Selektert utvalg 

Tabell 6: ANY for å predikere noen psykisk lidelse (probable) 

Studie SP FP TN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Hysing 2007 17 13 74 5 0,77 0,85 0,57 0,94 5,17 0,94 0,2 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

I selektert utvalg tilsier sensitiviteten at ANY korrekt identifiserer 77 av 100 barn med 

diagnose, spesifisiteten tilsier at ANY korrekt identifiserer 85 av 100 barn uten diagnose, PPV 

tilsier at 57 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV tilsier at 94 av 100 testnegative 

ikke har diagnose.   

Tabell 7: ANY for å predikere noen psykisk lidelse (possible) 

Studie SP FP TN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Hysing 2007 21 33 54 1 0,95 0,62 0,39 0,98 2,51 0,07 0,2 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

Med terskel satt til possible i selektert utvalg tilsier sensitiviteten at ANY korrekt identifiserer 

95 av 100 barn med diagnose, spesifisiteten tilsier at ANY korrekt identifiserer 62 av 100 
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barn uten diagnose, PPV tilsier at 39 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV tilsier at 

98 av 100 testnegative ikke har diagnose.   

4.3.2 Prediksjon av hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelse 

Kliniske utvalg 

Tabell 8: HYP for å predikere hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser (probable) 

Studie SP FP SN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Brøndbo 2011 39 47 188 12 0,76 0,80 0,45 0,94 3,82 0,29 0,18 

Moe 2010 17 10 68 5 0,77 0,87 0,63 0,93 6,03 0,26 0,22 

Lehmann 2014 26 21 84 10 0,72 0,80 0,55 0,89 3,61 0,35 0,25 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

I kliniske utvalg tilsier sensitiviteten at HYP korrekt identifiserer 72-77 av 100 barn med 

diagnose, spesifisiteten tilsier at HYP korrekt identifiserer 80-87 av 100 barn uten diagnose, 

PPV tilsier at 45-63 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV tilsier at 89-94 av 100 

testnegative ikke har diagnose.   

Tabell 9: HYP for å predikere hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser (possible) 

Studie SP FP SN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Brøndbo 2011 51 129 106 0 1,00 0,45 0,28 1 1,81 0 0,18 

Lehmann 2014 30 47 58 6 0,83 0,55 0,39 0,91 1,86 0,3 0,26 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

Med terskel satt til possible i kliniske utvalg tilsier sensitiviteten at HYP korrekt identifiserer 

83-100 av 100 barn med diagnose, spesifisiteten tilsier at HYP korrekt identifiserer 45-55 av 

100 barn uten diagnose, PPV tilsier at 28-39 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV 

tilsier at 91-100 av 100 testnegative ikke har diagnose.   
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Selekterte utvalg 

Tabell 10: HYP for å predikere hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser (probable) 

Studie SP FP TN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Posserud 2014 25 24 173 12 0,68 0,88 0,51 0,94 5,55 0,37 0,16 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

I selektert utvalg tilsier sensitiviteten at HYP korrekt identifiserer 68 av 100 barn med 

diagnose, spesifisiteten tilsier at HYP korrekt identifiserer 88 av 100 barn uten diagnose, PPV 

tilsier at 51 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV tilsier at 94 av 100 testnegative 

ikke har diagnose.   

Befolkningsbaserte utvalg 

Tabell 11: HYP for å predikere hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser (probable) 

Studie SP FP TN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Rimvall 2014 11 9 2238 57 0,16 1,00 0,55 0,98 40,5 0,84 0,03 

Ullebø 2011 76 6 5903 254 0,23 1,00 0,93 0,96 226,6 0,77 0,05 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

I befolkningsbasert utvalg tilsier sensitiviteten at HYP korrekt identifiserer 16-23 av 100 barn 

med diagnose, spesifisiteten tilsier at HYP korrekt identifiserer 100 av 100 barn uten 

diagnose, PPV tilsier at 55-93 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV tilsier at 96-98 

av 100 testnegative ikke har diagnose.   

Tabell 12: HYP for å predikere hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser (possible) 

Studie SP FP SN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Rimvall 2014 31 63 2184 37 0,46 0,97 0,33 0,98 16,26 0,56 0,03 

Ullebø 2011 170 118 5789 156 0,52 0,98 0,59 0,97 26,1 0,49 0,05 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

Med terskel satt til possible i befolkningsbasert utvalg tilsier sensitiviteten at HYP korrekt 

identifiserer 46-52 av 100 barn med diagnose, spesifisiteten tilsier at HYP korrekt 
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identifiserer 97-98 av 100 barn uten diagnose, PPV tilsier at 33-59 av 100 testpositive faktisk 

har diagnosen, NPV tilsier at 97-98 av 100 testnegative ikke har diagnose.   

4.3.3 Prediksjon av atferdslidelser 

Kliniske utvalg 

Tabell 13: CON for å predikere atferdslidelser (probable) 

Studie SP FP SN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Brøndbo 2011 73 50 149 15 0,83 0,75 0,59 0,91 3,3 0,23 0,31 

Moe 2010 31 16 45 8 0,79 0,74 0,66 0,85 3,03 0,28 0,39 

Lehmann 2014 22 18 93 8 0,73 0,84 0,55 0,92 4,52 0,32 0,21 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

I kliniske utvalg tilsier sensitiviteten at CON korrekt identifiserer 73-83 av 100 barn med 

diagnose, spesifisiteten tilsier at CON korrekt identifiserer 74-84 av 100 barn uten diagnose, 

PPV tilsier at 55-66 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV tilsier at 85-92 av 100 

testnegative ikke har diagnose.   

Tabell 14: CON for å predikere atferdslidelser (possible) 

Studie SP FP SN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Brøndbo 2011 85 83 115 3 0,97 0,58 0,51 0,98 2,3 0,06 0,31 

Lehmann 2014 30 40 71 0 1,00 0,64 0,43 1 2,78 0 0,21 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

Med terskel satt til possible i kliniske utvalg tilsier sensitiviteten at CON korrekt identifiserer 

97-100 av 100 barn med diagnose, spesifisiteten tilsier at CON korrekt identifiserer 58-64 av 

100 barn uten diagnose, PPV tilsier at 43-51 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV 

tilsier at 98-100 av 100 testnegative ikke har diagnose.   
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4.3.4 Prediksjon av emosjonelle lidelser 

Kliniske utvalg 

Tabell 15: EMO for å predikere emosjonelle lidelseer (probable) 

Studie SP FP SN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Brøndbo 2011 46 24 164 52 0,47 0,87 0,66 0,76 3,68 0,61 0,34 

Moe 2010 19 8 58 15 0,56 0,88 0,7 0,79 4,61 0,5 0,34 

Lehmann 2014 11 6 99 25 0,31 0,94 0,65 0,8 5,35 0,74 0,26 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

I kliniske utvalg tilsier sensitiviteten at EMO korrekt identifiserer 31-56 av 100 barn med 

diagnose, spesifisiteten tilsier at EMO korrekt identifiserer 87-94 av 100 barn uten diagnose, 

PPV tilsier at 65-70 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV tilsier at 76-80 av 100 

testnegative ikke har diagnose.   

Tabell 16: EMO for å predikere emosjonelle lidelser (possible) 

Studie SP FP SN FN Sens Spes PPV NPV LHR+ LHR- P 

Brøndbo 2011 79 85 103 19 0,81 0,55 0,48 0,84 1,78 0,35 0,34 

Lehmann 2014 25 29 76 11 0,69 0,72 0,46 0,87 2,51 0,42 0,26 

SP = sanne positive FP = falske positive, SN = sanne negative, FN = falske negative, Sens = sensitivitet, Spes = spesifisitet, 

PPV = positiv prediktiv evne, NPV = negative prediktiv evne, LHR+ = positiv likelihoodratio, LHR- = negativ 

likelihoodratio, P = prevalens for måldiagnose. P kan beskrive forekomst basert på forskjellige (grupperinger av) 

måldiagnoser og gitt ulike referansestandarder. 

 

Med terskel satt til possible i kliniske utvalg tilsier sensitiviteten at EMO korrekt identifiserer 

69-81 av 100 barn med diagnose, spesifisiteten tilsier at EMO korrekt identifiserer 55-72 av 

100 barn uten diagnose, PPV tilsier at 46-48 av 100 testpositive faktisk har diagnosen, NPV 

tilsier at 84-87 av 100 testnegative ikke har diagnose.   



36 

 

5 Diskusjon 

5.1 Prediksjon av barnepsykiatrisk diagnose 

5.1.1 Kliniske utvalg 

Tabell 4 viser målene for prediksjon av noen psykisk lidelse i kliniske utvalg ved bruk av 

ANY. Jeg velger å drøfte Brøndbo 2011 og Moe 2010 sammen, ettersom jeg er usikker på om 

utvalget i Moe også inngår i Brøndbo 2011. 

Hvor egnet prediksjon fra ANY er ved bruk i kliniske populasjoner, avhenger av hva målet 

med bruk av testen er og hvilke egenskaper ved testen man vektlegger. For barn henvist til 

utredning kunne man argumentert for at det er av interesse å identifisere de som har en 

psykisk lidelse. Høy sensitivitet tyder også på at en høy andel av de som har psykiske lidelser 

faktisk får et positivt testresultat. Kun med utgangspunkt i sensitivitet kan man altså si at bruk 

av ANY er egnet for screening av psykisk lidelse for barn henvist til poliklinikk.  Men med 

lavere spesifisitet er det også en risiko for mange falske positive. En høy andel falske positive 

kunne potensielt føre til mer omfattende utredning også for pasienter uten psykisk lidelse. 

Isolert sett kunne man argumentert for at dette er dårlig ressursbruk og at det er belastende for 

barn å gjennomgå unødvendig utredning. Samtidig ville det jo vært et noe paradoksalt 

argument ettersom barn henvist til poliklinikk kan være henvist nettopp med tanke på 

utredning på grunn av mistanke om psykisk lidelse. Kanskje er familier til barn henvist til 

poliklinikk også til en viss grad innforstått med at det kan innebærer utredning, slik at det ikke 

nødvendigvis er for problematisk at noen falske positive får mer omfattende utredning. Et 

visst nivå av falske positive i en klinisk setting kan være akseptabelt, så lenge antallet falske 

negative er lavt som her. Ved et høyt antall falske negative ville man risikert at mange barn 

som har behov for mer utredning og behandling kunne blitt avvist.  

For øvrig bør det gjentas at bruk av ANY i prediksjon av noen psykisk diagnose gir begrenset 

informasjon om diagnostisk klassifikasjon. Bruken av ANY kan si noe om barnet har en 

diagnose (uavhengig av hvilken), men det forutsetter ytterligere utredning for å avgjøre om 

dette stemmer og eventuelt hvilken diagnose som er gjeldende. For øvrig er det kanskje noe 

kunstig å isolere bruken av ANY helt fra bruken av de andre indeksskårene (CON, EMO, 

HYP). For bruk i poliklinikk er man ofte også interessert i hvilken diagnose. Dette er nærmere 



37 

 

kommentert under gjennomgang den diagnostiske nøyaktigheten ved bruk av de andre 

indeksskårene. 

Det bør nevnes at de to studiene av barn henvist til poliklinikk (Brøndbo 2011; Moe 2010) har 

begrensninger. En begrensing er at klinikerne som vurderte diagnose hadde tilgang til 

informasjon og ratinger fra både SDQ og DAWBA. Dette kan lede til bias ved at det blir 

kunstig høy overenstemmelse mellom SDQ og kliniske diagnose. En annen begrensing, 

iallfall med tanke på sammenlikning med andre studier inkludert i denne oppgaven, er at 

algoritmen er kjørt uavhengig om informasjon er tilgjengelig fra tre informanter (foreldre, 

lærere og barn), mens de fleste andre studiene har full informasjon tilgjengelig fra kun to 

informanter (foreldre og lærere). En tredje begrensning er bruken av diagnostisk klassifisering 

ved at klinikere vurderer informasjon fra strukturert intervju. Som kommentert i Brøndbo 

2011 er det liten overenstemmelse mellom strukturerte intervjuer og klinisk vurdert diagnose, 

og lite kunnskap om de mest valide metodene (Lewczyk, Garland, Hurlburt, & Gearity,  2003, 

sitter i Brøndbo 2011) 

For det kliniske utvalget av fosterbarn (Lehmann 2014) var de fleste diagnostiske 

egenskapene for ANY ganske lik som i Brøndbo 2011 og i Moe 2010. Den mest markante 

forskjellen er at sensitiviteten er lavere, mens spesifisiteten er høyere. Om disse forskjellene 

har betydning, avhenger igjen av hvordan man definerer målet med bruk av testen og hvilken 

krav man setter til diagnostisk nøyaktighet. Hvis man tenker at målet ved bruk her er å 

spesifikt screene utvalg av fosterbarn for noen psykisk lidelse, kan det stilles spørsmål ved om 

de diagnostiske egenskapene for ANY er gode nok. Den lavere sensitiviteten innebærer at et 

betydelig antall av de testnegative vil være falske negative. Spørsmålet er om andelen falske 

negative er for høy for screening av et utvalg med så høy prevalens for psykiske lidelser. En 

mulig løsning kunne vært å heller bruke ANY med terskel for positive svar satt til possible-

nivå. Da ville sensitivitet for psykisk lidelse i utvalget øke. Problemet er at dette reduserer 

spesifisiteten slik at man får tre ganger så mange falske positive. På grunn av det økte antallet 

falske positive ville dette derfor ikke være en god løsning.  

Også denne studien har samme begrensning med tanke på bruk av referansestandard. 

Klinikere som ratet DAWBA hadde derimot ikke tilgang til SDQ, og kanskje dette er en del 

av forklaringen på forskjellen i sensitivitet fra de andre kliniske utvalgene (Moe 2010; 

Brøndbo 2011).   
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5.1.2 Selektert utvalg 

Tabell 6 viser målene for prediksjon av noen psykisk lidelse i utvalget av kronisk syke barn 

(Hysing 2007) ved bruk av ANY. Studien er basert på et delutvalg fra Barn i Bergen. 

Sammenliknet med de kliniske utvalgene er prevalensen lavere. Både sensitiviteten og 

spesifisiteten er relativt høy. Sammenliknet med studiene av barn henvist til poliklinikk, er 

den positive prediktive verdien er lavere og den negative prediktive verdien er høyere, men 

dette kan henge sammen med den lavere prevalensen. Selv om delutvalget er fra en større 

befolkningsstudie, gir det kanskje mest mening å vurdere den diagnostiske nøyaktigheten med 

utgangspunkt i at testen brukes som en slags indikert screening hvor man tenker at kronisk 

syke har høyere risiko for psykiske lidelser. I så fall kan man si at kravene til diagnostisk 

nøyaktighet er gitt av at man gjør en indikert screening hvor målet er å identifisere barn for 

videre utredning i psykisk helsevern. Sånn sett viser ANY god evne ved å tilegne positivt 

testresultat til de som faktisk har psykisk lidelse. LHR+ ligger også innenfor intervallet for 

potensielt nyttige tester (Fischer, Bachmann, & Jaeschke, 2003). På bakgrunn av dette gir 

studien støtte til bruk av ANY som en indikert screening for psykiske lidelser. Hvis man 

tenker at både sanne positive og falske positive hadde blitt henvist til videre utredning, ville 

de henviste barna ha omtrent samme prevalens som i de kliniske utvalgene.  

En sentral begrensning ved studien er måten pasientseleksjonen er gjort fra Barn i Bergen. 

Utvalget er sammensatt av en gitt kombinasjon av screenpositive og screennegative fra første 

steg i BiB som også har fullført DAWBA i steg to. Analysene er kun gjort for barn med 

tilgjengelig informasjon for SDQ-P, SDQ-T. Dette kan bety at utvalget potensielt har annen 

prevalens – og ANY annen diagnostisk nøyaktighet -  enn i andre utvalg av kronisk syke barn. 

SDQ og referansestandarden DAWBA er heller ikke administrert på samme tid. 

5.2 Prediksjon av hyperkinetiske- og 

oppmerksomhetsforstyrrelser 

5.2.1 Kliniske utvalg 

Tabell 8 viser målene for prediksjon av hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser i 

kliniske utvalg ved bruk av HYP. De diagnostiske evnene til HYP avhenger av om man har 

fått negativt eller positivt testresultat. Ved første øyekast man stille spørsmål ved om en 
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sensitivitet i det hele tatt er høy nok ved bruk i en klinisk setting. Et relatert problem er at et 

høyt antall av de med positivt testresultat er falske positive, slik at den positive prediktive 

verdien bli lav. På den annen side er spesifisiteten og de negative prediktive verdiene høye, og 

verdiene for LHR- relativt lave. Dermed kan man ved negativt testresultat være relativt sikker 

på at man ikke har en hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelse. Samlet er altså bruk av 

HYP i klinisk utvalg vesentlig mer effektiv til å utelukke enn til bekrefte hyperkinetiske- og 

oppmerksomhetsforstyrrelser. Det høye antallet falske positive og mangelen på positiv 

prediktiv evne, gjør at HYP ikke er egnet til screening i klinisk setting. 

5.2.2 Selektert utvalg 

Jeg syns det er vanskelig å si noe definitivt om hva de resterende studiene (Posserud 2014; 

Ullebø 2011; Rimvall 2014) sier om de diagnostiske egenskapene til HYP. Det er flere 

problemer for vurdering av diagnostisk nøyaktighet og sammenlikning med andre studier: det 

er antageligvis betydelig overlapp av inkluderte barn i Posserud 2014 og Ullebø 2011, 

referansestandard er definert forskjellig i alle studiene, studiene har ulike mål, og studiene er 

ulike med tanke på tidspunkt for administrering av SDQ og referansestandard. 

Tabell 10 viser målene for prediksjon av hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser i 

Posserud 2014 basert på HYP. Det er det ikke åpenbart hva slags populasjon utvalget skal 

være relevant for. Selv om utvalget er basert på BiB, er respondenter definert som de som har 

full tilgjengelig informasjon for SDQ, SNAP-IV, DAWBA og K-SADS. Og også denne 

studien er en sammensatt kombinasjon av screenpositive og screennegative fra første fase av 

BiB. Prevalensen er ganske nær det som er tilfellet for de nevnte kliniske utvalgene, og mye 

høyere enn i de andre befolkningsbaserte utvalgene. Seleksjonen av utvalget er kanskje 

relevant for den komparative sammenlikningen med andre instrumenter som gjøres i studien, 

men det er vanskelig å gjøre noen isolert vurdering av screeningevnene til SDQ. En moderat 

LHR+ tilsier at HYP kan gi noe informasjon som har potensial til å påvirke diagnostisk 

vurdering. Ettersom prevalensen og øvrige diagnostiske mål er ganske like som i studiene av 

kliniske utvalg, kan man kanskje si at studien forsterker inntrykket av at HYP er mer effektiv 

til å utelukke enn å bekrefte hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser. 
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5.2.3 Befolkningsbaserte utvalg 

Tabell 11 viser målene for prediksjon av hyperkinetiske- og oppmerksomhetsforstyrrelser i 

befolknignsbaserte utvalg basert på HYP. Ullebø (2011) er mer representativt for hele 

utvalget i BiB, ettersom respondenter er definert som de med SDQ (lærer og foreldre) og 

referansestandard SNAP-IV fra første stadiet i BiB. En begrensning – iallfall for relevans i 

min oppgave – er at måldiagnosen er definert som ADHD-fenotype basert på SNAP-IV som 

referansestandard. Problemet for sammenlikning av diagnostisk nøyaktighet med de andre 

studiene, er at ADHD-fenotype ikke nødvendigvis er det samme som klinisk diagnose.  

Sensitiviteten er lav for ADHD-fenotype og det er mange falske negative. Samtidig er antallet 

falske positive overraskende lavt, og følgelig den positive prediktive evnene høy. På bakgrunn 

av dette er det klart at denne type screening kan gi nyttig informasjon, og da særlig i den 

forstand at testpositive barn med høy sannsynlig har ADHD-fenotype. På grunn av studiens 

referansestandard er det likevel uklart hvor mye dette sier om HYPs diagnostiske nøyaktighet 

for hyperkinetiske- og oppmerksomhet forstyrrelser. Den lave sensitiviteten og høye antallet 

falske negative viser jo også hvor mange en slik type screening ikke vil plukke opp.  

Selv om resultatene ikke virker direkte relevant for prediksjoner av sannsynlighet for 

hyperkinetiske- og oppmerksomhet forstyrrelser, kan den kanskje gi innsikt i bakgrunnen for 

hvorfor HYP generelt ikke har høyere sensitivitet ved bruk i Norge. For eksempel undersøkes 

HYP ved prediksjon av ulike ADHD-fenotyper, og det uføres prediksjon med HYP ved å 

bytte ut de britiske normene i algoritmen med egne cut-offs basert på bruk av SDQ-T og 

SDQ-P.  

Det er også vanskelig å trekke klare konklusjoner om diagnostisk nøyaktighet fra studien 

basert på CCC2000 (Rimvall 2014). Det største problemet er at studien er basert på et 

longitudinelt design, hvor man undersøker «diagnostisk nøyaktighet» for SDQ i 5-7 års alder i 

prediksjon av registerinformasjon (diagnose etter ICD eller medisinering) frem til 2012. Det 

blir en prediktiv validitet som ikke er direkte sammenliknbar med den diagnostiske 

nøyaktigheten som måles i det andre studiene. Isolert sett kan man si at studien viser at HYP 

har verdi i epidemiologisk screening hvor målet er å identifisere barn med høy risiko for å 

utvikle ADHD.   
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5.3 Prediksjon av atferdslidelser 

5.3.1 Kliniske utvalg 

Tabell 13 viser målene for prediksjon av atferdslidelser i kliniske utvalg ved bruk av CON. 

Den diagnostiske evnene til CON ved screening i klinisk utvalg samsvarer i stor grad med 

tendensen beskrevet for HYP: algoritmen er bedre til å utelukke enn å bekrefte atferdslidelser. 

Selv om både sensitiviteten er marginalt høyere enn for HYP, er nivået falske positive for 

høyt for bruk i klinisk setting. 

5.4 Prediksjon av emosjonelle lidelser 

5.4.1 Kliniske utvalg 

Tabell 15 viser målene for prediksjon av emosjonelle lidelser i kliniske utvalg basert på EMO. 

Trenden her er lav sensitivitet og høy spesifisitet. Både høy andel falske negative og falske 

positive tyder på at EMO er uegnet for klinisk bruk. Dette kan ha sammenheng med at 

internaliserende atferd kan være vanskeligere å oppdage ved screeningskjemaer. Kanskje er 

det dette som forklarer at Lehmann har lavest sensitivitets, ettersom den kun inkludere SDQ-P 

og SDQ-T, mens Brøndbo 2011 og Moe 2010 også inkluderer SDQ-S for de barna det er 

tilgjengelig.   

5.5 Styrker og svakheter ved denne systematiske 

oversikten 

En styrke ved denne systematiske oversikten er det omfattende søket som er gjort etter studier 

av SDQ. Slik søket er definert, bær det være både åpent og sensitivt nok til å identifisere alle 

relevante studier i Skandinavia. 

En svakhet er at oppgaven har en ganske åpen definisjon av måldiagnose og 

referansestandard. Jeg valgte dette fordi jeg var usikker på hva som fantes av studier, men 

samtidig kan dette ha ført til et utvalg studier som det er vanskelig å sammenstille på en 

meningsfull måte med tanke på diagnostisk nøyaktighet. En annen svakhet er estimeringen av 

diagnostiske mål uten sikre tall for sanne positive, falske positive, sanne negative og falske 
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negative. Selv om slik estimering er vanlige i systematiske oversikter over diagnostisk 

nøyaktighet, gir det potensiale for unøyaktige mål. En tredje svakhet er at det hverken er 

gjennomført noen uavhengig kvalitetsvurdering for hver studie eller metaanalyse av funn. 
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6 Konklusjon 

I kliniske utvalg kan algoritmen trolig identifisere barn med noen psykiatrisk diagnose, men 

den diagnostiske nøyaktigheten er ikke god nok til å predikere hvilken diagnose barna har. I 

klinisk screening bør dermed algoritmen kun brukes til å identifisere barn som bør har behov 

for ytterligere utredning med hensyn på diagnose. Det er relativt liten risiko for at barn 

henvist til psykisk helsevern og som tester negativt på algoritmen faktisk har diagnose.  

De diagnostiske egenskapene ved algoritmen i befolkningsutvalg eller selekterte utvalg støtter 

at screening kan gi noe informasjon av betydning for diagnostisk utfall. Anvendbarheten for 

screening av selekterte utvalg og befolkningsutvalg avhenger av målet med screeningen.  Med 

tanke på klinisk anvendbarhet er det stor risiko for at mange barn med diagnose ikke blir 

fanget opp eller barn uten diagnose tester positivt. I forskningssammenheng kan dette bidra til 

feilestimering av forekomster. 

De 7 inkluderte studiene i denne systematisk oversikten er svær ulike med tanke på mål, 

definisjon av referansestandard og måldiagnose, samt hvordan de bruker algoritmen. Det er 

også en del usikkerhet forbundet med forskningsmetodene i studiene. Det er derfor nødvendig 

med flere psykrometriske studier for å trekke en endelig konklusjon om den skandinaviske 

SDQ-algoritmens evne til å predikere barnepsykiatrisk diagnose. 
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Vedlegg A: Søkestrategi 

Ovid(SP): EMBASE, Ovid Medline(R) og Psycinfo 

1 exp Norway/ 

2 (norway* or norwe* or norge or norges or norsk or 

norske).mp,au,in,lo,lg,ad,cq,ia,ca. 

3 (oslo or bergen or trondheim or tromso or tromsoe or stavanger or kristiansand or 

agder or sorlandet or soerlandet).mp,au,in,lo,lg,ad,cq,ia,ca. 

4 1 or 2 or 3 

5 exp Denmark/ 

6 exp Sweden/ 

7 ((denmark* or danish or danmark* or dansk* or sweden* or swedish or sverige* or 

svensk*) not denmark hill).mp,au,in,lo,lg,ad,cq,ia,ca. 

8 (stockholm* or karolinska* or lund or lunds or uppsala or goteborg* or goeteborg* 

or gothenburg* or linkoping* or linkoeping* or umea or umeaa or orebro or oerebro or 

copenhagen or koebenhavn or kobenhavn or aarhus or odense or syddansk* or 

aalborg).mp,au,in,lo,lg,ad,cq,ia,ca. 

9 (scandinavi* or skandinavi*).mp,au,in,lo,lg,ad,cq,ia,ca. 

10 5 or 6 or 7 or 8 or 9 

11 10 not 4 

12 (streng* adj3 difficult* adj3 question*).mp,cm,tm,nt. 

13 sdq*.mp,cm,tm,nt. 

14 12 or 13 

15 4 and 14 

16 remove duplicates from 15 

17 11 and 14 

18 remove duplicates from 17 

 

Cochrane Library  

1 norway* or norwegian*  (Word variations have been searched)  

2 MeSH descriptor: [Norway] explode all trees  

3 #1 or #2   

4 sweden* or swedish or denmark* or danish  (Word variations have been searched)

  

5 MeSH descriptor: [Sweden] explode all trees  

 

SweMed+ 

1  sdq*   

2  streng*   

3  difficult*   

4  question*   

5  #2 AND #3 AND #4   

6  #1 OR #5   

Norart 

(sdq* OR (streng* AND difficult* AND question*)) 

BIBSYS 

utvalgte felt = sdq?  

utvalgte felt = streng? og utvalgte felt = difficult? og utvalgte felt = question?   
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CRISTin 

sdq* Ingen treff 

strength* difficult* question* Ingen treff 

NORA 

utvalgte felt = sdq?  

utvalgte felt = streng? og utvalgte felt = difficult? og utvalgte felt = question?   

PubMed Epub Ahead of Print 

(sdq* OR (streng* AND difficult* AND question*)) AND (norway* or norwegian* or 

sweden* or swedish* or denmark* or danish* or scandinav*) AND publisher[sb] 

LIBRIS 

strength* difficult* question* 

SwePub 

sdq*   

strength* difficult* question* 

Den Danske Forskningsdatabase (DDF) 

streng? difficult? question? 
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Vedlegg B: Ekskluderte studier 

Studie  Grunn 

Achenbach (2008)  Feil studiedesign 

Alfstad (2011)  Ikke algoritme 

Bjorgaas (2012)  Ikke SDQ 

Bjorgaas (2013)  Ikke algoritme 

Blom (2014)  Ikke algoritme 

Blom (2010)  Ikke algoritme 

Boe (2012)  Ikke diagnostisk evne 

Bratlien (2012)  Selvrapport, ikke algoritme 

Brondbo (2013)  Ikke diagnostisk evne  

Danielson (2011)  Ikke diagnostisk evne (konferanseabstrakt) 

Dopfner (2006)  Ikke algoritme  

Egelund (2009)  Ikke algoritme 

Elberling (2014)  Ikke diagnostisk evne 

Elberling (2010)  Ikke diagnostisk evne  

Fevang (2015)  Ikke diagnostisk evne /ref standard (konferanseabstrakt) 

Goodman (2012)  Ikke algoritme 

Hanssen-Bauer (2007)  Ikke diagnostisk evne  

Heiervang (2008)  Ikke algoritme 

Heiervang (2007)  Ikke algoritme 

Henje Blom (218)  Ikke algoritme 

Heyerdahl (2003a)  Feil studiedesign (info) 

Hysing (2009)  Ikke diagnostisk evne 

Indredavik (2005)  Ikke algoritme 

Malmberg (2003)  Ikke algoritme 

Munkvold (2009)  Ikke algoritme 

Niclasen (2012)  Ikke algoritme 

Obel (2003a)  Feil studiedesign / ikke algoritme 

Obel (2003b)  Feil studiedesign / ikke algoritme 

Obel (2004)  Ikke algoritme 

Posserud (2010)  Ikke algoritme 

Reilly (2014a)  Ikke Skandinavia 

Reilly (2014b)  Ikke Skandinavia  

Rimvall (2013)  Ikke algoritme (konferanseabstrakt) 

Roy (2008)  Ikke diagnostisk evne 

Sandvik (2007)  Ikke algoritme 

Sivertsen (2009)  Ikke algoritme 

Smedje (1999)  Ikke diagnostisk evne  

Sorheim Nilsen (2011)  Ikke algoritme / diagnostisk evne (konferanseabstrakt) 

Svedin (2008)  Ikke algoritme 

Sveen (2013)  Ikke algoritme 

Van Roy (2012)  Ikke funnet i fulltekst 

Wesselhoeft (2011)  Ikke algoritme 

Wichstrom (2012)  Ikke algoritme 
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Vedlegg C: Forest plots 
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