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Begreppet “psykisk ohälsa”
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Begreppsmodell
Socialstyrelsen, SKR, FHM, SBU

- Paraplybegrepp
- Innefattar både välbefinnande och ohälsa
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Hur ska vi tolka resultat 

om psykisk ohälsa?
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Begreppet psykisk ohälsa
- Att jämföra äpplen och päron

Nära 60-procentig ökning av kroppslig ohälsa i Sverige 

Färre drabbas och dör av kroppslig ohälsa

Nära 60-procentig ökning av hudcancer i Sverige

Färre drabbas och dör av hjärtinfarkt
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Begreppet psykisk ohälsa
- Att jämföra äpplen och päron

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga
i Sverige? 
(Folkhälsomyndigheten)

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga
vuxna
(Socialstyrelsen)
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Vad har undersökts?

Varför har den psykiska ohälsan
ökat bland barn och unga i
Sverige? (FHM)

känt mig nere

varit irriterad eller på dåligt humör

känt mig nervös

haft svårt att somna

haft huvudvärk

haft ont i magen

haft ont i ryggen

känt mig yr

2 symptom > 1 gång/vecka

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland 
barn och unga vuxna (Socialstyrelsen)

Vård för psykiatriska diagnoser inom
BUP

Psykofarmaka
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Media
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Medikalisering?
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Kommentarer om TV-klipp 

1. INTRO - 190 000 barn och unga lider av någon form av
psykisk ohälsa, 100% ökning senaste 10 åren
– Socialstyrelsen (BUP + psykofarmaka)

2. INTERVJU – Vissa av barnens tolkningar av
enkätfrågor är snarare normala reaktioner och inte
“psykiska besvär” 
– Folkhälsomyndigheten (T ex nervös mer än 1/vecka)



12

Vad pratar forskarna om? 

40%, alltså ~700,000 barn och unga
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Slutsats!
Det kan både vara rätt att:

- 10% lider av psykiatriska tillstånd – vilket har ökat 

kraftigt, och att…

- det är problematiskt att hävda att 40% av barn 

och unga lider av psykisk ohälsa

• Dessa båda slutsatser är inga motsatser!
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Psykiskt välbefinnande
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Vad tycker du om ditt liv i stort? (0-10)
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Vad tycker du om ditt liv i stort? (0-10)
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Psykiska besvär



18

Psykiska besvär 
Hur vet vi vad som är ett besvär?

“Nervös en gång per vecka”

“Nervös två gånger per vecka”

“Nervös nästan varje dag”

Utifrån diskussion från TV-intervjuer – bra att använda mer 

strängt kriterium
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Depressiva besvär
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Nervositet
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Sömnbesvär
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Unga vuxna – ångest - kvinnor
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Unga vuxna – ångest - män
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Psykiskiatriska tillstånd
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Psykiatriska tillstånd

• Undersöka andel psykiatriska studier = Omfattande 

studier = Förekommer tyvärr sällan…

• Två indikatorer för att mäta förekomst

– Global burden of Disease – projektet

– Vårdsökande 
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GBD
• Global sammanställning av forskningsstudier från 

195 länder

• Genom en algoritm uppskatta förekomst för en 

region även om studier för denna saknas

• Fördel = Använder all tillgänglig data för att göra en 

sk. “best guess”

• Nackdel = Det blir bara en bra gissning om data är 

bra…
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Vårdsökande

• Andel personer som fått en diagnos inom 

specialistvård (och primärvård)

• Fördel = Data på hela befolkningen i regionen, 

löpande och uppdaterad

• Nackdel = Andel som “söker vård” är inte lika med 

andel som har tillståndet
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Depression
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Ångest
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ADHD
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Kommande studie

”En studie av förekomst av psykiska besvär och psykiatriska 
tillstånd bland ungdomar i Sverige och deras behov av stöd 
– med sikte på ett breddat perspektiv av stöd och hjälp”

• Del 1: Undersöka förekomst av emotionella besvär och 
psykiatriska tillstånd (depression och ångest) bland 
ungdomar 

• Del 2: Behov av stöd och vård hos ungdomar med 
emotionella problem (emotionella besvär och psykiatriska 
tillstånd)
– Och om dessa behov är tillgodosedda
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Slutsatser
• Psykisk ohälsa ett problematiskt brett begrepp

– Vilken “ohälsa” menar vi?

– Vilka “unga” menar vi?

– Vilken tidsperiod menar vi?

– Upplevda besvär, psykiatrisk tillstånd, vårdsökande?

• Det finns inga stora motsättningar i data 
– Det finns en del barn och unga med “allvarliga” besvär

– En del av det som rapporteras som psykisk ohälsa innebär sannolikt 
inte stora besvär

– Vårdsökande för psykiska besvär har ökat

– Ökat vårdsökande sannolikt ett minskat mörkertal och/eller reell 
ökning, men troligtvis inte överkonsumtion av vård (förutom 
möjligtvis ADHD)
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Elevhälsoportalen hjälper skolor och 

förskolor att arbeta hälsofrämjande
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EHPs områden inkluderar elevers 

psykiska och fysiska hälsa
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Insatsförslag inom psykisk hälsa

https://elevhalsoportalen.se/


36

Tack!


