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Sammenfatning

På baggrund af systematisk opbyggede søg-

ninger og kædesøgninger er der identificeret 

en række måleinstrumenter udviklet til at 

måle mental sundhed. I alt blev 12 instru-

menter udvalgt, og disse beskrives i denne 

rapport. Kriteriet for udvælgelsen har været, 

at det skulle være generiske mål, der hoved-

sageligt fokuserer på de positive aspekter af 

mental sundhed med udgangspunkt i WHO’s 

definition. Størstedelen af målene er særde-

les udbredte og velvaliderede. Nogle af de 

nyere mål er mindre udbredt, men er udvik-

let på en solid statistisk baggrund. Et fåtal af 

de præsenterede mål er valideret i en dansk 

kontekst, mens størstedelen har været an-

vendt i danske populationer og er derfor 

allerede oversat til dansk. Et norsk instru-

ment, som stadig er under udvikling, bliver 

præsenteret, som mulig inspiration til udvik-

ling af et mål for mental sundhed i dansk 

kontekst. Med få undtagelser er de præsente-

rede måleinstrumenter korte og lette at score, 

hvilket styrker deres anvendelighed i befolk-

ningsundersøgelser. Imens der præsenteres 

en del mål til den generelle befolkning, er 

der imidlertid kun præsenteret et enkelt mål 

designet til at måle mental sundhed hos børn 

og unge. SDQ er et godt bud på et generisk 

mål til børn, idet det har gennemgået meget 

grundig validering, blandt andet på danske  

data. 
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Introduktion 

Mental sundhed er et vigtigt indsatsområde i 

forhold til forebyggelse og sundhedsfremme, 

og gennem de sidste 15-20 år har der natio-

nalt og internationalt været en stigende inte-

resse for befolkningens mentale sundhed. I 

Danmark opfordres kommunerne eksempel-

vis til at arbejde med mental sundhed, blandt 

andet gennem Sundhedsstyrelsens rapport 

Forebyggelsespakke – mental sundhed, der 

har til formål at understøtte kommunernes 

arbejde med at fremme borgernes mentale 

sundhed og styrke den primære kommunale 

forebyggelsesindsats omkring mentale hel-

bredsproblemer (Folker and Sindballe, 2012). 

Interessen skyldes dels den høje forekomst af 

mentale sundhedsproblemer, men også en 

stigende erkendelse af den mentale sundheds 

betydning for individets almene velbefin-

dende og helbredsudvikling (World Health 

Organization, 2013). Psykiske lidelser koster 

det danske samfund ca. 60 mia. kr. årligt og 

forventes i år 2020 at udgøre den største syg-

domsbyrde på verdensplan (Whiteford et al., 

2013). Derudover er der en stigende politisk 

anerkendelse af samt videnskabelig evidens 

for, at mental sundhed har en afgørende 

betydning for helbred og sundhed på kort og 

lang sigt, for vores evne til at klare os godt 

socialt, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt 

og økonomisk, og dermed for vores evne til 

at bidrage på positiv vis til samfundet. Med 

den stigende interesse følger også et behov 

for at kunne måle og kvantificere mental 

sundhed (Koushede, 2015). 

 

Begrebsafklaring  
Mental sundhed er et bredt begreb, som in-

kluderer både positive aspekter som velbe-

findende og god psykosocial funktion og 

negative aspekter som psykisk mistrivsel. 

Afhængigt af den forskningsmæssige og pro-

fessionelle tilgang findes der en række defi-

nitioner af begrebet mental sundhed, og 

selvom der ikke er konsensus, er der en ge-

nerel enighed om, at begrebet ikke alene bør 

referere til fravær af psykisk sygdom.  

Denne rapport lægger sig op af, den seneste 

WHO-definition af begrebet fra 2011, som 

beskriver mental sundhed som: ”en tilstand 

af velbefindende, hvor individet kan udnytte 

sit potentiale, kan håndtere dagligdagens 

udfordringer, kan arbejde produktivt og 

gavnligt, og er i stand til at bidrage til sam-

fundet” (World Health Organization, 2014). 

WHO definerer dermed mental sundhed som 

kombinationen af oplevelse af velbefindende 

og at kunne fungere, deltage og gøre gavn. 

Definition rummer således to hoveddimensi-

oner – en oplevelsesdimension og en funkti-

onsdimension. Oplevelsesdimensionen hand-

ler om oplevelse af velbefindende og om at 

opleve at have det godt med sig selv og sit liv. 

Her er væsentlige elementer for eksempel 

livsglæde og selvværd. Oplevelsesdimensio-

nen kan siges at dække over en følelsesmæs-

sig dimension. Funktionsdimensionen hand-

ler om, hvordan man fungerer i hverdagen og 

om at kunne deltage og gøre gavn, og om at 

kunne fungere, når man udsættes for belast-

ninger. 

 

Mental sundhed er således et bredt begreb, 

og der eksisterer adskillige måleinstrumen-

ter, der har til formål at måle forskellige 

aspekter af mental sundhed. Flere af disse er 

begegnet til forskellige aldersgrupper. Der er 

imidlertid ikke konsensus blandt forskere 

eller praktikere om hvilke aspekter, der er de 

mest væsentlige at måle, og der eksisterer 

derfor ikke en gylden standard for måling af 

mental sundhed. 

 

En del begreber og metodologi inden for 

mental sundhed er oversat til dansk i denne 

rapport, hvor det er vurderet, at der var et 

passende dansk ord. Det er imidlertid ikke 



 

6 
 

altid, at der findes et passende dansk ord, og 

i disse tilfælde bruges det engelske ord for at 

undgå, at et begreb misforstås eller tillægges 

anden betydning.  

 

Måleinstrumenterne blev præsenteret på en 

workshop for et ekspertpanel, der repræsen-

terer en bred faglig vifte inden for arbejdet 

med mental sundhed. Formålet var at disku-

tere fordele og ulemper ved de udvalgte mål 

og deres egnethed som generiske målein-

strumenter for mental sundhed blandt dan-

skerne. Ekspertpanelet blev desuden opfor-

dret til at foreslå andre mulige mål, som ikke 

var inkluderet i denne rapport. Panelet lagde 

vægt på at, man fandt et generisk mål, som 

kunne bruges til sammenligning med andre 

måleinstrumenter og på tværs af lande. Især 

måleinstrumenter, som hyppigt bruges i an-

dre nordiske lande, er interessante at overve-

je i dansk kontekst. Ekspertpanelet diskute-

rede ligeledes de mulige ulemper ved brug af 

mål, som måler determinanter for mental 

sundhed snarere end at måle mental sund-

hed direkte. Brug af denne type mål medfø-

rer en usikkerhed, fordi der er mange deter-

minanter for mental sundhed, og fordi disse 

kan variere fra person til person. Ekspertpa-

nelet anbefalede derfor, at man fandt et må-

leredskab, som målte mental sundhed direkte 

for eksempel via de oplevelsesmæssige di-

mensioner af mental sundhed. I en diskussi-

on af validiteten af et måleredskab anbefale-

de man et måleinstrument, hvor dimensio-

nerne ikke blot er teoretisk baseret, men 

beror på faktoranalyser. Sensitiviteten og 

begrebsvaliditeten blev især fremhævet som 

to meget vigtige fokuspunkter ved et målein-

strument. Opsamlende blev ekspertpanelet 

bedt om at komme med deres bud på et godt 

mål for mental sundhed, på baggrund af de 

præsenterede eksempler. Ekspertpanelet 

lagde især vægt på de gode egenskaber ved to 

af de ti mål, WEMWBS og WHO-5. Argumen-

terne for disse to instrumenter beroede i høj 

grad på, at de var meget anvendt og har gen-

nemgået grundige valideringer. Især deres 

oversættelse til dansk og anvendelse i dansk 

og nordisk kontekst gør dem til oplagte kan-

didater. SRMH blev også fremhævet som et 

bud på et mål, idet det er simpelt og måler 

subjektiv mental sundhed. Fordi man ved 

brug af SF-12 også kan få informationer om 

fysisk sundhed, blev det også foreslået som et 

relevant generisk mål. Efter ekspertgruppe-

mødet er der i denne rapport tilføjet et afsnit 

om udarbejdelsen af et norsk mål for livskva-

litet. Målet er beskrevet ud fra et ikke-

publiceret manuskript og er inddraget som et 

muligt bud på udviklingen af et nationalt 

måleinstrument. 

 

Formål 
Formålet med denne rapport er at skabe et 

overblik over de mest anvendte måleinstru-

menter til måling af mental sundhed samt at 

beskrive styrker og svagheder ved de forskel-

lige måleinstrumenter. Overblikket skal dan-

ne udgangspunkt for en anbefaling af et in-

strument der anvendes til at måle mental 

sundhed i en dansk kontekst. Måleinstru-

mentet skal kunne integreres i generelle be-

folkningsundersøgelser, og fokus er derfor 

rettet mod generiske instrumenter, som må-

ler mental sundhed i bred forstand i en gene-

rel befolkning.  

 

De enkelte måleinstrumenter beskrives ud 

fra følgende; validering internationalt, al-

dersegnethed samt eventuel validering og 

anvendelse i dansk kontekst. Hvor det har 

været muligt, har rapporten valgt at prioritere 

korte og validerede udgaver af instrumenter-

ne af hensyn til at lette anvendelsen i praksis. 

Herved præsenteres de instrumenter, som vil 

være til mindst mulig gene hos responden-

ten, hvad angår omfang og tidsforbrug for-

bundet med besvarelse. 

 

Metode 
De måleinstrumenter, som er beskrevet i 

nærværende rapport, er resultatet af en gen-

nemgang af relevant videnskabelig litteratur. 

Litteraturen er identificeret gennem systema-

tisk opbyggede søgninger og kædesøgninger. 

Til trods for at opbygningen af søgningerne 

har været systematisk, er der dog ikke tale 

om et systematisk review af den identificere-
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de litteratur. Hovedfokus for søgningen har 

været litteratur, som kunne bidrage til at 

danne et overblik over de mange målein-

strumenter og deres anvendelsesmuligheder. 

Udgangspunktet for søgningerne var kombi-

nationer af MeSH-ord og fritekstsøgninger i 

Pubmed og PsycINFO, hvorved der både blev 

søgt i en stor database (Pubmed) samt i en 

database med et mere psykologisk og ad-

færdsrettet fokus (PsycINFO). Søge-strengene 

fremgår af bilag 2. Efterfølgende er relevant 

litteratur fundet ved krydsreferering og sup-

plerende søgninger. Måleinstrumenter er 

blevet inkluderet i rapporten, hvis de målte 

positive aspekter af mental sundhed, og hvis 

de henvendte sig til den generelle befolkning. 

Måleinstrumenter, som målte depression og 

angst, eller som var henvendt til patientpopu-

lationer eller andre selekterede grupper, blev 

valgt fra. Bilag 3 viser en tabel over de identi-

ficerede måleinstrumenter, som blev valgt 

fra, samt begrundelser herfor. Desuden har 

der været tilknyttet et ekspertpanel, som 

bestod af forskere og praktikere inden for 

mental sundhed. Ekspertpanelets rolle har 

været at sikre, at de mest relevante målered-

skaber for mental sundhed er inkluderet i 

rapporten, og at de inkluderede mål er fyl-

destgørende og retvisende beskrevet.  

 

Reliabilitet og validitet 
De beskrevne måleinstrumenter er i den 

videnskabelige litteratur, som ligger til grund 

for denne rapport, ofte vurderet ud fra deres 

reliabilitet samt en række forskellige validi-

tetsbegreber. Sammen tegner de forskellige 

validitets- og reliabilitetsmål et billede af, om 

måleinstrumenterne måler det, man ønsker 

at måle, og hvor konsistent det enkelte måle-

redskab er. Reliabilitetsbegrebet dækker 

både over intern reliabilitet (intern konsi-

stens) og reliabilitet, som beskriver replicer-

barheden og stabiliteten i målingerne. Sidst-

nævnte testes ofte ved at lave de samme må-

linger på de samme personer inden for en 

given periode. Intern reliabilitet er relevant 

ved måleinstrumenter med flere items, og 

konsistensen testes ved at se på, hvor godt 

disse items korrelerer med hinanden, hvor-

ved man får information om homogeniteten. 

Et måleredskab vurderes også ofte ud fra dets 

respektive sensitivitet, som angiver i hvor høj 

grad, det er i stand til at måle forskelle mel-

lem personer og forskellige grupper. Et måle-

instruments responsitivitet, som angiver om 

instrumentet er i stand til at måle ændringer i 

mental sundhed, eksempelvis efter en inter-

vention, er også ofte en del af vurderingen af 

måleinstrumentet.  

 

Validitet dækker over en række underbegre-

ber, som bliver gennemgået kort her. Validi-

tet kan overordnet underinddeles i tre typer: 

indholdsvaliditet, begrebsvaliditet og krite-

rievaliditet. Indholdsvaliditet relaterer sig til, 

hvorvidt items er relevante, og i hvor høj 

grad de afspejler det, som man ønsker at 

måle. Relateret til indholdsvaliditet er face-

validitet, som også er en vurdering af, om et 

måleinstrument afspejler det, man ønsker at 

måle, og er noget, som vurderes, efter at in-

strumentet er udviklet. Ved begrebsvaliditet 

undersøger man, om items belyser det eller 

de begreber, som man ønsker at afdække 

med sin skala. Dimensionalitet er en del af 

dette og afdækker, hvor mange bagvedlig-

gende dimensioner skalaen indeholder. Som 

en del af begrebsvaliditeten kan man også 

undersøge den konvergerende og diskrimi-

nerende validitet. Konvergerende validitet 

dækker over, hvorvidt de enkelte items, som 

forventes at være højt korrelerede, er korre-

lerede med hinanden. Den diskriminerende 

validitet undersøger omvendt, om korrelatio-

nerne med faktorer, som forventes ikke at 

være relateret til det, man søger at måle, også 

er svagt korrelerede. Kriterievaliditet be-

stemmes ved at holde sit måleinstrument op 

mod et eksternt kriterium som eksempelvis et 

veletableret måleinstrument, der måler 

samme begreb. I gennemgangen af de enkel-

te måleinstrumenter vil det blive beskrevet, 

hvorvidt samt hvordan de enkelte målein-

strumenter er blevet vurderet i litteraturen, 

hvad angår validitet og reliabilitet. 
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Måleinstrumenter til den gene-
relle befolkning 
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Flourishing 
 

 

Baggrund 

Flourishing er et mål for positiv mental 

sundhed og trivsel med fokus på både funk-

tions- og oplevelsesdimensionen. Der er ud-

viklet to skalaer, som måler flourishing. Det 

ene mål er udviklet af Diener et al. (2009) og 

måler flourishing ud fra 8 items, som om-

handler relationer, selvværd, formål og opti-

misme (Diener, 2009). Den anden skala er 

udviklet af Huppert og So (2013) på bag-

grund af symptomer relateret til angst og 

depression, hvorefter disse symptomers 

modstykker er defineret og samlet i en skala. 

Udgangspunktet for de anvendte diagnose-

kriterier, målt ved symptomer for angst og 

depression, blev fundet i ICD-og DSM-

klassifikationer. I denne rapport har vi valgt 

at fokusere på skalaen udviklet af Hubert & 

So (2013), idet den er oversat til dansk og 

brugt i dansk kontekst (Nielsen et al., 2017). 

Skalaen måler 10 parametre; kompetence, 

følelsesmæssig stabilitet, engagement, me-

ning, optimisme, positive følelser og positive 

relationer, resiliens, selvværd og vitalitet. 

Disse 10 parametre afspejler tre faktorer, som 

Huppert og So har defineret som; positiv 

karakteristika, positiv funktion og positiv 

appraisal (Huppert and So, 2013). 

 

Items 

Tabel 1 viser de 10 items, der bruges til at 

måle flourishing, som de er blevet fremstillet 

i forbindelse med indsamling af data til ’Dan-

skernes Trivsel 2016’. I de første syv items 

skal respondenten forholde sig til en række 

positive udsagn samt et negativt, og de efter-

følgende to items spørger ind til oplevelser 

den seneste uge. Spørgsmålene afrundes med 

et opsummerende spørgsmål, som belyser 

respondentens overordnede følelse af lykke.  

 

Tabel 1 – Items og svarkategorier i Flourishing 

Items Svarkategori 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

Jeg føler, at jeg de fleste dage udretter noget med det, jeg 

laver 

 

 

Meget enig (1) 

Enig (2) 

Hverken enig eller uenig (3) 

Uenig (4) 

Meget uenig (5) 

 

Jeg elsker at lære nye ting 

Når noget går skævt i mit liv, er jeg generelt længe om at 

komme tilbage til det normale 

Jeg mener generelt, at det, jeg laver i mit liv, er værdifuldt 

og umagen værd 

Jeg er altid optimistisk omkring min fremtid 

Jeg er generelt meget positiv med hensyn til mig selv 

Der er folk i mit liv, som virkelig holder af mig 

Fortæl venligst, hvor lang tid i løbet af den seneste uge: 

Du havde en masse energi På intet tidspunkt  

eller næsten intet  

tidspunkt (1) 

Nogle gange (2) 

For det meste (3) 

Hele tiden eller  

næsten hele tiden (4) 

Du var rolig og havde fred i sindet 

Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, at 

du er? 

0 betyder, at du er særdeles ulykkelig, og 10 betyder, at 

du er særdeles lykkelig. 

Særdeles ulykkelig (0) 

(1) 

(2)  

(3)  
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(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

Særdeles lykkelig (10) 

(Nielsen et al., 2017) 

 

Score 

Huppert og So bruger svarkategorierne 

”Enig” og ”Meget enig” som en indikator for 

positiv karakteristika og ”For det meste” eller 

”Hele tiden eller næsten hele tiden” for posi-

tiv funktion. En person vil således være flou-

rishing, hvis vedkommende svarer positivt på 

alle items på nær ét i hver af de to grupper og 

på samme tid scorer 8-10 ved faktoren, som 

måler følelsen af lykke. Det item som hedder 

”Når noget går skævt i mit liv, er jeg generelt 

længe om at komme tilbage til det normale”, 

er modsat de andre items negativt ladet og 

scores derfor omvendt når man udregner den 

samlede score. To items relateret til karakte-

ristika, engagement og positive relationer 

skilte sig dog ud ved udarbejdelsen af skala-

en, idet mange respondenter svarede ”Enig”. 

Derfor blev det besluttet, at indikationen ved 

disse items var svaret ”Meget enig” (Huppert 

and So, 2013). I forbindelse med udviklingen 

af skalaen målte Huppert og So på 23 euro-

pæiske lande i European Social Survey 

(ESS), og Danmark var det land, som lå hø-

jest med en score på 41 %. Således kan man 

kategorisere 41 % af den danske befolkning 

som flourishing, imens lande som Slovakiet, 

Rusland og Portugal har en mindre andel, 

som oplever dette. Kun 10 % af de adspurgte 

i disse lande kunne kategoriseres som flou-

rishing (Huppert and So, 2013). 

 

Validering internationalt 

Flourishing blev udviklet ved først at opera-

tionalisere begrebet og derefter identificere 

de tilsvarende begreber ud fra eksisterende 

spørgsmål i ESS. Herefter blev målingerne 

brugt i 23 forskellige lande, med over 43.000 

respondenter fra 15 år og opefter. På bag-

grund af dette blev der foretaget korrelations- 

og faktoranalyser. Beregning af inter-item 

Spearman korrelationer viste, at alle items 

var positivt korrelerede. En eksplorativ fak-

toranalyse angav en to-faktor struktur, som 

kunne forklare omkring 43 % af variansen. 

Ved udvidelse af analyserne med livstil-

fredshed fandt man en høj korrelation med 

’positiv følelse’. De tre bagvedliggende fakto-

rer blev identificeret som; positiv følelse, 

positiv funktion og positiv appraisal (Huppert 

and So, 2013).   

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

I forbindelse med undersøgelsen af skalaen i 

ESS blev Danmark inkluderet som et af de 

nordiske lande. Der er ikke tale om en egent-

lig validering, men et grundlag for sammen-

ligning på tværs af lande. I forbindelse med 

spørgeskemaundersøgelsen Danskernes 

Trivsel 2016 er den danske version af skala-

en fra ESS benyttet. 

 

Aldersegnethed 

Skalaen er blevet benyttet til måling af men-

tal sundhed hos personer fra 15 år og opefter.  

 

Opsummering 

Selvom skalaen er blevet anvendt i mange 

lande, har denne litteraturgennemgang ikke 

fundet andre studier, der har forsøgt at vali-

dere skalaen. Dog har processen med frem-

stillingen af skalaen benyttet sig af adskillige 

valideringsanalyser, og det vurderes således, 

at skalaen er et godt mål for positiv mental 

sundhed udtrykt ved flourishing. Der er dog i 

en nyere artikel af Longo et al. fra 2016 stillet 

spørgsmål ved, om skalaen måler to dimen-

sioner. Ifølge deres analyser er der tale om en 

høj korrelation mellem de to dimensioner, 

oplevelse og funktion, hvorfor de mener, at 



 

11 
 

skalaen måler en generel bagvedliggende 

faktor. Ved at teste en bifaktoriel model fandt 

de således, at de to dimensioner ikke var 

pålidelige. Longo et al. argumenterer for, at 

indikationen for de to dimensioner kunne 

skyldes scoringen af de to, hvor den ene sco-

res fra lav til høj og den anden fra høj til lav 

(Longo et al., 2016).    
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Mental Health Continuum 
Short Form, MHC-SF 
 

 

Baggrund 

Mental Health Continuum Short Form, MHC-

SF, er en kort udgave af en tidligere og læn-

gere udgave kaldet Mental Health Continu-

um Long Form, MHC-LF, som er baseret på 

en lang række mål for mental sundhed 

(Keyes, 2002). Ifølge udvikleren af skalaen, 

Corey L. M. Keyes, er mental sundhed og 

psykiske lidelser ikke gensidigt udelukkende, 

og man kan derfor godt score højt på mental 

sundhed og på samme tid have en psykisk 

lidelse. MHC-SF er i tråd med WHO’s defini-

tion af mental sundhed og måler tre dimen-

sioner i form af en følelsesmæssig og en 

funktionel (social) dimension, samt psykisk 

trivsel (Keyes et al., 2010). Herved klassifice-

res mental sundhed som et syndrom og kan 

derfor bestemmes på samme måde som ved 

diagnosticering af en depression. Denne vur-

dering beror således på tilstedeværelsen af et 

eller flere symptomer, målt ved de tre dimen-

sioner. Ud fra denne vurdering kan en per-

son have komplet eller ukomplet mental 

sundhed bestemt ved antallet af symptomer. 

Mental sundhed er betegnet flourishing ved 

komplet mental sundhed og languishing ved 

ukomplet mental sundhed, hvor imellem 

moderat mental sundhed befinder sig (Keyes, 

2002).  

 

Items 

MHC-SF består af 14 items, udvalgt blandt de 

40 items, som udgør MHC-LF. De udvalgte 

items er vurderet som de mest repræsentati-

ve for de tre bagvedliggende dimensioner af 

mental sundhed, følelsesmæssig og funktio-

nel dimension samt psykologisk trivsel. De 

14 items består af en række positivt formule-

ret udsagn, hvortil respondenten kan vælge 

imellem seks svarkategorier, ”Hver dag”, 

”Næsten hver dag”, ”Ca. to-tre gange om 

ugen”, ”Ca. én gang om ugen”, ”Én eller to 

gange” og ”Aldrig”.  

 

Tabel 2 – Items og svarkategorier i MHC-SF 

Items Svarkategorier 

Her kommer en række spørgsmål om, hvordan du har haft det i løbet af den sidste måned. Sæt 

venligst kryds i det felt, som passer bedst til, hvordan du har oplevet eller følt følgende: 

I løbet af den sidste måned, hvor ofte har du følt: 

dig glad  

 

 

 

 

Hver dag 

Næsten hver dag 

Ca. to-tre gange om 

ugen 

Ca. én gang om ugen 

Én eller to gange 

Aldrig 

dig interesseret i livet 

dig tilfreds med livet 

at du havde noget vigtigt at bidrage med til samfundet 

at du hørte til i et fællesskab (fx en gruppe eller dit nabolag) 

at vores samfund er et godt sted, eller er ved at blive et bedre sted, for 

alle mennesker* 

at vores samfund er ved at blive et bedre sted for mennesker som dig* 

at mennesker generelt er gode 

at den måde, vores samfund fungerer på, giver mening for dig 

at du kunne lide de fleste sider af din personlighed 

at du var god til at håndtere forpligtelserne i din hverdag 

at du havde varme og tillidsfulde relationer til andre 

at du havde oplevelser, der udfordrede dig til at vokse som menneske 

dig sikker i at tænke eller udtrykke dine egne ideer eller holdninger 

at dit liv har en form for retning eller føles meningsfuldt 

* Angiver to versioner af samme item, hvoraf kun det ene skal indgå.  

(Nielsen et al., 2017) 
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Score 

MHC-SF kan scores både kontinuert og kate-

gorisk. Den kontinuerte score går fra 0-70, og 

den kategoriske score tager udgangspunkt i 

de tre dimensioner og placerer respondenten 

i en af de tre grupper, flourishing, moderat 

mental sundhed og languishing. For at blive 

kategoriseret som flourishing har responden-

ten skulle svare ”hver dag” eller ”næsten hver 

dag” til mindst ét af de tre items, som relate-

rer sig til den emotionelle del af skalaen og til 

mindst seks ud af de resterende 11 items i 

skalaen. Omvendt kan respondenten katego-

riseres som languishing, hvis vedkommende 

svarer ”aldrig” eller ”én eller to gange” til et 

item relateret til den emotionelle del og til 

mindst seks ud af 11 items i resten af skala-

en. Befinder man sig imellem det at være 

flourishing og laungshing, bliver man katego-

riseret med moderat mental sundhed (Keyes, 

2002, Keyes et al., 2010) .    

 

Validering internationalt 

MHC-SF er et udbredt måleredskab til måling 

af mental sundhed og er blevet valideret i en 

lang række lande og i forskellige befolk-

ningsgrupper. Både skalaens reliabilitet og 

validitet har vist sig at være god og er desu-

den testet blandt både unge og voksne. Der er 

fundet en høj intern konsistens og bekræftet 

både konvergerende og diskriminerende 

validitet (Keyes, 2007, Keyes, 2006, Lamers et 

al., 2011). Faktoranalyser har bekræftet de 

tre bagvedliggende dimensioner, som kunne 

forklare 56,9 % af variansen, og skalaens test-

retest reliabilitet er god (Lamers et al., 2011).  

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

MHC-SF er oversat til dansk af Statens Insti-

tut for Folkesundhed, SDU, og er brugt i for-

bindelse med spørgeskemaundersøgelsen 

Danskernes Trivsel 2016 (den danske over-

sættelse er vist i tabel 2). Der er i forbindelse 

med den litteraturgennemgang, der ligger til 

grund for denne rapport, ikke fundet nogen 

validering af skalaen i en dansk kontekst.  

 

 

 

Aldersegnethed 

MHC-SF er blevet brugt til at måle mental 

sundhed blandt børn og unge i alderen 12-18 

år og blandt voksne (Lamers et al., 2012, 

Lamers et al., 2011, Keyes, 2002, Keyes, 

2006). 

 

Opsummering 

MHC-SF er et velvalideret måleinstrument til 

at måle mental sundhed, som er brugt i man-

ge forskellige lande. Overordnet har skalaen 

en god validitet og reliabilitet (Lamers et al., 

2012, Lamers et al., 2011). Skalaen har også 

vist sig at være i stand til at vise reliabilitet 

over tid samt til at prædiktere risikoen for 

psykisk sygdom (Lamers et al., 2012, Keyes et 

al., 2010). MHC-SF er endnu ikke valideret i 

en dansk kontekst. 
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Personal Wellbeing Index, 
PWI 
 

 

Baggrund 

The Personal Wellbeing Index, PWI, måler 

subjektiv mental sundhed og er et meget 

brugt mål for livstilfredshed, som udvikles 

løbende og involverer over 150 forskere fra 

mere end 50 lande. PWI er udviklet på bag-

grund af Quality of Life (QOL) begrebet. QOL 

er et komplekst begreb at måle, og der er 

udviklet mange udgaver af måleredskabet til 

mange forskellige grupper. En kritik af QOL-

målene er, at de ofte retter sig mod selekte-

rede grupper, som gør dem svære at anvende 

på befolkningsniveau. En anden kritik af 

QOL, som PWI blev udviklet for at imøde-

komme, er, at der ikke er en klar adskillelse 

af subjektive og objektive dimensioner af 

livskvalitet. PWI er således udviklet til at 

måle den subjektive del af QOL, også beteg-

net subjektiv mental sundhed, og til at måle 

mental sundhed i den generelle befolkning 

(International Wellbeing Group, 2013). PWI 

er en videreudvikling af the Comprehensive 

Quality of Life Scale (ComQol) og spørger 

ind til tilfredshed inden for syv domæner; 

levestandard, helbred, livspræstationer, rela-

tioner, sikkerhed, tilknytning til samfundet 

og fremtidig sikkerhed. PWI måler mental 

sundhed ved en kombination af et overord-

net mål af livstilfredshed og efterfølgende 

spørgsmål til tilfredshed indenfor en række 

specifikke domæner (International Wellbeing 

Group, 2013). PWI måler i følge litteraturen 

både en oplevelses- og en funktionsdimensi-

on af mental sundhed. Ud fra operationalise-

ringen, på baggrund af WHO definitionen, 

vurderes det dog, at den primært måler ople-

velsesdimensionen og kun i mindre grad 

funktionsdimensionen. Skalaen er udviklet 

til tre grupper, til voksne, børn og unge og til 

personer med kognitive problemer eller intel-

ligensmæssigt handicap (International 

Wellbeing Group, 2013). 

 

Items 

Grundskalaen består af syv items med mu-

lighed for at tilføje et ottende item. De otte 

items er præsenteret i tabel 3 og måler leve-

standard, helbred, livspræstationer, relatio-

ner, sikkerhed, tilknytning til samfundet og 

fremtidig sikkerhed. Først spørges der til 

respondentens overordnet tilfredshed med 

vedkommendes liv baseret på en score fra 0-

10, hvor 0 betyder, at man er meget utilfreds, 

og 10, at man er meget tilfreds. Dette item er 

angivet som valgfrit og kan derfor udelades 

af målingen. Det første item er således ikke 

en integreret del af PWI, men kan bruges til 

at undersøge indholdsvaliditeten for de re-

sterende items, der skal afspejle de forskelli-

ge underliggende domæner, som ligger i ’til-

fredshed med dit liv’. I de resterende items 

spørges der ind til respondentens tilfredshed 

med disse domæner. Igen kan respondenten 

svare med en score fra 0-10. Der er endvidere 

udviklet et item, som spørger ind til tilfreds-

hed med religion, som kan tilføjes til skalaen, 

men som ikke er præsenteret i nedenstående 

tabel (International Wellbeing Group, 2013). 

 

 

Tabel 3 – Items og svarkategorier i Personal Wellbeing Index 

Items Respondentens rating 

Part I (Optional item]:  Satisfaction with Life 

as a Whole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not translated – would use danish version of 

Eurobarometer – here transformed to follow 

the 11 point scale:  

Hvor tilfreds er du I alt med dit liv? 

Part II: Personal Wellbeing Index 

“ Hvor tilfreds er du med …… ?” 
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1. Din levestandard? 0-10 

2. Dit helbred? 

3. Det, du har opnået i dit liv? 

4. Den kontakt, du har med dine nærmeste? 

5. Dine relationer til folk, der bor i samme 

nærområde? 

6. Hvor tryg føler du dig alt i alt? 

7. Hvor tryg føler du dig med hensyn til din 

fremtid? 

Dansk oversættelse af Stig Yding Sørensen, Danish Technological Institute (Australian Centre of 

Quality of Life, 2017). 

 

Score 

Der er to måder, hvorpå PWI kan scores. De 

syv domæner kan scores for sig, og der kan 

udregnes en samlet score ved at summere og 

udregne et gennemsnit, som angiver subjek-

tiv mental sundhed (International Wellbeing 

Group, 2013). Da den første del af skemaet 

ikke er en del af den egentlige skala, skal 

denne heller ikke medregnes i den samlede 

score. For nemmere at kunne sammenligne 

resultaterne fra denne skala med andre ska-

laer, kan man konvertere scoren, således at 

den går fra 0-100 fremfor 0-10. Forfatterne til 

skalaen har ligeledes angivet en omregnings-

formel til et standardskalaformat, som kan 

bruges til at sammenligne med andre skalaer 

ud fra gennemsnit og standardafvigelser 

(International Wellbeing Group, 2013). Re-

sultaterne fra PWI kan enten gøres op ud fra 

de enkelte domæner eller ved en aggregeret 

og vægtet transformation af PWI. Gennem-

snittet af PWI udgør et mål for subjektiv 

mental sundhed og kan angives på individ- 

og gruppeniveau. På individniveau ses sco-

ren i forhold normalfordelingen af enkeltin-

divider i en given population. I Australien er 

den normale rækkevidde for individer 50-100 

point. På gruppeniveau ses på fordelinger 

inden for grupper, og den normale række-

vidde er i Australien mellem 70-80 point 

(International Wellbeing Group, 2013).  

 

Validering internationalt 

PWI er et velvalideret måleinstrument for 

mental sundhed og er benyttet i mange lan-

de. Ved variansanalyser er det fundet, at de 

syv domæner afspejler ’tilfredshed med liv’ 

og forklarer omkring 40-60 % af variansen. 

Endvidere har faktoranalyser vist, at de præ-

senterer én bagvedliggende dimension, som 

forklarer omkring 50 % af variansen i Austra-

lien og i andre lande. Yderligere undersøgel-

ser af begrebsvaliditeten fandt en god kon-

vergerende validitet ved at se på korrelatio-

ner med ’Statisfaction with Life Scale’. Med 

en test-retest korrelation på 0,84 vurderes 

det, at reliabiliteten er god (International 

Wellbeing Group, 2013, Diener et al., 1985). 

Sensitiviteten af skalaen er undersøgt, og det 

er fundet, at PWI kan bruges i forskellige 

demografiske grupper (International 

Wellbeing Group, 2013). Huppert et al. (2009) 

har rettet en kritik mod skalaer som PWI, der 

udelukkende måler subjektiv mental sund-

hed. De pointerer, at måling af subjektiv 

mental sundhed kan være problematisk, hvis 

ikke man holder denne måling op imod men-

tal tilstand eller mulige affektive symptomer. 

Argumentet herfor er, at tilfredshed med eget 

liv ses i forhold til forventningerne til livet. 

Har man ikke høje forventninger til eget liv, 

kan man godt score højt på tilfredshedsmå-

linger, men ikke føle egentlig mental sund-

hed (Huppert et al., 2009). 

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

PWI er ikke valideret i dansk kontekst. Den 

version af skalaen, som henvender sig til 

voksne, er dog oversat til dansk og tilgænge-

lig via: http://vhost47.hosted-

sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-

index/index.php 

 

  

http://vhost47.hosted-sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-index/index.php
http://vhost47.hosted-sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-index/index.php
http://vhost47.hosted-sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-index/index.php
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Aldersegnethed 

PWI findes i tre udgaver, hvoraf én henven-

der sig til voksne fra 18 år og opefter, og en 

anden til børn i skolealderen og unge. Den 

tredje version er udarbejdet til personer med 

intelligensmæssigt handicap eller andre for-

mer for nedsat kognitiv funktion (Australian 

Centre of Quality of Life, 2017).  

 

Opsummering 

PWI måler subjektiv mental sundhed og er 

benyttet i mange lande. Validiteten og reliabi-

liteten er derfor også undersøgt i mange for-

skellige kontekster og vurderes som god 

(International Wellbeing Group, 2013). PWI 

er ikke valideret i dansk kontekst. Voksenud-

gaven af skalaen er oversat til dansk.  
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Positive Mental Health 
Scale, PMH-Scale 
 

 

Baggrund 

Positive Mental Health Scale, PMH-scale, er 

udviklet af Lutz et al. i 1992 og bygger på et 

ikke-publiceret manuskript. Skalaen måler 

hovedsageligt oplevelsesdimensionen af 

mental sundhed og benytter sig af items, som 

er relateret til den enkelte person. Formålet 

med dette udgangspunkt er, at man har mu-

lighed for direkte at måle tværsituationelle 

udsagn, som giver et mere stabilt billede af 

den enkeltes mentale sundhed, modsat ud-

sagn, som forsøger at forudsige adfærd i be-

stemte situationer (Lukat et al., 2016). Krave-

ne til skalaen var således, at den skulle være 

unidimensionel og tage udgangspunkt i den 

enkeltes følelser. Skalaen skulle også være 

nem og hurtig at udfylde, og på samme tid 

være sensitiv over for ændringer. På bag-

grund af andre tyske måleinstrumenter ud-

viklede Lutz et al. (1992, ikke-publiceret ma-

nuskript) en skala, som indeholder ni items, 

der rates med en Likert-skala fra 0 (ikke 

sandt) til 3 (sandt). De ni items er resultatet af 

en udvælgelse af items på baggrund af oven-

nævnte kriterier. Forfatterne til PMH-scale 

udvalgte items udviklet af Lutz et al. (1992, 

ikke-publiceret manuskript) samt items fra 

fire tyske måleinstrumenter (Becker, 1989, 

Fahrenberg et al., 1970, Tönnies et al., 1996, 

Grob et al., 1991). Tidligere udgaver af skala-

en har vist sig at være i stand til at prædikte-

re tilbagefald af fobi, herunder social fobi 

(Lukat et al., 2016). 

 

Items 

Skalaen består af ni items, som måler såkaldt 

”indre faktorer” af mental sundhed. Med 

”indre faktorer” refererer forfatterne til de 

følelsesmæssige og psykiske aspekter af men-

tal sundhed. De ni items er alle udsagn, som 

respondenten skal vurdere, om er sandt eller 

ej. Alle items, med informationer om hvilke 

skalaer de oprindeligt er taget fra, er præsen-

teret i tabel 4.  

 

Tabel 4 – Items og svarkategorier i PMH-scale 

Item  

Origin of the item 

Svarkategorier 

1. I am often carefree and in good spirits.  

Trierer Personality Inventory  

 

 

 

 

0. Not true 

1. Barely true 

2. Somewhat true 

3. True 

 

 

2. I enjoy my life.  

Item from Lutz’s item pool 

3. All in all, I am satisfied with my life.  

Freiburg Personality Inventory  

4. In general, I am confident.  

Mental health scale  

5. I manage well to fulfill my needs.  

Trier Personality Inventory  

6. I am in good physical and emotional condition.  

Trier Personality Inventory  

7. I feel that I am actually well equipped to deal 

with life and its difficulties.  

Trier Personality Inventory  

8. Much of what I do brings me joy.  

Mental Health Scale  

9. I am a calm, balanced human being.  

Trier Personality Inventory  

Kilder: Trierer Personality Inventory (Becker, 1989), Lutz’s item pool (Ikke-publiceret), Freiburg 

Personality Inventory (Fahrenberg et al., 1970) og Mental Health Scale (Tönnies et al., 1996).  
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Score 

Hvert enkelt item kan scores fra 0-4, og den 

samlede score udregnes ved at summere 

scorer og udregne et gennemsnit (Margraf et 

al., 2016). Scoren beregnes således kontinu-

ert, og der er ikke udviklet cut-off points 

(Lukat et al., 2016) 

 

Validering internationalt 

I forbindelse med udviklingen af skalaen er 

den blevet testet i to populationer bestående 

af en student, og en patientpopulation, hvor 

der er konstateret måle-invarians, som be-

kræfter, at det samme begreb måles i forskel-

lige grupper. Validitets- og reliabilitets-test 

har vist, at skalaen er valid og reliabel og 

disse fund er efterfølgende blevet bekræftet i 

andre lande. Analyser har bekræftet den 

unidimensionelle struktur, og der er fundet 

høj intern konsistens (fra 0,84-0,93) samt test-

retest reliabilitet (0,81) (Bieda et al., 2017, 

Lukat et al., 2016). Skalaen har høj konverge-

rende og diskriminerende validitet. PMH-

scale har vist sig at være sensitiv, således at 

den er i stand til at måle terapeutiske æn-

dringer. Skalaen er afprøvet blandt personer 

fra Tyskland, Rusland, Kina og USA (Bieda et 

al., 2017, Lukat et al., 2016, Margraf et al., 

2016).   

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

Skalaen er endnu ikke anvendt eller valide-

ret i en dansk kontekst. 

 

Aldersegnethed 

Instrumentet er anvendt blandt personer, 

som er 18 år eller ældre (Lukat et al., 2016).  

 

Opsummering 

PMH-scale er et nyligt udviklet og velvalide-

ret instrument til at måle mental sundhed, 

som tager udgangspunkt i en unidimensionel 

tilgang til mental sundhed med fokus på den 

enkeltes følelser. Der er ikke særlig mange 

publiceringer omkring PMH-scale, hvilket 

sandsynligvis kan tilskrives, at skalaen ikke 

har været færdigudviklet så længe. Målein-

strumentet er brugt i forbindelse med to nye-

re studier (Bieda et al., 2017, Margraf et al., 

2016), men er endnu ikke valideret i dansk 

kontekst. 
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Psychological General Well-
Being Index, PGWBI 
 

 

Baggrund 

Psychological General Well-Being Index, 

PGWBI, blev udviklet i 1970’erne og er et mål 

for sundhedsrelateret livskvalitet givet ved 

selvrapporteret mental sundhed, som især 

har været brugt i patientpopulationer. 

PGWBI måler mental sundhed ved hjælp af 

22 items, som afspejler seks koncepter: angst, 

depression, positiv well-being, selvkontrol, 

generelt helbred og vitalitet (Martin and 

Ware Jr, 2004). Selvom skalaen måler psyki-

ske lidelser, givet ved angst og depression, er 

den inddraget i denne rapport, da det over-

ordnede udfald er positive aspekter af mental 

sundhed. Dog kan PGWBI også benyttes som 

et mål for selvrapporteret stress. Skalaen er 

meget udbredt og er oversat til mere end 36 

sprog. En gruppe forskere har også oprettet 

en database med 8.536 patienter fra 11 studi-

er i 19 lande. I denne rapport præsenteres 

den nyeste, forkortede version PGWBI-S, 

som indeholder seks items udviklet på bag-

grund af tre studier. De seks afspejler fortsat 

de seks førnævnte koncepter (Grossi et al., 

2006). Ifølge litteraturen dækker PGWBI-S 

både en oplevelses- og en funktionsdimensi-

on af mental sundhed. Ud fra operationalise-

ringen, på baggrund af WHO definitionen, 

vurderes det dog, at den primært måler ople-

velsesdimensionen og kun i mindre grad 

funktionsdimensionen. 

 

Items 

Hvert af de seks koncepter har i PGWBI-S et 

tilsvarende item, som er formuleret ved et 

udsagn og refererer til den seneste måned. 

Tabel 5 angiver de forskellige items og de 

tilhørerende svarkategorier. Der findes en 

dansk oversættelse af PGWBI-S, men det har 

ikke været muligt at skaffe den. 

 

Tabel 5 - Items og svarkategorier i PGWBI-S 

Items Svarkategorier 

1. Have you been bothered by nervousness or 

your “nerves” during the past month?     

None of the time (0) 

A little of the time (1) 

Some of the time (2) 

A good bit of the time (3) 

Most of the time (4) 

All of the time (5) 

2. How much energy, pep, or vitality did you 

have or feel during the past month? 

None of the time (5) 

A little of the time (4) 

Some of the time (3) 

A good bit of the time (2) 

Most of the time (1) 

All of the time (0) 

3. I felt downhearted and blue during the past 

month. 

None of the time (5) 

A little of the time (4) 

Some of the time (3) 

A good bit of the time (2) 

Most of the time (1) 

All of the time (0) 

4. I was emotionally stable and sure of myself 

during the past month. 

None of the time (0) 

A little of the time (1) 

Some of the time (2) 

A good bit of the time (3) 

Most of the time (4) 

All of the time (5) 
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5. I felt cheerful, lighthearted during the past 

month. 

None of the time (0) 

A little of the time (1) 

Some of the time (2) 

A good bit of the time (3) 

Most of the time (4) 

All of the time (5) 

6. I felt tired, worn out, used up, or exhausted 

during the past month. 

None of the time (5) 

A little of the time (4) 

Some of the time (3) 

A good bit of the time (2) 

Most of the time (1) 

All of the time (0) 

(Grossi et al., 2006) 

 

 

Score 

PGWBI-S scores ligesom den oprindelige 

lange version af skalaen, således at hvert 

item kan scores fra 0 til 5, hvorefter scoren 

summeres og omregnes til en score fra 0 til 

110, hvor en højere værdi angiver et højere 

well-being (Grossi et al., 2006). I udregningen 

bliver der ikke benyttet vægtning. Scoren kan 

omregnes til en normal range for nemmere at 

kunne sammenligne med andre mål. På bag-

grund af tal fra den førnævnte database er 

der udregnet en gennemsnitsscore på 73,0 ± 

en standard afvigelse på 15,6. I en separat 

analyse af de danske data ligger gennemsnit-

tet omkring det samlede, på 73,14 (Clarke et 

al., 2011). Kvinder scorer lidt lavere end 

mænd (72,2 ± 15,6 for kvinder og 73,9 ± 15,5 

for mænd), og scoren falder en anelse i takt 

med stigende alder (Martin and Ware Jr, 

2004). Der er ikke fundet nogle cut-off points 

for PGWBI-S. 

 

Validering internationalt 

PGWBI er valideret i mange forskellige lande 

og populationer, især patientpopulationer. 

Validiteten vurderes som god og herunder 

fremhæves især en god face validitet. Der 

rapporteres ligeledes, at instrumentet har en 

god reliabilitet, og at det er i stand til at måle 

ændringer blandt patientpopulationer 

(Martin and Ware Jr, 2004). Et studie, som 

undersøgte instrumentets psykometriske 

egenskaber mere gennemgående, fandt en 

god begrebsvaliditet og reliabilitet, imens 

faktoranalyser tydede på unidimensionalitet 

(Lundgren-Nilsson et al., 2013). Den korte 

udgave af PGWBI, PGWBI-S, er lavet på bag-

grund af et grundigt og statistisk styret arbej-

de, som undersøgte instrumentets egenska-

ber i en student, og en patientpopulation. I en 

validering af den korte udgave fandt man, at 

den forklarede 90 % af variansen i summe-

ringsmålet fra den oprindelige skala. Korrela-

tionskoefficienterne for den interne konsi-

stens var god (Cronbach’s alpha 0,80-0,92). 

Forfatterne fandt også en god face validitet i 

forskellige populationer (Grossi et al., 2006). 

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

PGWB-S er endnu ikke valideret i dansk 

kontekst. Skalaen er ifølge hjemmesiden 

https://eprovide.mapi-

trust.org/instruments/psychological-general-

well-being-index, men det har ikke været 

muligt at skaffe den. 

 

Aldersegnethed 

Skalaen er benyttet hos personer på 18 år 

eller derover. 

 

Opsummering 

PGWB-S er et udbredt og velvalideret måle-

instrument til måling af mental sundhed, 

som måles ud fra seks items, der afspejler 

seks bagvedliggende koncepter. Det har ikke 

været muligt at indhente en dansk version af 

skalaen. I litteratursøgningen er der endvide-

re ikke fundet danske studier, som bruger 

målet, så der mangler information om brugen 

i dansk kontekst. Selvom PGWBI-S er udvik-

https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/psychological-general-well-being-index
https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/psychological-general-well-being-index
https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/psychological-general-well-being-index


 

21 
 

let til både den generelle befolkning og pati-

entpopulationer, tyder det på, at det meste af 

grundforskningen med målet er baseret på 

patientpopulationer. 
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12-Item Short Form Survey, 
SF-12  
 

 

Baggrund 

SF-12 er en videreudvikling af SF-36, og beg-

ge skalaer måler fysisk og mental sundhed. 

SF-12 er den korte udgave af SF-36 og er et 

meget brugt måleinstrument, som tegner et 

billede af helbredstilstanden i løbet af de 

foregående fire uger. SF-36 måler fysisk og 

mental sundhed ud fra otte koncepter: fysisk 

funktion, fysisk rolle, kropslig smerte, gene-

relt helbred, energi/træthed, social funktion, 

følelses rolle og mental sundhed. SF-12 er et 

generisk måleinstrument og kan benyttes til 

at måle sundhed hos syge så vel som raske 

personer (Ware et al., 1998, Ware Jr et al., 

1998). Selvom SF-12 ikke kun måler de posi-

tive men også de negative aspekter af mental 

sundhed inddrages skalaen da den er et me-

get udbredt måleinstrument. SF-36, og der-

med også SF-12, er opbygget således, at ska-

laen kan summeres til både en fysisk kom-

ponent og en psykisk komponent (Ware et 

al., 1996). Skalaen måler både oplevelses- og 

funktionsdimensionen af mental sundhed, 

hovedsageligt ved at måle social funktion og 

mental sundhed.  

 

Items 

Fire ud af de otte koncepter har to items med 

(fysisk funktion, fysisk rolle, følelses rolle og 

mental sundhed), imens de resterende fire 

items måles ved et enkelt item (kropslig 

smerte, generelt helbred, energi/træthed og 

social funktion) (Ware et al., 1998). De 12 

items, som måler på de otte koncepter, er 

angivet i tabel 7, som de indgår i Sundheds- 

og sygelighedsundersøgelsen 2017 (SUSY 

2017), der udføres af Statens Institut for Fol-

kesundhed, SDU. Respondenten skal rate sit 

eget helbred, og i de resterende items opstil-

les udsagn, der omhandler de førnævnte 

koncepter. Der refereres til tidsperioden in-

den for de sidste fire uger.

 

 

Tabel 7 – Items/spørgsmål og svarkategorier i SF-12 

Items Svarkategorier 

Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende 

Vældig godt 

Godt 

Mindre godt 

Dårligt 

De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred be-

grænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? 

Lettere aktiviteter, såsom at flytte et bord, 

støvsuge eller cykle 

Ja, meget begrænset 

Ja, lidt begrænset 

Nej, slet ikke begrænset At gå flere etager op ad trapper 

Hvor stor en del af tiden inden for de sidste 4 uger har du haft følgende problemer med dit 

arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? 

Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Hele tiden 

Det meste af tiden 

Noget af tiden 

Lidt af tiden 

På intet tidspunkt 

Jeg har været begrænset i, hvilken slags ar-

bejde eller andre aktiviteter jeg har kunnet 

udføre 

Hvor stor en del af tiden inden for de sidste 4 uger har du haft følgende problemer med dit 

arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? 

Jeg har nået mindre end jeg gerne ville Hele tiden 

Det meste af tiden 

Noget af tiden 

Jeg har udført mit arbejde eller andre aktivi-

teter mindre omhyggeligt, end jeg plejer 
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Lidt af tiden 

På intet tidspunkt 

Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har 

fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbej-

de (både arbejde uden for hjemmet og husar-

bejde)? 

Slet ikke 

Lidt  

Noget  

En hel del 

Virkelig meget 

Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. For hvert spørgsmål, 

vælg venligst det svar, som bedst beskriver, hvordan du har haft det. Hvor stor en del af tiden i 

de sidste 4 uger… 

Har du følt dig rolig og afslappet? Hele tiden 

Det meste af tiden 

Noget af tiden 

Lidt af tiden 

På intet tidspunkt 

Har du følt dig fuld af energi? 

Har du følt dig trist til mode? 

Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af 

tiden har dit fysiske helbred eller følelses-

mæssige problemer gjort det vanskeligt at se 

andre mennesker (f.eks. besøge venner, 

slægtninge osv.)? 

Hele tiden 

Det meste af tiden 

Noget af tiden 

Lidt af tiden 

På intet tidspunkt 

(Christensen et al., 2010) 

 

 

Score 

Med SF-12 er der mulighed for at beregne to 

typer af score, en samlet score for en fysisk 

helbredskomponent og en samlet score for 

en mental helbredskomponent. Scoren fra 

SF-12 er standardiseret og norm-baseret, som 

muliggør sammenligning med andre mål og 

på tværs af forskellige grupper. De forskellige 

items vægtes forskelligt, og scoren kan tage 

værdier fra 0-100, hvor 100 er et udtryk for 

god helbredstilstand (Ware et al., 1998). Sco-

ringen af SF-12 er baseret på standardiserede 

algoritmer, og vægtningen afhænger af, om 

der måles fysisk eller mental helbred (Ware 

et al., 1998, Christensen et al., 2010). Sund-

hedsstyrelsen og Statens Institut for Folke-

sundhed, SDU, har sammen anbefalet føl-

gende cut-off points, der her angives i forhold 

til mental sundhed:  

 

 10 % af de personer, der scorer la-

vest, er dem med dårlig mental 

sundhed. 

 De 25 %, som befinder sig imellem 

dem med dårlig mental sundhed og 

dermed god mental sundhed, er 

kendetegnet ved at have moderat 

mental sundhed.  

 De 65 %, som scorer højest i en popu-

lation, er den andel med god mental 

sundhed. 

 

Validering internationalt 

Et nyere studie fandt høj reliabilitet, hvad 

angår intern konsistens, imens der blev fun-

det høj test-retest reliabilitet for den fysiske 

komponent (korrelationskoefficient 0,78) og 

moderat for den mentale komponent (korre-

lationskoefficient 0,60). Det samme mønster 

viste sig, når den konvergerende validitet 

blev testet, imens begge komponenter viste 

sig at have en høj sensitivitet (Cheak-Zamora 

et al., 2009).  

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

SF-12 bliver i høj grad brugt i dansk sam-

menhæng og er blandt andet en fast del af de 

kommunale, regionale og nationale sund-

hedsprofiler (Christensen et al., 2010). Der er 

ikke nogen danske valideringsstudier af SF-

12. 
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Aldersegnethed 

SF-12 kan anvendes til personer på 18 år 

eller derover (Gandek et al., 1998).  

 

Opsummering 

SF-12 er et meget udbredt og velvalideret 

måleinstrument for mental sundhed og bru-

ges ofte i dansk kontekst. Skalaen måler både 

oplevelses- og funktionsdimensionen af men-

tal sundhed og kan også benyttes til at vurde-

re den fysiske helbredstilstand. SF-12 angiver 

kun to komponenter og ingen standardanbe-

falinger til cut-off points for forskellige ni-

veauer inden for de to komponenter, hvilket 

kan gøre det svært at placere forskellige sco-

rer i forhold til hinanden. Dog er der udar-

bejdet danske anbefalinger som angivet 

ovenfor.  
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Self-rated mental health, 
SRMH 
 

 

Baggrund 

Selvvurderet helbred er en god prædiktor for 

den enkeltes helbred og kan både forudsige 

dødelighed og sygelighed. På baggrund af 

dette benytter nogle studier ligeledes selv-

vurderet mentalt helbred som et måleredskab 

for mental sundhed. I et canadisk studie 

fandt man, at selvvurderet mentalt helbred 

var et redskab, som kunne bruges til at moni-

torere den generelle mentale sundhed i be-

folkningen (Mawani and Gilmour, 2010).  

 

Items 

I en måling af selvvurderet mentalt helbred 

spørges der, ligesom ved selvvurderet hel-

bred, indtil den enkeltes vurdering af egen 

mental sundhed. 

 

Tabel 6- Item og svarkategorier i self-rated mental health 

Item Svarkategorier 

In general, would you say your mental health 

is: 

Excellent?  

Very good?  

Good?  

Fair?  

Poor? 

(Mawani and Gilmour, 2010) 

 

 

Score 

Ved måling af selvvurderet mentalt helbred 

er det ikke intuitivt at tale om en score, idet 

resultatet summeres ved det ene svar. 

 

Validering internationalt 

SRMH er valideret ved at sammenholde må-

let med andre eksisterende mål for mental 

morbiditet og diagnoser i en canadisk popu-

lation. Studiet fandt, at SRMH kunne fungere 

som et godt mål til måling af mental sundhed 

i den generelle befolkning, men var mindre 

egnet til måling af mental morbiditet 

(Mawani and Gilmour, 2010). SRMH er ble-

vet vurderet i forbindelse med et systematisk 

review fra 2014, hvor man på baggrund af 

korrelationsanalyse med andre multi-item 

mål for mental sundhed konkluderede, at 

SRMH er et robust mål for selvvurderet men-

tal sundhed (Ahmad et al., 2014).  

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

SRMH er ikke valideret i dansk kontekst. 

Aldersegnethed 

SRMH er benyttet blandt personer som er 15 

år og ældre (Mawani and Gilmour, 2010). 

 

Opsummering 

SRMH er et enkelt-item mål for mental 

sundhed og ser ud til at være et robust gene-

risk mål som er enkelt at anvende. 
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Scales of General Well-Being, 
SGWB 
 

 

Baggrund 

Scales of General Well-being, SGWB, er ud-

viklet med det formål at imødekomme en 

problematik ved nogle af de skalaer, som er 

designet til at måle mental sundhed. Disse 

skalaer inddrager én eller flere dimensioner 

som latente mål for well-being, men nyere 

studier tyder på, at de sandsynligvis kun 

måler én bagvedliggende dimension (Longo 

et al., 2017). Med udgangspunkt i dette, og på 

baggrund af flere fund fra reviews og tidlige-

re studier, har Longo et al. (2017) udviklet en 

skala til at måle mental sundhed ved well-

being på baggrund af en unidimensionel 

model. Skalaen er udviklet på baggrund af 

tre fortløbende studier, som har taget ud-

gangspunkt i faktorer præsenteret i eksiste-

rende well-being mål. Efterfølgende har for-

fatterne lavet en række analyser og målinger 

i studiepopulationer, og er kommet frem til, 

at well-being er et udtryk for én højere di-

mension med en hierarkisk struktur. Den 

latente bagvedliggende dimension påvirker 

items sammen med andre relaterede fakto-

rer. Denne konstruktion kan forklares ved 

brug af en bifaktoriel model med den gene-

relle dimension, hvis delmængder kan for-

klares ud fra relaterede faktorer (Longo et al., 

2017). Longo et al. har udviklet denne uni-

dimensionelle model, som konceptualiseres 

ved stabile subjektive følelser og evaluerin-

ger. I deres analyser identificerede forfatter-

ne 14 faktorer, eller delskalaer, som udtrykte 

den bagvedliggende dimension; happiness, 

vitality, calmness, optimism, involvment, self-

awreness, self-acceptance, self-woth, compe-

tence, development, purpose, significance, 

conguence og connection (Longo et al., 

2017).   

 

Items 

Skalaen består af 64 items, som afdækker de 

14 ovennævnte faktorer og er præsenteret i 

tabel 8. Items er beskrevet ved en række ud-

sagn, som respondenten skal svare på ud fra 

én af fem svarkategorier, som går fra ”not at 

all true” til ”very true”. De 14 faktorer kan 

også betegnes som selvstændige skalaer, for 

hvilke der kan udregnes selvstændige scorer. 

Samles de i én score, får man et mål for men-

tal sundhed (Longo et al., 2017).  

 

Tabel 8 – Items og svarkategorier i SGWB 

Item Svarkategorier 

Instructions: Below you’ll find several statements about your experiences. Please indicate how 

true each statement is regarding the EXPERIENCES IN YOUR LIFE OVERALL. There are no right 

or wrong answers. Please, choose the answer that best reflects your experience rather than what 

you think your experience should be. 

Happiness  

I feel…  

 Happy  

 Pleased  

 Glad  

 Cheerful  

 

1.“Not at all true” 

2. “A bit true” 

3. “Somewhat true” 

4. “Mostly true” 

5. “Very true”  

 Vitality  

I feel…  

 Energetic  

 Lively  

 Vigorous  

 Active  

Calmness  

I feel…  
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Item Svarkategorier 

 Calm  

 Peaceful  

 Relaxed  

 At ease  

Optimism  

 I’m optimistic  

 I hope for the best  

 I expect good things to happen  

 I’m positive about my plans  

 I believe things will work out in the 

end  

Involvement  

In my activities (e.g. work/study, free time), I 

feel…  

 Completely involved  

 Absorbed by what I’m doing  

 Fully engaged  

 In tune with what I do  

Self-awareness 

 I’m in touch with how I really feel in-

side  

 I pay attention to what I think  

 I am conscious of my thoughts as I 

think them  

 I notice different sensations in my 

body 

Self-acceptance  

 I accept most aspects of myself  

 I’m tolerant of my weaknesses  

 I accept my thoughts and feelings  

 I accept the mistakes I’ve made in the 

past 

Self-worth  

 I really like myself  

 I feel great about myself  

 I respect myself a lot  

 I have high regard for myself  

 I know I’m a person of worth 

Competence  

 I am highly effective at what I do  

 I tend to perform very well  

 I am confident in my ability to master 

new things  

 I can accomplish what I attempt to do  

 I can successfully complete difficult 

tasks  

 I’m very good at overcoming challeng-

es 

Development  

I feel I am…  
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Item Svarkategorier 

 Developing  

 Expanding my horizons  

 Improving  

 Advancing  

 Enhancing my skills 

Purpose  

In my life, I have…  

 A mission  

 A clear idea of what I want  

 A purpose  

 A vision for my life  

 Something I aspire to 

Significance 

What I do in my life is… 

 Worthwhile  

 Important  

 Meaningful  

 Rewarding  

 Relevant 

Congruence  

 I base my decisions on my true values  

 I decide what to do based on what I 

really care about  

 What I do is consistent with what I be-

lieve I should do  

 I’m true to myself when I make a deci-

sion  

 My actions are congruent with how I 

see myself 

Connection  

 I feel a strong friendship with the peo-

ple I regularly interact with  

 I feel close and connected with the 

people around me  

 I feel appreciated  

 I really like the people in my life  

 There are people who truly care about 

me 

(Longo et al., 2017). 

 

 

Score 

På baggrund af SGWB kan der udregnes to 

typer af scorer, en overordnet score for well-

being og 14 specifikke scorer for hver faktor. 

Hvert udsagn kan scores fra 1-5, hvorefter 

der udregnes et gennemsnit for den enkelte 

skala eller et gennemsnit for de 14 skalaer 

samlet som udtryk for en general score for 

mental sundhed. I en korrespondance med 

corresponding author, Ylenio Longo, blev det 

oplyst, at der endnu ikke er defineret cut-off 

points for scoren. 

 

Validering internationalt 

Skalaen er valideret i forbindelse med selve 

udviklingen af den, som er baseret på tidlige-
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re studier samt tre studier udført af forfatter-

ne (Longo et al., 2017). Det første studie hav-

de til formål at udvikle og bestemme ind-

holdsvaliditeten. Indholdsvaliditeten blev her 

vurderet ved hjælp af et ekspertpanel, som 

gennemgik og scorede items (Longo et al., 

2017). Studie 2 beskæftigede sig med udvæl-

gelsen af items og bestemmelsen af dimensi-

onaliteten. En unidimensionel og hierarkisk 

struktur blev fundet, og den gennemsnitlige 

forklarende varians var over 0,50 eller mere 

for alle delskalaer, hvilket indikerede god 

konvergerende validitet (Longo et al., 2017). 

Det sidste studie byggede på flere statistiske 

analyser, som bekræftede intern og test-retest 

reliabilitet. Måleinvarians blev undersøgt for 

køn og alder samt over tid, og analyserne 

viste måleinvarians på alle tre parametre. 

Kriterievaliditeten blev undersøgt for hver af 

de 14 faktorer, ved at se på overensstemmel-

sen med andre mål, og viste sig at være god 

(Longo et al., 2017). Både validiteten og re-

liabiliteten af SGWB vurderes som god.  

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

På baggrund af en korrespondance med cor-

responding author fremgår det, at skalaen 

endnu ikke er blevet valideret i dansk kon-

tekst. Hertil kommer, at skalaen er publiceret 

i 2017, hvorfor studier, som anvender dette 

mål, sandsynligvis ikke er publiceret endnu.  

 

Aldersegnethed 

Skalaen er valideret blandt voksne over 18 

år. 

 

Opsummering 

SGWB er et måleinstrument, som er udviklet 

i 2017, og som bygger på en lang række ana-

lyser og tidligere skalaer. Skalaen er valideret 

i takt med udviklingen af den, og det er fun-

det, at den modsat tidligere mental sund-

hedsskalaer afspejler én dimension af mental 

sundhed, målt ved 14 delskalaer eller fakto-

rer. De 14 delskalaer kan bruges for sig, og 

der kan udregnes en samlet score for mental 

sundhed. Hvad angår scoring, validering i 

dansk kontekst og aldersegnethed, er SGWB 

så nyt et måleinstrument, at man endnu ikke 

kan besvare disse punkter fyldestgørende. 

Længden af skalaen kan tælle som en ulem-

pe, idet det må antages at tage lang tid at 

besvare samtlige spørgsmål, og skalaen vil 

optage en del plads i et samlet spørgeskema. 
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Warwick-Edinburgh Mental 
Well-being Scale, WEMWBS 
 

 

BaggrundWarwick-Edinburgh Mental Well-

being Scale, WEMWBS, er et generisk måle-

instrument, som måler positive aspekter af 

mental sundhed. WEMWBS måler både op-

levelses- og funktionsdimensionerne af men-

tal sundhed. 

 

 

Items 

Skalaen består af 14 items med fem svarka-

tegorier. Skalaen benytter sig af en positiv 

formulering af de enkelte items og måler 

både funktionelle- og oplevelsesaspekter af 

mental sundhed. Der er endvidere udviklet 

en kortere version med kun syv items; The 

Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being 

Scale (SWEMWBS). SWEMWBS indeholder 

primært items, der relaterer sig til oplevel-

sesdimensionen og disse er fremhævet i ne-

denstående tabel. 

  

Tabel 9 – Items og svarkategorier i WEMWBS 

Items Svarkategorier 

Nedenfor er der en række udsagn om følelser og tanker. Kryds den boks af, der bedst svarer til, 

hvor ofte du har haft det sådan i løbet af de sidste 2 uger: 

Jeg har følt mig optimistisk i forhold til fremtiden  

 

 

 

 

På intet tidspunkt (1) 

Sjældent (2) 

Noget af tiden (3) 

Ofte (4) 

Hele tiden (5) 

Jeg har følt mig nyttig 

Jeg har følt mig afslappet 

Jeg har været interesseret i andre mennesker 

Jeg har haft overskud af energi 

Jeg har klaret problemer godt 

Jeg har tænkt klart 

Jeg har haft det godt med mig selv 

Jeg har følt mig tæt på andre mennesker 

Jeg har følt mig selvsikker 

Jeg har været i stand til at danne min egen mening om ting 

Jeg har følt mig elsket 

Jeg har været interesseret i nye ting 

Jeg har følt mig fornøjet 

(Nielsen et al., 2017) 

 

 

Score 

I WEMWBS scores hvert enkelt item fra 1-5, 

som efterfølgende summeres til en samlet 

score fra 14-70. En høj score er udtryk for et 

højt niveau af mental sundhed. Fordi 

WEMWBS ikke er designet til at måle meget 

høje eller lave niveauer af mental sundhed, 

er der ikke fremstillet egentlige cut-off points 

(Stewart-Brown et al., 2015). Dog fandt man i 

et engelsk studie, at en WEMWBS-score på 

42 eller derunder angav en lav grad af mental 

sundhed.  I den korte version SWEMWBS 

går den samlede score fra 7-35. Denne score 

skal efterfølgende omregnes ved brug af en 

omregningstabel, som er tilgængelig via: 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/med/researc

h/platform/wemwbs/researchers/guidance/  

 

Den omregnede samlede score går igen fra 7-

35, men herimellem kan scoren ende ud i 

andre metriske værdier end den oprindelige 

score. I et engelsk studie fandt man en gen-

nemsnitlig score på 23,7 for mænd og 23,6 

for kvinder. På baggrund heraf konkluderer 

forfatterne til studiet, at køn ikke spiller no-

gen rolle for den individuelle score (Fat et al., 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/med/research/platform/wemwbs/researchers/guidance/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/med/research/platform/wemwbs/researchers/guidance/
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2017). SWEMWBS bruges i Island som en 

indikator for mental sundhed, hvor høj men-

tal sundhed bliver defineret ved den andel, 

som har en score mellem 31-35.  Alternativt 

er det blevet foreslået, at personer som svarer 

”Hele tiden” eller ”Ofte” til alle items, kan 

defineres som personer med god mental 

sundhed (Rasmussen et al., 2014). 

 

Validering internationalt  

Både den korte og den oprindelig kangee 

version af WEMWBS er blevet valideret i en 

række lande og vurderes som et godt målein-

strument for mental sundhed i den generelle 

befolkning. WEMWBS er valideret for voks-

ne og unge over 13 år (Bartram et al., 2013, 

Bartram et al., 2011, Castellvi et al., 2014, 

Lopez et al., 2013, Clarke et al., 2011, Taggart 

et al., 2013, Fat et al., 2017, Trousselard et al., 

2016). I valideringen af WEMWBS har man 

blandt andet fundet høj intern konsistens, 

god test-retest reliabilitet og en høj indholds-

validitet (Tennant et al., 2007). En faktorana-

lyse viste, at skalaen indfangede en enkelt 

bagvedliggende dimension (Tennant et al., 

2007). WEMWBS har en god reponsivitet og 

er sensitiv nok til at måle ændringer i mental 

sundhed, både hos individer og i grupper 

(Maheswaran et al., 2012). SWEMWBS blev 

udviklet på baggrund af et studie, som ved 

brug af Rasch-analyser fandt bias i 

WEMWBS med køn og alder. Den unidimen-

sionelle konstruktion blev bekræftet, og ska-

laen blev reduceret fra 14 til syv items 

(Stewart-Brown et al., 2009). Den korte versi-

on, SWEMWBS, er blevet valideret i både 

Sverige og Norge, hvor der blev fundet god 

intern validitet og reliabilitet, men kun mo-

derat fit ved faktoranalyser (Haver et al., 

2015). Fordi den nordiske validering blev 

vurderet blandt hotelmanagere (ledere og 

mellemledere i en stor skandinavisk hotel-

kæde), har man i Norge lavet endnu en vali-

dering blandt patienter i den primære sektor, 

som led af angst og depression. Der blev fun-

det god begrebsvaliditet og -reliabilitet samt 

kriterievaliditet, men resultaterne kan ikke 

generaliseres til en general baggrundspopula-

tion (Smith et al., 2017).  

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

WEMWBS er i en rapport fra Statens Institut 

for Folkesundhed blevet afprøvet i en dansk 

kontekst (Nielsen et al., 2017). Skalaen er 

tidligere blevet oversat til dansk, hvorefter 

den er blevet anvendt blandt børn 

(Rasmussen et al., 2014), unge (Bendtsen et 

al., 2015) og voksne (Nielsen et al., 2017). 

Den overordnede konklusion er, at skalaen 

generelt har en god face-validitet og derfor 

ser ud til at være egnet til at måle mental 

sundhed i den danske befolkning, herunder i 

forskellige aldersgrupper (Nielsen et al., 

2017). Dog må det nævnes, at en kvalitativ 

undersøgelse af WEMWBS blandt elever i 9. 

klasse angav, at nogle elever havde en anden 

forståelse af to af de syv items (Nelausen, 

2013).     

 

Aldersegnethed 

WEMWBS kan bruges til undersøgelser af 

mental sundhed hos både voksne, unge og 

børn, og er i Danmark brugt i undersøgelser 

af børn helt ned til en alder af 11 år 

(Rasmussen et al., 2014). 

 

Opsummering 

WEMWBS er valideret på populationsniveau 

i flere aldersgrupper og på tværs af lande, 

både i Skandinavien, Europa og andre steder 

i verden. Endvidere er den valideret på grup-

pe- og individniveau, og det er ligeledes ble-

vet undersøgt, hvorvidt WEMWBS kan be-

nyttes til at måle ændringer i mental sund-

hed. Konklusionen i denne undersøgelse var, 

at WEMWBS er et instrument, som er sensi-

tivt nok til at måle ændringer i mental sund-

hed i forskellige settings (Maheswaran et al., 

2012). Fordelingen af scorer i en generel 

befolkning er forholdsvis normalfordelt, 

hvilket muliggør mere komplicerede statisti-

ske analyser (Clarke et al., 2011). Herudover 

er det rapporteret, at den generelle opfattelse 

er, at items er nemme at forstå og svare på 

(Clarke et al., 2011). Til trods for dette har 

der ved måling blandt yngre personer været 

nogle fortolkningsproblemer ved nogle items 

afhængigt af, hvilken baggrundsbefolkning 

der er tale om (Clarke et al., 2011, Nelausen, 
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2013). I dansk kontekst har nogle af de unge i 

nogle tilfælde mistolket to items; ”Jeg har haft 

overskud af energi” og ”Jeg har været interes-

seret i nye ting”. Respondenterne har for-

bundet overskud af energi med et overskud, 

som kunne tilskrives dovenskab, og hvad 

angår interesser i nye ting, har de associeret 

nye ting med gadgets (Nelausen, 2013). I 

Sverige og Norge har man valideret både 

WEMWBS og SWEMWBS blandt selekterede 

grupper, og der mangler derfor valideringer 

blandt den generelle baggrundsbefolkning.   
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WHO-5 
 

 

Baggrund 

WHO-5 er et generisk måleinstrument, der er 

udarbejdet for at kunne måle niveauet af 

mental sundhed ud fra trivsel og velbefin-

dende. Spørgsmålene er formuleret positivt, 

men bliver også brugt til at vurdere negative 

aspekter af mental sundhed, eksempelvis ved 

screening af forøget risiko for depression 

(Topp et al., 2015). WHO-5 er ikke et diagno-

seredskab, men et instrument som kan give 

indikationer for videre udredning og behand-

ling (Sundhedsstyrelsen, 2017). WHO-5 må-

ler de følelsesmæssige aspekter af mental 

sundhed og relaterer sig således til oplevel-

sesdimensionen fra WHO’s definition af 

mental sundhed. WHO-5 er formentligt en af 

de mest brugte skalaer til måling af mental 

sundhed og er oversat til over 30 sprog (Topp 

et al., 2015).   

 

Items 

WHO-5 er en videreudvikling af tidligere 

skalaer, som er reduceret til fem items, der 

hver består af et positivt vinklet udsagn. Ud-

sagnene refererer til forskellige følelsesmæs-

sige oplevelser i sidste to uger som det frem-

går af tabel 10. For hver item er der seks 

svarkategorier, der går fra ”Hele tiden” til ”På 

intet tidspunkt”. De to tidligere udgaver mål-

te negative såvel som positive aspekter af 

mental sundhed (Region Hovedstaden 

Psykiatri, 2017).

  

 

Tabel 10 – Items og svarkategorier i WHO-5 

Items Svarkategorier 

Her kommer en række spørgsmål om, hvordan du har haft det de sidste 2 uger.  

Sæt kryds i det felt, som passer bedst til, hvor ofte du har oplevet eller følt følgende: 

I de sidste 2 uger: 

har jeg været glad og i godt humør Hele tiden (5) 

Det meste af tiden (4) 

Lidt mere end halvdelen af tiden (3) 

Lidt mindre end halvdelen af tiden (2) 

Lidt af tiden (1) 

På intet tidspunkt (0) 

har jeg følt mig rolig og afslappet 

har jeg følt mig aktiv og energisk 

er jeg vågnet frisk og udhvilet 

har min dagligdag været fyldt med ting, der  

interesserer mig 

(Region Hovedstaden Psykiatri, 2017) 

 

 

Score 

De seks svarkategorier indtager en værdi fra 

0-5, og den samlede score summeres, hvoref-

ter den ganges med 4. Slutscoren kan indtage 

værdier fra 0-100, og en høj score angiver 

god mental sundhed udtrykt ved trivsel og 

velbefindende (Sundhedsstyrelsen, 2017).   

En score under 50 kan være en indikation på 

depression eller stressbelastning 

(Sundhedsstyrelsen, 2017). En score under 

13 indikerer en meget lav grad af mental 

sundhed, og udredning for depression eller 

anden form for psykisk belastning bør fore-

tages (Region Hovedstaden Psykiatri, 2017).  

Ifølge sundhedsstyrelsens guide til brug af 

WHO-5 kan scoren opdeles således; 

 

 En score mellem 0-35 angiver en stor 

risiko for depression eller stressbe-

lastning. 

 En score mellem 36-50 angiver en ri-

siko for depression eller stressbe-

lastning. 

 En score over 50 tyder ikke på en ri-

siko for depression eller stressbe-

lastning. 
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Køn har betydning for scoren, således at 

kvinder ofte scorer lavere end mænd 

(Sundhedsstyrelsen, 2017). 

 

Validering internationalt 

WHO-5 er et meget udbredt instrument til 

måling af mental sundhed og er blevet vali-

deret i en lang række lande. Et systematisk 

review fra 2015 konkluderede, at WHO-5, 

kan benyttes som et klinisk relevant mål for 

mental sundhed (Topp et al., 2015). Begrebs-

validiteten af WHO-5 er målt på tværs af 

forskellige aldersgrupper ved hjælp af Rachs 

analyser og bekræfter, at de fem items måler 

én bagvedliggende dimension. På baggrund 

af dette er det konkluderet, at de forskellige 

items i WHO-5 måler forskellige aspekter af 

mental sundhed, og at der er tale om et måle-

instrument, som er i stand til at identificere 

personer, der ligger i hele spekteret fra 0-100 

point (Topp et al., 2015). På populationsni-

veau er WHO-5 valideret som et instrument, 

der kan angive graden af mental sundhed. 

Skalaen har ligeledes prædiktive egenskaber 

i forhold til eksempelvis prognose i forbin-

delse med sygdom (Topp et al., 2015). Der er 

både fundet god intern og ekstern validitet i 

forbindelse med valideringer af WHO-5 

(Heun et al., 1999). Studier har vist, at WHO-

5 har en høj sensitivitet og er i stand til at 

måle ændringer, eksempelvis i forbindelse 

med behandling eller ved kliniske trials. 

Hvad angår trials, er WHO-5 i stand til at 

måle både positive ændringer såvel som ne-

gative (eksempelvis bivirkninger). WHO-5 er 

ligeledes valideret som screeningsredskab, 

især i forbindelse med screening for forøget 

risiko for depression (Topp et al., 2015). 

WHO-5 er også valideret som mål for mental 

sundhed eller trivsel i patientpopulationer, 

især blandt personer med diabetes og de-

pression, og i forskellige aldersgrupper (Topp 

et al., 2015).  

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

Eftersom WHO-5 er udviklet i Danmark, er 

den hovedsageligt anvendt og valideret i en 

dansk kontekst (Region Hovedstaden 

Psykiatri, 2017, Nielsen et al., 2017). Den 

gennemsnitlige WHO-5 score er i Danmark 

på 70 points (Topp et al., 2015). 

 

Aldersegnethed 

Der er erfaringer med, at WHO-5 er et validt 

måleredskab for personer, som er 16 år eller 

ældre (Psykiatrifonden, 2014). Det skal be-

mærkes, at yngre (13-20 år) samt ældre (over 

80 år) har tendens til at score lavere end den 

generelle voksne population 

(Sundhedsstyrelsen, 2017, Region 

Hovedstaden Psykiatri, 2017).  

 

Opsummering 

WHO-5 er et udbredt og simpelt måleinstru-

ment, som er valideret i mange forskellige 

kontekster. Det kan fungere som både gene-

relt måleværktøj for mental sundhed og som 

screeningsinstrument for forøget risiko for 

depression. WHO-5 har også vist sig at have 

prædiktive egenskaber ved mortalitetsudfald 

hos hjertepatienter. Hvad angår instrumen-

tets sensitivitet, har det vist sig at være i 

stand til at måle ændringer i mental sundhed 

over tid (Topp et al., 2015). Der er tale om en 

ændring i den mentale sundhedstilstand, 

hvis ændringen i den totale score er mere 

end 10 % (Region Hovedstaden Psykiatri, 

2017). Der er rapporteret flere cut-off points i 

forbindelse med brugen af WHO-5, men i 

dansk kontekst er en score under 13 tegn på 

risiko for depression eller anden psykisk 

belastning (Region Hovedstaden Psykiatri, 

2017). WHO-5 henvender sig til de fleste 

grupper uanset helbredstilstand, både glo-

balt, nationalt og på tværs af aldersgrupper 

(Region Hovedstaden Psykiatri, 2017, Topp 

et al., 2015). En kritik af WHO-5 vedrører den 

dimension, som instrumentet måler, idet 

items kun omhandler oplevelsesdimensionen 

og ikke inddrager målinger af funktionsdi-

mensionen af mental sundhed. Det er også 

vigtigt at understrege, at WHO-5 ikke kan 

bruges som et diagnoseværktøj, men blot som 

et termometer for mental sundhed og her-

med trivsel.  
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Subjektiv livskvalitet 
 

 

Baggrund 

Det norske Helsedirektorat arbejder på at 

udvikle mål, som skal kunne tegne et billede 

af befolkningens objektive og subjektive livs-

kvalitet. Arbejdet med de subjektive mål i det 

norske projekt er i tråd med den ambition, 

som ligger til grund for denne rapport, hvor-

for der gives en kort præsentation af arbejdet 

her. Informationerne om det norske projekt 

er baseret på en rapport, som er under udvik-

ling og derfor endnu ikke er publiceret. 

 

Ambitionen med det norske måleredskab er, 

at det skal være i stand til at måle befolknin-

gens objektive og subjektive livskvalitet. Må-

let skal endvidere kunne benyttes på mindre 

befolkningsgrupper og være i stand til at 

måle ændringer i livskvalitet over tid. Pro-

cessen skal ende ud i udarbejdelsen af en 

række spørgsmål, der er udviklet med ud-

gangspunkt i eksisterende forskning og in-

ternationale anbefalinger. Spørgsmålene 

inddeles herefter i et kort kernemodul, samt 

en række mere omfattende tillægsspørgsmål 

for subjektiv livskvalitet. Udformningen af 

målene bygger på anbefalinger fra en udred-

ning ”Gode liv i Norge”, der har taget ud-

gangspunkt i anbefalinger fra OECD og det 

amerikanske forskningsråd. I udredningen 

har man anbefalet, at subjektiv livskvalitet 

måles ud fra tre dimensioner: en kognitiv 

dimension samt en oplevelses- og funktions-

dimension. De inkluderede mål stammer fra 

veletablerede mål med gode psykometriske 

egenskaber, som har vist sig at have en god 

sensitivitet (Diener, 2006). De spørgsmål, som 

har været relevante, er spørgsmål, som er 

lette at forstå og hurtige at besvare (OECD 

Publishing, 2013). Det skønnes, at en respon-

dent vil bruge 2 minutter på at udfylde ker-

nemodulet. 

 

Items 

De præsenterede items i tabel 11 stammer fra 

et foreløbigt udkast til kernemodulet og be-

står af 8 enkeltspørgsmål. A1 spørger ind til 

overordnet livstilfredshed ud fra en vurde-

ring af, hvordan livet opleves (den kognitive 

dimension), og kan anvendes som en primær 

indikator på den subjektive livskvalitet. A1 er 

hentet fra OECD’s retningslinjer og bruges 

allerede i den norske Levekårsundersøkelsen 

(EU-SILC). Rapporten beskriver, at A2 dæk-

ker en funktionsdimensionen og spørger ind 

til, hvad der gør livet meningsfyldt. Denne 

kategorisering adskiller sig dog fra operatio-

naliseringen af funktionsdimensionen i den-

ne rapport, som bygger på WHO’s definitio-

nen af mental sundhed. A2 er udviklet af 

Office for National Statistics (ONS) og anbe-

fales af OECD, og er ligeledes en del af den 

norske EU-SILC (Ralph et al., 2011, Tinkler-

ONS, 2011). A3-8 er enkeltspørgsmål, som 

spørger ind til den enkeltes følelser (affekt), 

positive såvel som negative, og afdækker 

således oplevelsesdimensionen. Hvor A1 og 

A2 refererer til en bredere tidsramme, spør-

ger A3-8 ind til dagen før. A3-8 er alle 

spørgsmål, som også anbefales af OECD og 

er benyttet i den norske EU-SILC samt Gal-

lup World Poll og ESS. 

 

Tabel 11 - Items og svarkategorier i den norske måling af subjektiv livskvalitet 

Items Svarkategorier 

A1. Alt i alt, hvor fornøyd er du med livet ditt for 

tiden? 

Oppgi svaret på en skala fra 0-10, der 0 

betyr ikke fornøyd i det hele tatt og 10 

betyr svært fornøyd 

A2. Alt i alt, i hvilken grad opplever du at det du gjør 

i livet er meningsfullt? 

Oppgi svaret på en skala fra 0-10, der 0 

betyr ikke meningsfullt i det hele tatt og 

10 betyr svært meningsfullt. 

Nå kommer noen spørsmål om hvordan du følte deg i går. Svar på en skala fra 0 til 10 hvor 0 
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betyr ikke i det hele tatt og 10 betyr hele tiden.  

A3. Hvor stor del av tiden var du glad i går?  

 

 

 

0-10 

A4. Hva med bekymret? 

A5. Hva med nedfor eller trist? 

A6. Hva med sint? 

A7. Hva med ensom? 

A8. Hva med engasjert? 

 

 

Score 

De to første komponenter A1 og A2 kan præ-

senteres ved deres gennemsnitsværdier eller 

ved følgende opdeling: 0-5 ”lidt tilfreds”, 6-8 

”tilfreds” og 9-10 ”meget tilfreds”. For ople-

velseskomponenterne kan der også regnes 

enkeltvise scorer samt scorer for positiv og 

negativ affekt, eller affektbalance. Positiv og 

negativ affekt kan udregnes ved at finde 

gennemsnittet af A3-A4 og A5-A8, hvorved 

man får et indeks, som går fra 0 til 10. For at 

udregne affektbalancen kan man efterføl-

gende trække gennemsnittet af den positive 

sumscore fra gennemsnittet af den negative 

for hver enkelt respondent. Værdierne kan 

gå fra -10 til 10, og en positiv balance vil ligge 

over 0, imens en negativ vil ligge under. 

 

Validering 

Spørgebatteriet er endnu under udvikling og 

har derfor ikke gennemgået en validerings-

proces endnu. De enkelte spørgsmål stammer 

dog fra validerede og etablerede mål og ind-

går allerede i nationale og internationale 

undersøgelser. 

 

Aldersegnethed 

Det norske måleinstrument for subjektiv 

livskvalitet er udviklet til personer fra 16 år 

og opefter. 

Opsummering 

Den norske model for måling af subjektiv 

livskvalitet bygger på et grundigt arbejde 

med udgangspunkt i validerede og anvendte 

måleinstrumenter. De inkluderede målein-

strumenter har været benyttet i Norge og i 

andre europæiske undersøgelser. Derfor 

forventes det også, at målet viser sig at være 

et godt instrument til måling af subjektiv 

livskvalitet med relevans i dansk kontekst. 

En styrke ved målet er, at det er kort og for-

ventes at kunne besvares på 2 minutter, hvil-

ket ville lette implementeringen af det i en 

større befolkningsundersøgelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Måleinstrumenter til børn og 
unge  
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Strengths and difficulties 
questionnaire, SDQ 
 

 

Baggrund 

Strengths and difficulties questionnaire, SDQ 

, er et standardiseret spørgeskema udviklet af 

Robert Goodman, som måler børn og unges 

psykiske trivsel og funktion (Sekretariat for 

SDQ/DAWBA, 2017). Det måler således de to 

dimensioner af mental sundhed, som er en 

del af det teoretiske grundlag for denne rap-

port. Spørgeskemaet indeholder 25 grund-

spørgsmål, som kan suppleres med yderlige-

re spørgsmål, sådan at skemaet kan indehol-

de fra 25-33 spørgsmål. Den enkelte version 

afhænger af målgruppen, som strækker sig 

fra småbørn til skolebørn og unge, og formu-

leringerne af spørgsmålene er forskellige, alt 

efter hvilken gruppen skemaet henvender sig 

til. For bedre at kunne vurdere den psykiske 

trivsel og funktion i dagligdagen spørges der i 

nogle udgaver af skalaen afslutningsvis til, 

om respondenten føler, at der samlet set er 

vanskeligheder (Sekretariat for 

SDQ/DAWBA, 2017). Spørgsmålene retter sig 

mod positive såvel som negative aspekter af 

mental sundhed, problematisk og positiv 

adfærd, men er her inddraget, fordi det spe-

cielt retter sig til børn og unge og anvendes i 

dansk kontekst. Spørgeskemaet er meget 

brugt og er oversat til mere end 70 sprog, 

herunder dansk. Det har været brugt i mange 

forskellige sammenhænge, herunder i kom-

muner, i klinisk praksis og i forbindelse med 

større epidemiologiske undersøgelser 

(Sekretariat for SDQ/DAWBA, 2017). Ske-

maet fokuserer på fem faktorer; følelsesmæs-

sige symptomer, adfærdsmæssige sympto-

mer, hyperaktivitet/opmærksomheds-

vanskeligheder, vanskeligheder i forhold til 

jævnaldrende og sociale styrkesider. Der 

findes flere versioner, som henvender sig til 

forskellige grupper af børn og unge, såsom 

småbørn, skolebørn og unge. Blandt de helt 

små skal en forælder eller en pædagog be-

svare skemaet, og hos ældre børn/unge er 

skemaet formuleret således, at de selv kan 

besvare det. Der er udviklet supplerende 

spørgeskemaer, som kan bruges til opfølg-

ning og kan derfor også fungere som indika-

tor for ændringer i forbindelse med behand-

lingstiltag (Sekretariat for SDQ/DAWBA, 

2017). Spørgeskemaerne findes som nævnt i 

mange forskellige udgaver, som også er diffe-

rentieret efter, om det er forældre, læ-

rer/pædagoger eller de unge selv (fra 11 år og 

opefter), som udfylder skemaet. Skemaet er 

let tilgængeligt og kan downloades gratis. Der 

findes også en elektronisk version, som kræ-

ver en licens via: http://sdq-

dawba.dk/sdq/licens/ (Sekretariat for 

SDQ/DAWBA, 2017).     

  

Items 

Grundstammen af SDQ består af 25 udsagn, 

som vedrører de seneste seks måneder. Den, 

der besvarer, kan svare ”passer ikke”, ”passer 

delvist” eller ”passer godt”. Som nævnt findes 

der mange udgaver af SDQ, og typen afhæn-

ger af barnets alder, og af hvorvidt vedkom-

mende går i skole eller ej. Tabel 12 viser et 

eksempel på SDQ for børn i skole mellem 4-

10 år, hvor det er en forælder eller en lærer, 

som besvarer skemaet. Alle versioner af 

skemaerne er tilgængelige via: 

http://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?languag

e=Danish&inownlanguage=yes 

 

Tabel 12 – Items og svarkategorier i SDQ, forældre eller lærere efter skolestart (4-10 år) uden 

spørgsmål om daglig funktion. 

Items Svarkategorier 

Vær venlig at krydse af, om beskrivelserne nedenfor ikke passer, passer delvist eller passer 

godt i forhold til barnet. Prøv at besvare alle spørgsmålene - også selv om du er i tvivl eller ikke 

synes, de helt giver mening. Svaret gælder barnets adfærd de seneste 6 måneder eller dette 

skoleår. 

Er hensynsfuld og betænksom overfor andre  

http://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Danish&inownlanguage=yes
http://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Danish&inownlanguage=yes
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Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde 

sig i ro i længere tid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passer ikke  

Passer delvist  

Passer godt 

Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller 

kvalme 

Deler gerne med andre børn (slik, legetøj, spil 

og lign.) 

Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig 

Er lidt af en enspænder, holder sig mest for 

sig selv 

Gør for det meste, hvad der bliver sagt 

Bekymrer sig om mange ting eller virker ofte 

bekymret 

Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede 

af det eller skidt tilpas 

Kan ikke sidde stille på stolen, har svært ved 

at holde hænder og fødder i ro 

Har mindst én god ven 

Slås ofte eller mobber andre børn 

Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd 

Er generelt vellidt af andre børn 

Bliver nemt distraheret, mister let koncentra-

tionen 

Er utryg eller klæbende i nye situationer, bli-

ver nemt usikker 

Er god mod yngre børn 

Lyver eller snyder ofte 

Bliver mobbet eller drillet af andre børn 

Tilbyder ofte at hjælpe andre (forældre, lære-

re, andre børn) 

Tænker sig om, før han/hun handler 

Stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre ste-

der 

Kommer bedre ud af det med voksne end med 

andre børn 

Er bange for mange ting, bliver nemt skræmt 

Færdiggør opgaver (f.eks. lektier), er god til at 

fastholde opmærksomheden 

Fra http://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Danish&inownlanguage=yes 

 

Score 

Der kan udregnes syv versioner af scoren, 

hvoraf fem af dem relaterer sig til spørgsmå-

lene om adfærd de seneste seks måneder. 

SDQ kan scores manuelt ved hjælp af vejled-

ninger fra http://sdq-

dawba.dk/sdq/opgorelse-af-sdq-scoring/, 

imens scoren for de elektroniske skemaer 

udregnes automatisk. På SDQ’s danske 

hjemmeside bliver de syv scorer præsenteret 

som følger: 

 

 Score for sociale styrkesi-

der: Beskriver, i hvilken grad bar-

net/den unge formår at udvise 

en hjælpsom og hensynsfuld adfærd 

i dagligdagen. 

 Score for følelsesmæssige sympto-

mer: Beskriver omfanget af eventuel-

http://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Danish&inownlanguage=yes
http://sdq-dawba.dk/sdq/opgorelse-af-sdq-scoring/
http://sdq-dawba.dk/sdq/opgorelse-af-sdq-scoring/
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le symptomer svarende til angst, de-

pressive tendenser og fysiske mani-

festationer af stress. 

 Score for adfærdsmæssige sympto-

mer: Beskriver omfanget af eventuel-

le udadrettede, dysfunktionelle 

symptomer. 

 Score for hyperaktivi-

tet/opmærksomhedsvanskeligheder: 

 Kan give et fingerpeg om eventuelle 

grundlæggende vanskeligheder på 

dette område. 

 Score for vanskeligheder i forhold til 

jævnaldrende: En høj score her 

sammen med en lav score for sociale 

styrkesider kan pege på svage basale 

sociale evner. 

 Samlet problemscore: Summen af 

ovenstående scores, undtagen score 

for sociale styrkesider (hvor en høj 

score jo er positiv). 

 Score for påvirkning af trivsel og 

funktion: Baseres på nogle få sam-

menfattende og afsluttende spørgs-

mål. Disse handler dels om eventuel 

subjektiv påvirkning, dels om bar-

nets eller den unges evne til at hånd-

tere de udfordringer, der forekom-

mer i dagligdagens forskellige sam-

menhænge. Score for påvirkning af 

trivsel og funktion er den enkeltsco-

re, der tydeligst og mest præcist af-

spejler omfanget af eventuelle van-

skeligheder. Derfor er det den cen-

trale score at fokusere på, både i for-

bindelse med afklaring og opfølg-

ning. 

(Sekretariat for SDQ/DAWBA, 2017). 

 

For at kunne sammenligne resultaterne af 

målingerne er der udviklet nogle SDQ-

normer, der bygger på engelske data, og som 

kan findes via SDQ’s danske hjemmeside. 

Der er det også oplyst, at der arbejdes på 

udviklingen af danske normtal (Sekretariat 

for SDQ/DAWBA, 2017). Nedenstående tabel 

giver en oversigt over tilgængelige normtal 

for England. 

 

Tabel 13 – normtal for England 

Score for sociale styrkesider: 

 

 

 F
o

ræ
ld

re
 

L
æ

re
r/

p
æ

d
. 

S
el

v 

Drenge 

                                     

5-10 år 4,5,6,7- 2,3,4- 

  11-15 år 4,5,6,7- 1,2,3,4- 4,5,6- 

Piger 5-10 år 5,6,7,8- 3,4,5- 

  11-15 år 5,6,7- 3,4,5- 5,6,7- 

 

 

Meget lav: Score svarer til laveste 5 procent 

Lav: Score svarer til laveste 10 procent 

Let nedsat: Score svarer til laveste 20 procent 

Almindelig: Øvrige scores 

 

(Sekretariat for SDQ/DAWBA, 2017). 
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Validering internationalt 

SDQ er som nævnt et særdeles udbredt in-

strument som mål for børns mentale sund-

hed, målt ved psykisk trivsel og funktion. 

Siden Robert Goodman udviklede SDQ i 

1990’erne, er skalaen blevet valideret i en 

lang række kontekster og i forskellige lande 

(Achenbach et al., 2008, Goodman and 

Goodman, 2009, Goodman et al., 2010, 

Goodman, 1997, Goodman et al., 2000, 

Goodman and Scott, 1999).  

 

Validering og anvendelse i dansk kontekst 

SDQ er valideret i dansk kontekst og er brugt 

i en del danske undersøgelser (Obel et al., 

2004, Stax et al., 2003). SDQ’s psykometriske 

egenskaber er ligeledes undersøgt i dansk 

kontekst, hvor man ved faktoranalyse har 

bekræftet femfaktorstrukturen (følelsesmæs-

sige symptomer, adfærdsmæssige sympto-

mer, hyperaktivi-

tet/opmærksomhedsvanskeligheder, vanske-

ligheder i forhold til jævnaldrende og sociale 

styrkesider). Det er blevet vurderet, at SDQ 

var et godt måleredskab blandt børn og unge 

i Danmark, og at der ikke eksisterer nogle 

kønsforskelle i scoren (Niclasen et al., 2013, 

Niclasen et al., 2012). Blandt brugerne er Det 

Nationale Forskningscenter for Velfærd, og 

skemaet er nu også ofte implementeret i 

kommunalt regi på børn- og ungeområdet 

(Sekretariat for SDQ/DAWBA, 2017).  

 

Aldersegnethed 

SDQ henvender sig generelt til fire alders-

grupper, småbørn fra 2-4 år, førskolebørn i 

alderen 5-6 år, skolebørn i alderen 4-10 år og 

ældre børn og unge i alderen 11-17 år. Hvis 

børnene er under 11 år benyttes de udgaver 

af skemaet, hvor en lærer eller en forældre 

besvarer det (Sekretariat for SDQ/DAWBA, 

2017). 

 

Opsummering 

SDQ er et velvalideret instrument, som måler 

de to dimensioner af mental sundhed, ople-

velse og funktion. Instrumentet er udviklet til 

børn og unge i alderen fra 2-17 år og er sær-

deles brugt i dansk kontekst. Idet SDQ også 

er brugt i mange andre lande, er det muligt at 

sammenligne scorer på tværs af landegræn-

ser. SDQ er det eneste måleinstrument, som 

er identificeret i forbindelse med søgninger-

ne til denne rapport, som henvender sig til de 

helt unge aldersgrupper. Ulemper ved brug 

af dette instrument relaterer sig til scoringen, 

idet de mange versioner opstiller enkelte 

items i forskellig rækkefølge, hvilket besvær-

liggør scoringen. Dog skriver det danske se-

kretariat for SDQ/DAWBA, at en sådan varia-

tion også er en styrke, idet det øger svarenes 

troværdighed. 
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Konklusion 

På baggrund af en litteraturgennemgang er 

der identificeret og udvalgt 12 mål for mental 

sundhed, som er præsenteret i denne rap-

port. Målene er alle generiske, de fleste af 

dem har gennemgået grundig validering, og 

deres reliabilitet er blevet undersøgt. Nogle 

mål er oversat til dansk og anvendt i dansk 

kontekst, hvilket styrker deres egnethed for 

måling af danskernes mentale sundhed. En-

kelte mål er også valideret i dansk kontekst. 

Foruden en vurdering af målenes validitet og 

reliabilitet er det vigtigt at være opmærksom 

på, om måleredskaberne er lette at forstå og 

forholdsvis nemme og hurtige at udfylde. 

Længden af målet er særligt vigtigt i vurde-

ringen af, om måleredskabet egner sig til at 

indgå som mål for mental sundhed i danske 

befolkningsundersøgelser.  

 

Denne rapport fungerer som et oplæg til en 

videre beslutningsproces om hvilket eller 

hvilke måleredskaber, som egner sig bedst til 

at tegne et billede af danskernes mentale 

sundhed. Der vil derfor ikke lyde nogen en-

delig anbefaling af hvilket måleinstrument, 

der egner sig bedst til at måle danskernes 

mentale sundhed. Dog skal det nævnes, at 

der i forbindelse med afholdelsen af en 

workshop med et bredt fagligt repræsenteret 

ekspertpanel blev lagt vægt på særligt to in-

strumenter, WEMWBS og WHO-5. Baggrun-

den for dette er især deres udbredte anven-

delse i dansk kontekst og deres store udbre-

delse international, som har medført at begge 

måleinstrumenter er særdeles gennemtestet 

og validerede. Foruden dette er begge in-

strumenter korte og lette at forstå og besvare. 

SMRH blev også nævnt som en kandidat, der 

ligeledes er kort og forståeligt. Ekspertpane-

let diskuterede også muligheden for at udvik-

le et skræddersyet dansk måleinstrument, 

som man har gjort i Norge i forbindelse med 

målingen af livskvalitet, præsenteret i denne 

rapport under subjektiv livskvalitet. 

  

Foruden at WEMWBS er et velvalideret mål, 

benyttes det desuden til måling af mental 

sundhed i andre Nordiske lande som Island 

og Norge. Sverige har tidligere benyttet 

WHO-5, men begynder nu også at være inte-

resseret i arbejdet med WEMWBS. Opsam-

lende ser WEMWBS ud til at være en god 

kandidat til måling af mental sundhed i 

Danmark. Interessen i WEMWBS fra andre 

nordiske lande gør målet endnu mere inte-

ressant, idet det skaber mulighed for sam-

menligning på tværs af de nordiske lande.  
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Perspektivering 

Som led i det videre arbejde med måling af 

mental sundhed i Danmark ville et pilotstudie 

hvor man sammenlignede forskellige mål, være 

interessant. Efterfølgende kunne man sammen-

ligne resultaterne for de enkelte mål og vurdere 

graden af overensstemmelse mellem målene, 

eller om det ser ud som om, de måler forskelli-

ge aspekter af mental sundhed. Her ville sam-

menligningen af WHO-5 og WEMWBS være 

oplagt, men også mål for selvvurderet helbred, 

stress, symptomer, psykiske lidelser, angst, 

depression og langvarig sygdom kunne være 

relevant at inddrage, for at vurdere WHO og 

WEMWBS overensstemmelse med disse. End-

videre kunne et pilotstudie inddrage helt sim-

ple mål som SRMH og sammenholde resultatet 

heraf med resultaterne fra de noget længere 

mål. I det norske projekt lægges der vægt på 

målingen af livskvalitet og betydningen af at 

opleve at have et meningsfuldt liv. Inklusion af 

de to punkter i et pilotstudie kunne være rele-

vant for at undersøge, i hvor høj grad de for-

skellige begreber overlapper og relaterer sig til 

hinanden. Et pilotstudie ville fungere som et 

godt sammenligningsgrundlag af de tre mål på 

danske tal. Endvidere ville konklusionerne 

heraf skabe et endnu mere solidt grundlag for 

valget af et generisk måleinstrument til måling 

af mental sundhed i den danske befolkning.  
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Bilag 1 

Måleinstrument Dimension Validitet/ dansk kon-
tekst 

Aldersegnethed Kommentarer Link/reference 

Flourishing Positiv karakteristika, 
positiv funktion og 
positiv appraisal. 

Skalaen er udviklet på 
baggrund af dataind-
samling fra 23 europæ-
iske lande, men er ikke 
valideret i klassisk 
forstand. Danmark var 
blandt de 23 lande og 
målet er blevet brugt i 
forbindelse med spør-
geskemaundersøgelsen 
Danskernes Trivsel 
2016. 

Skalaen kan benyttes 
fra 15 år og opefter. 

Der findes to skalaer 
som måler flourishing. 
Den anden skala er 
udviklet af Diner et al. 
(2009) og inkludere 8 
items. Skalaen af Hup-
pert og So (2013) er 
valgt i denne sammen-
hæng, idet den er brugt 
i dansk kontekst. 

(Huppert and So, 
2013) 

Mental Health Conti-
num Short Form, 
MHC-SF 

Måler emotionel, social 
og psykologisk trivsel. 

Skalaen er valideret i 
en lang række lande og 
i forskellige befolk-
ningsgrupper. Skalaen 
er så vidt vides ikke 
valideret i dansk kon-
tekst, men er oversat til 
dansk og benyttet i 
forbindelse med spør-
geskemaundersøgelsen 
Danskernes Trivsel 
2016. 

Skalaen kan benyttes 
fra 12 år og opefter. 

 http://www.bttop.org/
si-
tes/default/files/publi
c/MHC-
SF%20Brief%20Introd
ucti-
on%209.22.2014.pdf 
 

(Keyes, 2002) 

Personal Wellbeing 

Måler subjektiv livstil-
fredshed. 

Skalaen er valideret i 
en lang række lande og 
i forskellige befolk-

Skalaen er udviklet til 
tre målgrupper, hvoraf 
to af dem er aldersbe-

 http://vhost47.hosted-
si-
tes.deakin.edu.au/iwbg

http://www.bttop.org/sites/default/files/public/MHC-SF%20Brief%20Introduction%209.22.2014.pdf
http://www.bttop.org/sites/default/files/public/MHC-SF%20Brief%20Introduction%209.22.2014.pdf
http://www.bttop.org/sites/default/files/public/MHC-SF%20Brief%20Introduction%209.22.2014.pdf
http://www.bttop.org/sites/default/files/public/MHC-SF%20Brief%20Introduction%209.22.2014.pdf
http://www.bttop.org/sites/default/files/public/MHC-SF%20Brief%20Introduction%209.22.2014.pdf
http://www.bttop.org/sites/default/files/public/MHC-SF%20Brief%20Introduction%209.22.2014.pdf
http://www.bttop.org/sites/default/files/public/MHC-SF%20Brief%20Introduction%209.22.2014.pdf
http://vhost47.hosted-sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-index/index.php
http://vhost47.hosted-sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-index/index.php
http://vhost47.hosted-sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-index/index.php
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Måleinstrument Dimension Validitet/ dansk kon-
tekst 

Aldersegnethed Kommentarer Link/reference 

Index ningsgrupper. Skalaen 
er så vidt vides ikke 
valideret i dansk kon-
tekst men er oversat til 
dansk. 

stemt; voksne over 18 
år og uge samt børn i 
skolealderen.  

/wellbeing-
index/index.php 
 

(International 
Wellbeing Group, 
2013) 

Positive Mental 
Health Scale, PMH-
scale 

Måler tilstedeværelsen 
af godt mentalt hel-
bred. 

Valideret men ikke i 
dansk kontekst. 

Skalaen er anvendt 
blandt personer over 
18 år. 

Skalaen er relativt 
nyudviklet (2016). 

(Lukat et al., 2016) 

Psychological General 
Well-Bering Index, 
PGWBI-S 

Måler selvvurderet 
psykologisk well-being 
med udgangspunkt i  
seks koncepter, angst, 
depression, positiv 
well-being, selvkontrol, 
generelt helbred og 
vitalitet. 

Velvalideret skala som 
benyttes i mange lande.  

Skalaen er anvendt 
blandt personer over 
18 år. 

 http://www.iqod.org/ 
 

(Martin and Ware Jr, 
2004) 

Self-rated mental 
health, SRMH 

Måler selvvurderet 
mentalt helbred. 

SRMH er vurderet som 
et robust mål for men-
talt helbred. 

Målet er anvendt 
blandt personer over 
15 år. 

  

SF-12 Måler både fysisk og 
mental sundhed ved 
følgende koncepter 
fysisk funktion, fysisk 
rolle, kropslig smerte, 
generelt helbred, ener-
gi/træthed, social funk-
tion, følelses rolle, 
mental sundhed og 
ændringer i helbred 

Velvalideret og bruges 
ofte i dansk kontekst. 

Skalaen er anvendt 
blandt personer over 
18 år. 

 https://campaign.optu
m.com/content/optum
/en/optum-
outcomes/what-we-
do/health-surveys/sf-
12v2-health-
survey.html 
 

(Ware et al., 1996, 
Ware et al., 1998) 

Scales of general 
well-being, SGWB 

Måler well-being ud-
trykt ved lykke, vitali-

Valideret og ikke brugt 
i dansk kontekst så vidt 

Skalaen er anvendt 
blandt personer over 

Skalaen er betydelig 
længere end de andre 

http://www.sciencedir
ect.com/science/article

http://vhost47.hosted-sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-index/index.php
http://vhost47.hosted-sites.deakin.edu.au/iwbg/wellbeing-index/index.php
http://www.iqod.org/
https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-12v2-health-survey.html
https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-12v2-health-survey.html
https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-12v2-health-survey.html
https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-12v2-health-survey.html
https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-12v2-health-survey.html
https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-12v2-health-survey.html
https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-12v2-health-survey.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886917300065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886917300065
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Måleinstrument Dimension Validitet/ dansk kon-
tekst 

Aldersegnethed Kommentarer Link/reference 

tet, ro, optimisme, ind-
dragelse, selvbe-
vidsthed, selvaccept, 
selvværd, kompetence, 
udvikling, formål, signi-
fikans, overensstem-
melse og tilslutning. 

vides. 18 år. præsenterede skalaer i 
denne rapport. 

/pii/S0191886917300
065 
 

(Longo et al., 2017) 
 

Warwick-Edinburgh 
Mental Well-being 
Scale, WEMWBS 

Måler well-being i den 
generelle befolkning 
med fokus på både 
oplevelses- og funkti-
onsdimensionen. 

Valideret i en lang 
række sammenhænge 
og har været brugt en 
del i dansk kontekst. 

Valideret blandt voks-
ne og unge over 13 år, 
men er i dansk kon-
tekst brugt i undersø-
gelser af børn ned til 
11 år. 

I dansk kontekst har 
der været rapporteret, 
at børn og unge mistol-
ker nogle items i en 
lettere grad. 

http://www2.warwick.
ac.uk/fac/med/researc
h/platform/wemwbs/ 

WHO-5 Positive aspekter af 
mental sundhed med 
fokus på oplevelsesdi-
mensionen af mental 
sundhed. 

Valideret i en lang 
række sammenhænge, 
især i dansk kontekst. 

Valideret for unge og 
voksne fra 16 år og 
opefter. 

Fokuserer ikke på de 
funktionsmæssige 
aspekter af mental 
sundhed. 

https://www.psykiatri
-regionh.dk/who-
5/Pages/default.aspx 

Måling af subjektiv 
livskvalitet 

Måler kognitiv livskva-
litet samt livskvalitet 
relateret til oplevelses- 
og funktionsdimensio-
nen. 

Under udvikling. Ind-
drager spørgsmål fra 
valideret måleinstru-
menter. 

Skal kunne anvendes 
blandt unge og voksne 
fra 16 år og opefter.  

Der udvikles stadig på 
dette mål. 

 

Spørgeskemaer til børn og unge 
Strengths and difficul-
ties questionnaire, SDQ 

Måler psykisk trivsel 
og funktion blandt 
børn og unge fra 2-17 
år. 

Velvalideret i både 
udland og i Danmark. 

Forskellige udgaver er 
udviklet fra alder 2-17 
år. 

 http://www.sdqinfo.co
m/ 
 
http://sdq-dawba.dk/ 
 
 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886917300065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886917300065
https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Pages/default.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Pages/default.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Pages/default.aspx
http://www.sdqinfo.com/
http://www.sdqinfo.com/
http://sdq-dawba.dk/
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Bilag 2 

Indledende søgninger i databaserne PsycINFO og Pubmed. 

 

PsycINFO 
(exp mental health/ or well being/) and (measurement/ or "checklist (testing)"/ or question-
naires/ or rating scales/) 
mental health.mp. or exp mental health/ or well being.mp. or exp wellbeing/ and question-
naire.mp. or questionnaire/ and rating scale/ or rating scale.mp. and measurement.mp. or 
measurement/ 

 

Pubmed 
("Mental Health"[Mesh] Or mental health) AND (measure OR measuring methods OR rating 
scale OR questionnaire) 
mental health questionnaire AND validation /filter: review 

 

Ud fra overordnede søgninger er der efterfølgende foretaget kædesøgninger. Endvidere er der søgt 

på de enkelte mål, som der er identificeret i de fortløbende søgninger. 
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Bilag 3 

Oversigt over fravalgte måleinstrumenter og begrundelser herfor. 

Nr. Måleinstrument Måler Begrundelse Link/ref 
1.  PHQ9 Måler depression Inddrages ikke, da 

de ikke måler det 
positive aspekt af 
mental sundhed 

http://www.agencymeddirect
ors.wa.gov/files/AssessmentT
ools/14-PHQ-
9%20overview.pdf 

2.  Patient Health 
Questionnaire for 
Depression and 
Anxiety (PHQ-4) 
 

Måler depression og 
angst 

Inddrages ikke, da 
de ikke måler det 
positive aspekt af 
mental sundhed 

 

3.  GHQ-12 Screeningsinstrument for 
ikke psykiatrisk morbidi-
tet 

Ikke relevant mål (Bohnke and Croudace, 2016) 

4.  Self-efficacy Mestringsevne og troen 
på egne evner 

Ikke inddraget 
Ikke mental sund-
heds dimension 

 

5.  Sense of coherence 
(SOC) 

Global tillid til, at tilvæ-
relsen er begribelig, 
håndterbar og menings-
fuld. 

Ikke inddraget 
Ikke mental sund-
heds dimension 

 

6.  Perceived Stress 
Scale (PSS) 
 

Måler selvvurderet stress  Inddrages ikke, da 
de ikke måler det 
positive aspekt af 
mental sundhed 

 

7.  HBSC Neighbour-
hood Coherence 
Scale (HBSC-NCS) 
 

HBSC-NCS måler tre ty-
per af karakteristika ved 
nabolaget (mellemmen-
neskelige ressourcer, 
tilgængelighed af rekrea-
tive områder og sikker-
hed/tryghed) gennem 
seks items 

Ikke inddraget 
Ikke mental sund-
heds dimension 

 

8.  Act-Belong-
Commit self-
assessment scale 
(ABC-domæner) 
 

måle mentalt sundheds-
fremmende adfærd, her-
under i hvor høj grad 
man gør noget aktivt, gør 
noget sammen og gør 
noget meningsfuldt 

Ikke inddraget 
Ikke mental sund-
heds dimension 

 

9.  Situated Coping 
Questionnaire for 
Adults (SCQA) 

Omhandler coping Ikke inddraget 
Ikke mental sund-
heds dimension 

http://www.psicothema.com/
PDF/4353.pdf 

10.  The Ryff’s scale of 
psychological well 
being (PWB) 

Måler psykologisk well-
being 

Ikke inddraget 
Der er ikke så god 
evidens for de 
korte versioner af 
skalaen og de vali-
derede udgaver er 
ret lange. 
En anden artikel 
er ret kritisk over-

http://www.liberalarts.wabas
h.edu/ryff-scales/ 
 
 
https://www.jstor.org/stable
/27526988?seq=1#page_scan
_tab_contents 
 

http://www.liberalarts.wabash.edu/ryff-scales/
http://www.liberalarts.wabash.edu/ryff-scales/
https://www.jstor.org/stable/27526988?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/27526988?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/27526988?seq=1#page_scan_tab_contents
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for skalaen 

11.  Memorial Univer-
sity of Newfound-
land Scale of Hap-
piness (MUNSH). 

Måler lykke Ikke inddraget 
Ikke mental sund-
heds dimension 

 

12.  Satisfaction with 
life scale (SWLS) 

Måler overordnet til-
fredshed med ens liv 

Ikke inddraget 
Ikke mental sund-
heds dimension 

http://ul2nb3kn6e.search.seri
alssoluti-
ons.com/?sid=APA&url_ver=Z
39.88-
2004&rft.atitle=Review%20of
%20the%20Satisfaction%20
With%20Life%20Scale.&rft.a
ufirst=William&rft.aulast=Pav
ot&rft.date=1993-
06&rft.epage=172&rft.spage=
164&rft.jtitle=Psychological%
20Assessment&rft.volume=5
&rft.issue=2&rft.issn=1040-
3590&rft.eissn=1939-
134X&rft.genre=article&rft.pi
d=1993-35863-
001&url_ver=Z39.88-
2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt
:kev:mtx:journal 

13.  General Self Effica-
cy Scale (GSE) 

Måler self-efficacy Ikke inddraget 
Ikke mental sund-
heds dimension 

http://userpage.fu-
berlin.de/health/selfscal.htm 

14.  Self-reported que-
stionnaire (SRQ-
20) 

Måler symptomer og 
problemer som kan være 
tilstede ved neurotiske 
lidelser 

Inddrages ikke, da 
de ikke måler det 
positive aspekt af 
mental sundhed 

http://apps.who.int/iris/bitst
ream/10665/61113/1/WHO_
MNH_PSF_94.8.pdf 

15.  Fletcher-Lyons 
Collective Resili-
ence Scale (FLCRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måler resiliens i grupper Gruppeniveau. 
Ikke inddraget. 

http://ovidsp.uk.ovid.com.pro
xy1-bib.sdu.dk:2048/sp-
3.25.0a/ovidweb.cgi?WebLink
Frame-
set=1&S=JHFOPDPBPDHFFPH
FFNGKLADGOEIP-
AA00&returnUrl=ovidweb.cgi
%3f%26Titles%3dS.sh.21%2
57c90%257c100%26FORMA
T%3dtitle%26FIELDS%3dTIT
LES%26S%3dJHFOPDPBPDH
FFPHFFNGKLADGOEIP-
AA00&directlink=http%3a%2
f%2fovidsp.uk.ovid.com%2fov
ftpdfs%2fPDHFFNDGLAHFPD
00%2ffs047%2fovft%2flive%
2fgv024%2f00066945%2f00
066945-201606000-
00001.pdf&filename=Assessin
g+the+Well-
Be-
ing+Benefits+of+Belonging+to

http://userpage.fu-berlin.de/health/selfscal.htm
http://userpage.fu-berlin.de/health/selfscal.htm
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+Resilient+Groups+and+Com
muniti-
ti-
es%3a++Development+and+T
esting+of+the+Fletcher-
Ly-
ons+Collective+Resilience+Sc
ale+%28FLCRS%29.&navigati
on_links=NavLinks.S.sh.21.90
&PDFIdLinkField=%2ffs047%
2fovft%2flive%2fgv024%2f0
0066945%2f00066945-
201606000-
00001&link_from=S.sh.21%7c
90&pdf_key=B&pdf_index=S.s
h.21&D=psyh 

16.  Mental health in-
ventory (MHI) 

Screeninginstrument for 
angst og depression 

Ikke inddraget. 
Måler ikke positivt 
aspekt af mental 
sundhed 

http://www.sciencedirect.co
m/science/article/pii/S01651
78108001637 

17.  Mental health lit-
eracy scale 

Måler mental health lite-
racy 

Ikke relevant mål https://www.ncbi.nlm.nih.gov
/pubmed/26228163 

18.  K10 og K6 Måler stress niveau Ikke inddraget. 
Måler ikke positivt 
aspekt af mental 
sundhed 

https://www.hcp.med.harvar
d.edu/ncs/k6_scales.php 

19.  Hopkins symptom 
checklist (SCL25 
og SCL10) 

Screeningsinstrument for 
angst og depression 

Ikke inddraget. 
Måler ikke positivt 
aspekt af mental 
sundhed 

http://hprt-
cam-
bridge.org/screening/hopkins
-symptom-checklist/ 

20.  Cantril's Ladder of 
Life Scale 

 Ikke inddraget – 
måler hvor man er 
i sit liv. 

 

21.  Health Behaviour 
in School-aged 
Children (HBSC) 
Symptom Checklist 

 Ikke inddraget – 
relaterer sig til 
adfærd. 
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