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Hur mår våra unga?

Var tionde  13-17- åring har kontakt med BUP.
Det är en högre andel än i jämförbara länder.
Vilka faktorer påverkar barns psykiska hälsa?
Varför har så många barn och ungdomar behov av specialistpsykiatrin?



Andelen unga som upplever symptom på psykisk 
ohälsa ökar över tid  
Unga 16-29 år Äldre 30-74 år                

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor



Folkhälsomyndigheten



Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? 
Folkhälsomyndigheten, 2018

• Relationer inom familjer är bättre eller oförändrade
• Ökade skillnader i socioekonomiska förutsättningar
• Skolan fungerar sämre
• Större utmaningar på arbetsmarknaden för unga
• Ökad användning av sociala medier (osäkert om/hur det påverkar)

Folkhälsomyndigheten bedömer att den svenska skolan behöver stärkas



Hur definieras psykisk ohälsa?

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR, 2020 



Psykiska sjukdomar Utvecklingsrelaterade tillstånd

• Depressiva syndrom
• Ångestsyndrom
• Tvångssyndrom
• Anorexia och Bulimia Nervosa
• Trauma- och stressrelaterade 

syndrom
• Utagerande beteende, 

impulskontroll och uppförande 
störningar

• Kroppssyndrom
• Bipolära syndrom
• Schizofreni

• Autism (Aspergers syndrom)
• ADHD, ADD
• Tourettes syndrom

Psykiatriska tillstånd som alltid eller ofta debuterar före 18 års ålder





Ätstörningar
antal patienter
0-19 år i Sverige 
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ADHD
Antal patienter
0-19 år i 
Sverige



Statistik psykisk hälsa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)



Statistik psykisk hälsa —
Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se)

Läkarbesök 
inom psykiatrisk 
specialistvård 
2021. 
Antal patienter/ 
100 000 
invånare.
Det vanligaste 
tillståndet i 
varje 
åldersgrupp är 
fetmarkerat.



Antal patienter som fått läkarbesök inom spec
psykiatri med huvuddiagnos ADHD /100 000 
invånare, 10 – 29 år,   2021



ADHD är en riskfaktor för andra tillstånd

• Psykiatriska tillstånd –
• ångestsyndrom, depression, substansmissbruk mm

• Somatiska tillstånd
• Övervikt, diabetes mellitus, hypertoni, förtidig död

• Skolmisslyckande
• Social problematik

• Relationsproblem, arbetslöshet

BUP arbetar inte bara med behandling utan med förebyggande vård



Prioriteringar

• Självmordsförsök eller hög självmordsrisk 
• Allvarliga ätstörningar
• Låg funktionsnivå i vardagen och/eller stort lidande
• Barn med symtom som kan leda till problem, misstänkt ADHD, autism

Alla ska ha ett första besök inom 30 dagar från remissen skrevs och 
nästa besök inom ytterligare 30 dagar. 
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Arbetsgruppens uppdrag

• Initiera en vetenskapligt förankrad tvärprofessionell 
kraftsamling för elevers psykiska hälsa

• Uppmärksamma beslutsfattare på frågan och vikten av 
samarbete mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten 
samt skolan och dess elevhälsa

• Lyfta fram det medicinska perspektivet på förebyggande 
och hälsofrämjande insatser

• Planera och genomföra ett symposium där professioner och 
beslutsfattare kan träffas och utveckla samarbetet





Fem förslag för att minska psykisk ohälsa hos unga

1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet.
2. Balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande 

aktiviteter.
3. “Livskunskapsprogram” som hjälp till att stärka självkänslan, 

hantera stress och skapa positiva förändringar.
4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa kunskaps- och 

betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar.
5. Tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk 

hälsa.



1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet

1. Fler idrottstimmar – fler timmar av skolämnet Idrott och hälsa.
2. Regelbundna rörelsepauser – dagliga rörelsepauser som blir avbrott under 

stillasittandelektioner. Rörelse är en del av undervisningen.
3. Organiserade rastaktiviteter – personal eller elever i skolan leder organiserade 

aktiviteter på raster samt tillhandahåller särskild utrustning och redskap som 
främjarrörelse.

4. Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen – eleverna ges möjlighet att cykla eller 
gå till skolan. Idrottsföreningar erbjuder fysiska aktiviteter direkt efter skolan.

5. Åtgärder rörande utomhusmiljön för yngre barn – förskolor och skolor behöver 
ha tillräckligt med utrymme för aktiva lekar.



2. Balans mellan tid ägnad åt digitala medier 
och hälsofrämjande aktiviteter
• De negativa konsekvenserna av hög skärmtid hänger ofta samman med undanträngningseffekter. 

Tid för skolarbete, sömn och fysisk aktivitet minskar när skärmtiden ökar.  Över hälften av unga 
(9–18 år) anser att deras digitala medieanvändande varje vecka går ut över andra viktiga 
aktiviteter.

• Hos unga med ökad sårbarhet eller som mår psykiskt dåligt tenderar ökad användning av digitala 
medier att förstärka de befintliga problemen.

• Internet gaming disorder är en variant av missbruk/spelberoende. Att unga utvecklar ett 
beroende är något vi reagerar för i andra sammanhang men gör lite åt när det gäller digitala 
medier.

• Åtgärder och program som generellt minskar mediekonsumtionen med målsättning att både 
stärka de grundläggande behoven (såsom motion, sömn) och granska och begränsa de 
vanebildande elementen i medierna måste få ökad prioritet. Detta måste i synnerhet gälla för 
unga som redan riskerar att må dåligt eller fastna i hög medieanvändning.







WHO’s
rekommendationer 
2019

För barn under 1 år – ingen 
skärmtid

För barn 1-4 år max en timma per 
dag med stillasittande tid vid skärm

For 1-year olds, sedentary screen time (such 
as watching TV or videos, playing computer 
games) is not recommended. 

For those aged 2 -4 years, sedentary screen 
time should be no more than 1 hour; less is 
better.





Sverige satsar
på digitalisering
redan i 
förskolan



3. “Livskunskapsprogram” som hjälp att stärka 
självkänslan, hantera stress och skapa positiva 
förändringar.

• Preventiva- förebygga psykisk ohälsa
• Promotion – främjande, träna färdigheter

• Universell prevention – till alla inom en viss population utan hänsyn till 
individernas speciella behov eller risknivå

• Selektiv prevention -riktas till grupper av individer utifrån någon gemensam 
riskfaktor

• Indikerad prevention -riktas till individer som identifierats vara i uppenbar 
riskzon för utveckling av hälsoproblem, vanligen för att de har förhöjd 
symtomnivå





Skolbaserade program – en överblick 

Utagerande problem 
• Komet, Coping Power, Family Check Up i skolmiljö, Incredible Years Total 

Classroom Management, Good Behavior Game (PAX), PATHS

Depression och ångest
• Blues, Coping with Stress, Penn Resilience Program för depression

– Bygger på KBT

• FRIENDS och Resourceful Adolescents Program primärt för ångest





Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och 
ungdomar

I det här projektet utvärderade vi olika typer av program och programgrupper 
som inriktas på att främja psykiskt välbefinnande. Sådana program syftar till 
att stärka friskfaktorer till skillnad från förebyggande program som syftar till 
att minska riskfaktorer för psykisk ohälsa. Program för att förbättra 
levnadsvanor ingick inte.



Fem kompetensområden för programmen 
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

Kompetensområden Förklaring
Självmedvetenhet Förståelse för sina egna känslor, värderingar och 

personliga mål.

Självkontroll Att kunna reglera känslor och beteenden, bland annat 
att kunna vänta på belöning, hantera stress, kontrollera 
impulser och agera uthålligt för att uppnå mål i skolan 
och personliga mål.

Social medvetenhet Att kunna ta andra människors perspektiv, även om de 
har en annan bakgrund, och att kunna känna empati och 
agera med medkänsla för andra. Det handlar också om 
att förstå sociala normer och att kunna identifiera 
resurser inom familj, skola och samhälle.

Relationskompetens Att kunna kommunicera tydligt, lyssna aktivt, 
samarbeta, motstå grupptryck, hantera konflikter och 
söka hjälp när det behövs.

Ansvarsfullt beslutsfattande Förmåga att agera etiskt och med kunskaper om 
riskbeteenden, att kunna förutsäga och utvärdera 
konsekvenser av olika handlingar samt att ta hänsyn till 
din egen och andras hälsa och välbefinnande.



PATHS 
Baseras på Social Emotional Learning (SEL)
• Att förstå känslor

– Att kunna sätta ord på olika känslor, att känna igen dem i sig själv och andra. 
– Vad kan orsaka en känsla?

• Självreglering, att kontrollera sitt beteende när man har en känsla
– Enkla, tydliga modeller anpassade för barnens ålder

• Social problemlösning
– När man har arbetat med att förstå känslor och modellerna för självkontroll går man vidare 

och arbetar med samspelet mellan barn

• Kamratrelationer och självkänsla
– Hur kan man lösa konflikter?
– Träna att ge varandra komplimanger



4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa kunskaps- och 
betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar.

• Tidiga svårigheter i skolan, och i synnerhet läs- och skrivsvårigheter kan orsaka 
psykiska problem och omvänt, psykiska problem har negativa effekter på 
skolprestationer.

• Problem i skolan med skolresultat och prestationer tycks oftare ge psykiska 
symptom hos flickor än pojkar under tonåren.

• Kompetenser och prestationer i skolan är relaterade till psykisk hälsa men också 
omvänt, goda resultat i skolan har en positiv effekt på självuppfattning.

• Stora ansträngningar för goda skolprestationer som inte leder till resultat är 
relaterat till utveckling av depression.

• Samband mellan psykisk hälsa och skolresultat enl. Kungl. Vetenskapsakademiens 
sammanställning





…samtidigt pågår identitetsutvecklingen…

•Vem är jag?
•Vad klarar jag?
•Hur uppfattas jag av 

andra?









5. Tidig upptäckt och stöd till unga med ökad 
risk för sämre psykisk hälsa
• Barn med funktionsnedsättningar
• Barn med läs- och skrivsvårigheter
• Barn med kroniska sjukdomar eller resttillstånd
• Problematisk skolfrånvaro
• Barn utsatta för våld



När ska barn med ADHD till BUP?

• Innan problem uppkommit? 
• Föräldrar till livliga barn vill ha stöd från BUP för att barnet kan komma att få 

problem

• När det är problem i skolan?
• Föräldrar och skola vill ha stöd från BUP för att barnet har problem i skolan 

• När det är problem hemma?
• När barnet själv upplever problem?

Här finns metoder 
behandling på BUP 







Skolhälsovård i Sverige
• De första skolläkarna anställdes vid läroverk och folkskolor redan på 1830-talet

• Skolhälsovård infördes i läroplanerna under 1960-talet (Lgr 1962 och Lgr 1969) som en del av 
elevvården. Skolhälsovården skulle bland annat kartlägga elevernas fysiska och psykiska tillstånd 
genom återkommande klassundersökningar.

• Enligt 14 kap. 2 § 1985 års skollag skulle skolhälsovården ansvara för att följa elevernas 
utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda 
levnadsvanor hos dem.

• Elevhälsa infördes som juridiskt begrepp i skollagen 2010 och avser medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot målen.

• Inom elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses. Elevhälsan har även ett särskilt ansvar när det gäller att utreda och kartlägga elevers 
svårigheter att nå målen för utbildningen.



Bemanning Elevhälsan i 
Värmland 2020
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5. Tidig upptäckt och stöd till unga med ökad 
risk för sämre psykisk hälsa
• Barn med funktionsnedsättningar
• Barn med läs- och skrivsvårigheter
• Barn med kroniska sjukdomar eller resttillstånd
• Problematisk skolfrånvaro
• Barn utsatta för våld ” elevers svårigheter att nå 

målen för utbildningen.”
Det är inte samma sak som att 
tidigt upptäcka barn med ökad 

risk för psykisk ohälsa!



Diskussion

• Hur förbättra den psykiska hälsan bland barn i Värmland?
• Glapp mellan elevhälsans förebyggande, främjande uppdrag och BUPs 

uppdrag och prioriteringar 
• Elevhälsan uppdrag  att kartlägga elevers svårigheter att nå målen och inte 

att identifiera barn som behöver hälso- och sjukvård 
• Undvika att diagnoser används för att styra resurser och för att anpassa 

scheman så barn med diagnos får mindre undervisning
• Träna eller underlätta med hjälpmedel, t ex läsa och skriva



Tack för uppmärksamheten
maria.unenge.hallerback@regionvarmland.se


