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Svar ja och nej

Beror på vad och hur man mäter
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Ur debattartikel från Socialstyrelsen; https://www.socialstyrelsen.se/om-
socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/orsaken-till-okningen-av-psykisk-ohalsa-inte-
klarlagd/ finns följande klipp:

” I vår rapport framhåller vi att det inte är klarlagt vad som ligger bakom ökningen av 
antalet personer som får diagnosticerad depression och ångestsyndrom. Däremot 
konstaterar vi att det är ungdomar i alla grupper som omfattas av ökningen, oavsett 
psykosocial situation, vilket kan tala för att orsakerna finns i miljöer som är 
gemensamma för flertalet unga.”
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Viktig artikel i Läkartidningen nr 40 2022: 

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2022/10/5-
insatser-som-kan-bryta-ohalsotrenden-hos-unga/

Folkhälsomyndighetens och Världshälsoorganisationens (WHO) återkommande enkäter 
»Skolbarns hälsovanor visar att andelen barn som rapporterat minst två påtagliga 
psykiska och/eller somatiska besvär mer än en gång i veckan under de senaste 6 
månaderna har ökat kontinuerligt de senaste decennierna, och problemen ses hos allt 
yngre. Även andelen som uppger att de känner sig stressade av skolarbetet ökar.
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Diagnoser som depression och ångest samt förskrivningen av SSRI har ökat bland barn. 

Mellan åren 2017 och 2021 ökade antalet aktuella barn och unga inom BUP med 14 
procent och antalet årliga besök med 16 procent.
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Barn och unga under 18 år i psykiatrisk heldygnsvård 
2017–2021

Antalet barn och unga som vårdas frivilligt inom barn-och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård har ökat i 
antal, men andelen barn och unga i befolkningen som vårdas är oförändrad.

Antalet och andelen barn och unga som vårdas i heldygnsvården enligt LPT, dvs tvångsvård har ökat.

Det totala antalet barn och unga som vårdades inom heldygnsvården (frivilligt och enligt LPT)                         
ökade med 5%.   Från 2976 (år 2017) till 3114 (år 2021). Flickorna stod för hela ökningen (+19%) 

Flickorna utgör nu 75% av patienterna i heldygnsvården.

Vanligaste diagnoserna är depression, ångest, substansbruk och ätstörningar. Under perioden har 
ätstörningar påtagligt ökat och även psykiatrisk diagnos ej fastställd (svårt vid korta vårdtider)

Inom LPT-vården är nu ätstörningar den klart vanligaste diagnosen.

Antalet tvångsvårdstillfällen har nästan fördubblats under perioden.

Vårdtiderna är i stort oförändrade med medianvärde på 2-3 dygn och medelvärde på 9-12 dygn.            
Tiderna varierar kraftigt, 2021 pågick 38% av samtliga vårdtillfällen i högst 1 dygn. Vårdtiderna vid 
ätstörningar kan bli långa.

.



Barn och unga under 18 år i psykiatrisk heldygnsvård 
2017–2021

Slutsatser från Socialstyrelsens rapport Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård 
och tvångsvård

▪ Mobila team eller liknade med bra och snabba akutbedömningar kan få ner antalet som bara 
vårdas ett dygn.

▪ Ätstörningar vårdas i allt högre utsträckning under tvång, det är en trend som började för några år 
sedan. Vilket inte är bra. Behövs det mer dagvård för att förhindra det?

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2022-9-8101.pdf




Från Minds temperaturmätning på den psykiska hälsan 2021: 

https://mind.se/wp-content/uploads/kortversion-for-nedladdning-1.pdf

”Samtidigt är det viktigt att poängtera att psykiatriska tillstånd inte har blivit vanligare 
de senaste 30 åren. Studier av hela befolkningen visar att omkring 15 procent har 
någon form av psykiatriskt tillstånd. Ofta likställs dock vårdkonsumtion med 
förekomsten av psykiatriska tillstånd, vilket i grunden är felaktigt. Att fler söker vård kan 
bero på minskad stigmatisering och att det tidigare fanns vårdbehov som inte var 
tillgodosedda. Detta bör dock inte tolkas som att förekomsten av psykiatriska tillstånd 
har ökat.”
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Kanske viktigare än att tvista om hur sanningen ser ut är att möta barn och ungdomar 
och deras vårdnadshavare där de finns idag..? 

Vad kan vi i hälso- och sjukvården göra? 

Vad ska vi inte göra?
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I 50 år har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, samlat in data om 
svenska skolelevers alkohol- och drogvanor. 

Detta har hänt i positiv men också i negativ riktning:

▪ Alkohol: Mätt i ren alkoholmängd drack ungdomarna nästan fyra gånger så mycket för 50 
år sedan jämfört med idag

▪ Också rökning och snusande har minskat

▪ Narkotikabruk följer inte samma trend. 2021 svarade 6 procent av niorna och 15 procent 
av gymnasietvåorna att de någon gång använt narkotika. Den vanligaste substansen som 
man använder är cannabis.

▪ Narkotika bidrar ofta till utveckling av psykisk ohälsa och försvårar eller hindrar läkning från 
annan psykisk sjukdom. Därför är det viktigt att uppmärksamma eventuellt substansbruk –
våga fråga!

Svenska skolelevers alkohol- och drogvanor.



Medikalisera inte problem och mående som hör till livet och barn och ungas normala 
utveckling! 

Språkutvecklingen: inte ledsen utan deprimerad, inte orolig utan man har ångest
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Se sociala faktorers betydelse för uppkomst av upplevd psykisk ohälsa: situationen i 
hemmet, våldsutsatthet, skolsituationen, kamratsituationen, sociala medier… 

Koppla in kommunen genom att göra vad som är lagstadgat sedan många år dvs en 
Samordnad individuell plan (SIP) och kom ihåg att kalla både socialtjänst, kring ev
omsorgssvikt och behovet av stöd till vårdnadshavare, och elevhälsan kring situationen 
i skolan. 

▪ Se avtal som gäller i VGR för hela HoS och alla våra 49 kommuner: ”Samverkan för barns och ungas hälsa 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen Gäller från och med 
2021-01-01, justerad 2021-05-20” 

▪ I vårt avtal finns ett tillägg utöver den lagstadgade SIP: ”I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och 
skolformer) i SIP-processen på samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller 
barn och unga.”
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Ytterligare från artikeln i Läkartidningen nr 40 2022 om vad som bedöms föra frågan i rätt 
riktning:
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2022/10/5-
insatser-som-kan-bryta-ohalsotrenden-hos-unga/

Regelbunden fysisk aktivitet – kan ingå som del av besök även i HoS

Balans mellan digitala medier och andra aktiviteter – kan ingå som del av besök även i 
HoS

Livskunskapsprogram – åtgärd i skolan men kan stödjas genom åtgärder i HoS
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”Alltid” psykosociala/psykopedagogiska insatser i första hand. Även om läkemedel ges 
så ska detta komma in så fort man är tillgänglig för detta. Balans mellan digitala medier 
och andra aktiviteter – kan ingå som del av besök även i HoS

God erfarenhet från vårdcentraler med tilläggsuppdrag för Ungas psykiska hälsa (UPH) 
kring gruppformatet både för barnen/ungdomarna och deras föräldrar. ”Ingen vill börja 
i grupp men ingen vill  heller sluta…”
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