Tonårsutveckling – ett prospektivt longitudinellt program som avser att
studera tonåringars sociala nätverk, missbruk, psykiska hälsa och
skolfungerande
Programmet leds av professor Arne Gerdner. En delstudie i programmet genomförs av
CHILD- forskare. Barn och ungdomar med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
rapporterar sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn. En diagnos säger inte mycket
om individens fungerande i skolan, med kamrater och i familjen. Inte heller bruk av
alkohol kan förutsägas utifrån diagnos. Det saknas kunskap om vilka faktorer som
tillsammans påverkar hälsa och fungerande hos dessa barn. Det övergripande syftet med
delstudien är att ur ett biopsykosocialt perspektiv identifiera faktorer som under en 6-års
period påverkar fungerande i skola, familj och med kamrater samt drog och alkoholbruk
hos barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning som vid projektets start är 12-13
år gamla
Summary in English

Development in adolescence – A prospective longitudinal program to study teenager’s
social network, substance misuse, psychological health and school adjustment
Professor Arne Gerdner is program manager. One project within the program is
implemented by CHILD-researchers. Children and adolescents with long-term illness or
disability rate their health and mental health lower than other children. A diagnosis, does
not predict the individual’s functioning in school, with family and with peers, nor does it
predict use of drugs. Knowledge is needed concerning factors that influence health and
mental health for these children. The overall aim of the project is to, from a bio-psychosocial perspective, identify factors that over a six year period influence functioning in
school, with family and with peers as well as drug use for children that are 12-13 years old
at the beginning of the project period.
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